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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/23/37 

frá 30. apríl 2009 

um fullvinnslu skilgreiningarinnar á óvirkum úrgangi í framkvæmd f-liðar 1. mgr. 22. gr. í 
 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði 

(tilkynnt með númeri C(2009) 3012) 

(2009/359/EB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá 
námuiðnaði og um breytingu á tilskipun 2004/35/EB (1), 
einkum f-lið 1. mgr. 22. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 2006/21/EB er kveðið á um
skilgreiningu á óvirkum úrgangi.

2) Tilgangurinn með því að bæta við skilgreininguna á
óvirkum úrgangi er að koma á skýrum viðmiðunum og
skilyrðum fyrir því hvenær úrgangur frá námuiðnaði
getur talist óvirkur úrgangur.

3) Til að halda í lágmarki stjórnsýsluálagi í tengslum við
framkvæmd þessarar ákvörðunar er rétt, út frá tæknilegu
sjónarmiði, að slíkur úrgangur, sem viðeigandi
upplýsingar liggja fyrir um, sé undanþeginn sértækum
prófunum og til að gera aðildarríkjunum kleift að koma á
fót skrám yfir úrgangsefni sem gætu talist vera óvirk í
samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í þessari
ákvörðun.

4) Til að tryggja að upplýsingarnar, sem eru notaðar, séu af
miklum gæðum og dæmigerðar skal beita þessari
ákvörðun innan ramma lýsingar á eiginleikum úrgangs
sem gerð er í samræmi við ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2009/360/EB (2) og skal hún
byggjast á sömu upplýsingunum.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv.18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2006/12/EB (3).

 ________________ 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 46. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2012 frá 30. mars 2012 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 61. 

(1) Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 15. 
(2) Stjtíð. ESB L 110, 1.5.2009, bls. 48. 
(3) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

1. Úrgangur skal teljast vera óvirkur úrgangur, í skilningi 3.
mgr. 3. gr. tilskipunar 2006/21/EB, ef allar eftirfarandi 
viðmiðanir eru uppfylltar, bæði til lengri og skemmri tíma litið: 

a) úrgangurinn mun ekki gangast undir umfangsmikla
sundrun eða uppleysingu eða aðrar umtalsverðar breytingar
sem eru líklegar til að valda skaðlegum umhverfisáhrifum
eða skaða heilbrigði manna,

b) hámarksinnihald brennisteins í formi súlfíðs í úrganginum
er 0,1% eða hámarksinnihald brennisteins í formi súlfíðs í
úrganginum er 1% og hlutleysingargetuhlutfallið, skilgreint
sem hlutfallið milli hlutleysingargetunnar og sýringar-
getunnar og ákvarðað á grundvelli kyrrstöðuprófunarinnar
prEN 15875, er hærra en 3,

c) af úrganginum stafar ekki hætta á sjálfsíkveikju og hann
brennur ekki,

d) innihald efna í úrganginum, sem geta verið skaðleg
umhverfinu eða heilbrigði manna, einkum As, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V og Zn, þar á meðal ef viðkomandi
efni er eitt og sér í fínum ögnum í úrganginum, er nægilega
lítið til að áhætta fyrir menn og umhverfi er óveruleg, bæði
til lengri og skemmri tíma litið. Til að innihald þessara efna
teljist nægilega lítið til að áhætta fyrir menn og umhverfi sé
óveruleg skal innihaldið ekki fara yfir landsbundin
viðmiðunargildi fyrir staði, sem eru skilgreindir sem
ómengaðir, eða viðeigandi landsbundin, náttúruleg
bakgrunnsgildi,

e) úrgangurinn er að mestu laus við vörur sem eru notaðar við
útdrátt eða vinnslu sem gæti skaðað umhverfið eða
heilbrigði manna.

2. Úrgangur getur talist vera óvirkur úrgangur án sértækrar
prófunar ef unnt er að sýna lögbæru yfirvaldi fram á það með 
fullnægjandi hætti að tekið hafi verið tilhlýðilegt tillit til 
viðmiðananna, sem settar eru fram í 1. mgr., og að þeim hafi 
verið fullnægt á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga eða 
gildandi verklagsreglna eða áætlana. 
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3. Aðildarríkjunum er heimilt að taka saman skrár yfir
úrgangsefni, sem skulu teljast óvirkt, í samræmi við 
viðmiðanirnar sem eru skilgreindar í 1. og 2. mgr. 

2. gr.

Ljúka skal við matið á óvirkum eiginleikum úrgangs í samræmi 
við þessa ákvörðun innan ramma lýsingar á eiginleikum 
úrgangs sem um getur í ákvörðun 2009/360/EB og skal það 
byggjast á sömu upplýsingunum. 

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 30. apríl 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 
. 


