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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSVEDTAK 

av 24. mars 2009 

om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om 

konsentrasjoner av tungmetaller fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om 

emballasje og emballasjeavfall 

[meddelt under nummer K(2009) 1959] 

(2009/292/EF)(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR – 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og 

emballasjeavfall(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 1999/177/EF av 8. februar 1999 om 

fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan 

unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av 

tungmetall fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 

1994 om emballasje og emballasjeavfall(2) utløp 

9. februar 2009. 

2) Idet vedtak 1999/177/EF utløp fantes det fortsatt et 

betydelig antall plastkasser og -paller på markedet med 

et innhold av tungmetaller som oversteg det som er 

fastsatt ved direktiv 94/62/EF. Ettersom industrien 

mangler kapasitet til å erstatte alle slike kasser og paller, 

er det høy risiko for at disse kassene og pallene vil bli 

deponert på fyllplasser eller brent. Begge disse 

løsningene ville ha skadelige helse- og miljøvirkninger. 

3) Direktiv 94/62/EF har som mål å begrense innholdet av 

tungmetaller i emballasje samt sikre en høy grad av 

miljøvern, blant annet gjennom ombruk og gjenvinning. 

4) For å gi industrien tid til å erstatte de nevnte 

plastkassene og -pallene ved hjelp av de beste 

tilgjengelige teknikkene, bør det vedtas vilkår for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2009, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 16. 

(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. 

(2) EFT L 56 av 4.3.1999, s. 47. 

unntak for de kassene og pallene som befinner seg i 

produktsykluser i en lukket og kontrollert kjede. De 

vitenskapelige rapportene Kommisjonen har mottatt, 

anbefaler at det gis slike unntak. 

5) Ettersom Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå 

systemet fastsatt ved dette vedlegg og framskrittene som 

er gjort med utfasing av plastkasser og -paller som 

inneholder tungmetaller etter fem år, er det nødvendig at 

medlemsstatene oversender relevante opplysninger. For 

ikke å øke den eksisterende administrative byrden 

gjennom å pålegge medlemsstatene en særskilt 

rapporteringsplikt, er det tilstrekkelig at slike 

opplysninger inngår i rapportene som skal oversendes 

Kommisjonen i henhold til artikkel 17 i direktiv 

94/62/EF. 

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør dette vedtak få 

anvendelse med virkning fra datoen etter utløpsdatoen 

for vedtak 1999/177/EF, for å unngå eventuelle negative 

virkninger av at nevnte vedtak utløper. 

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 

94/62/EF — 

TRUFFET DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

I dette vedtak menes med 

1. «tungmetaller» bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig 

krom, 

2. «tilsiktet tilsetning av tungmetaller» bevisst bruk av et stoff 

som inneholder tungmetaller ved framstilling av emballasje 

eller en emballasjedel, der det er ønskelig at dette stoffet 

fortsatt er til stede i den endelige emballasjen eller 

emballasjedelen for å gi særlige egenskaper, utseende eller 

kvalitet,  
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3. «tilfeldig forekomst av tungmetaller» at tungmetaller er til 

stede som en utilsiktet bestanddel i en emballasje eller en 

emballasjedel. 

Artikkel 2 

Summen av konsentrasjonene av tungmetaller i plastkasser og -

paller kan overstige gjeldende grenseverdi fastsatt i artikkel 11 

nr. 1 i direktiv 94/62/EF, forutsatt at de nevnte kassene og 

pallene befinner seg i produktsykluser i en lukket og kontrollert 

kjede under de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3, 4 og 5. 

Artikkel 3 

1. Plastkasser og -paller som inneholder for store mengder 

tungmetaller som omhandlet i artikkel 2, skal framstilles eller 

repareres i en kontrollert gjenvinningsprosess i henhold til nr. 2, 

3 og 4 i denne artikkel. 

2. Materialet som benyttes til gjenvinning, skal bare komme 

fra andre plastkasser eller -paller. 

Tilsetning av annet materiale skal være begrenset til den laveste 

mengden som er teknisk nødvendig, og skal ikke i noe tilfelle 

overstige 20 vektprosent. 

3. Tilsiktet tilsetning av tungmetaller som en bestanddel 

under gjenvinningen, i motsetning til tilfeldig forekomst av 

tungmetaller, skal ikke være tillatt. 

Det skal ikke anses som tilsiktet tilsetning av tungmetaller 

dersom gjenvunnet materiale brukes som råmateriale ved 

reparasjon av emballasjemateriale, og en del av det gjenvunne 

materialet kan inneholde tungmetaller. 

4. Summen av konsentrasjonene av tungmetaller i plastkasser 

og -paller kan bare overstige gjeldende grenseverdi fastsatt i 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF dersom dette skyldes at 

materialer som inneholder tungmetaller, brukes i 

gjenvinningsprosessen. 

Artikkel 4 

1. Plastkasser og -paller som inneholder for høy 

konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i artikkel 2, skal 

identifiseres på en permanent og synlig måte. 

2. Medlemsstatene skal sikre at minst 90 % av de 

plastkassene og -pallene som sendes ut, og som inneholder for 

høy konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i artikkel 2, 

returneres til produsenten, emballeringsbedriften, 

påfyllingsvirksomheten eller en godkjent representant innenfor 

de aktuelle plastkassenes og -pallenes livssyklus. 

3. Uten at det berører tiltakene som treffes i henhold til 

artikkel 6, skal alle plastkasser og -paller som returneres i 

henhold til denne artikkel, og som ikke lenger egner seg til eller 

er beregnet på ombruk, enten sluttbehandles etter en 

framgangsmåte som er spesifikt godkjent av vedkommende 

myndigheter i den berørte medlemsstaten, eller gjenvinnes i en 

kontrollert gjenvinningsprosess i henhold til artikkel 3 nr. 2, 3 

og 4. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal sørge for et system med fortegnelse 

og registrering samt en framgangsmåte for lovgivningsmessig 

og økonomisk ansvarlighet som gjør det mulig å dokumentere 

at vilkårene fastsatt i dette vedtak overholdes. 

Systemet skal ta hensyn til alle plastkasser og -paller som 

inneholder for høy konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i 

artikkel 2, og som tas i eller ut av bruk. 

2. Dersom ikke annet er angitt i en frivillig avtale, skal 

medlemsstatene påse at produsenten eller hans godkjente 

representant årlig utarbeider en skriftlig samsvarserklæring og 

en årsrapport som viser hvordan vilkårene fastsatt i dette vedtak 

overholdes. Rapporten skal omfatte eventuelle endringer med 

hensyn til systemet og godkjente representanter. 

3. Medlemsstatene skal sikre at produsenten eller hans 

godkjente representant oppbevarer den aktuelle tekniske 

dokumentasjonen i minst fire år med henblikk på kontroll fra 

vedkommende myndigheter. 

Dersom verken produsenten eller hans godkjente representant 

er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å oppbevare den 

aktuelle tekniske dokumentasjonen ligge hos personen som 

bringer produktet i omsetning i Fellesskapet. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å oppmuntre produsenter 

til å undersøke metoder for gradvis å oppnå de grenseverdiene 

for tungmetaller i plastkasser og -paller som er fastsatt i artikkel 

11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF, herunder de beste tilgjengelige 

teknikkene for ekstraksjon av tungmetaller.  
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Artikkel 7 

I rapportene medlemsstatene skal oversende Kommisjonen i 

henhold til artikkel 17 i direktiv 94/62/EF, skal det inngå en 

detaljert rapport om hvordan systemet som beskrives i dette 

vedtak fungerer, og om framskrittene som er gjort med utfasing 

av plastkasser og -paller som ikke oppfyller bestemmelsene i 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF. 

Artikkel 8 

Dette vedtak får anvendelse fra 10. februar 2009. 

Artikkel 9 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. mars 2009. 

For Kommisjonen 

Stavros DIMAS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


