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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Denne forordning gjelder hovedsakelig miljøvern og vern 
av menneskers helse. Det rettslige grunnlaget er derfor 
traktatens artikkel 175 nr. 1.

2) Fellesskapet er alvorlig bekymret over at det fortsatt 
blir sluppet ut persistente organiske forurensende stoffer 
i miljøet. Disse kjemiske stoffene transporteres over 
nasjonale grenser langt fra kildene og er persistente i 
miljøet, bioakkumuleres i levende organismer gjennom 
næringskjeden og utgjør en risiko for menneskers helse 
og miljøet. Det er derfor nødvendig å treffe ytterligere 
tiltak for å verne menneskers helse og miljøet mot disse 
forurensende stoffene.

3) Fellesskapet har, med hensyn til dets ansvar for å 
verne miljøet, 24. juni 1998 undertegnet protokollen om 
persistente organiske forbindelser under konvensjonen 
av 1979 om langtransportert grenseoverskridende 
luftforurensning, heretter kalt «protokollen», og 
22. mai 2001 undertegnet Stockholm-konvensjonen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21.

(1) EUT C 32 av 5.2.2004, s. 45.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2004.

om persistente organiske forbindelser, heretter kalt 
«konvensjonen».

4) Fellesskapets regelverk for persistente organiske 
forurensende stoffer er nå blitt vedtatt, men dets viktigste 
mangler er at det ikke, eller bare i utilstrekkelig grad, 
forbyr produksjon og bruk av kjemikaliene oppført 
på listene, og at det ikke er mulighet for å tilføye 
ytterligere persistente organiske forurensende stoffer 
på listene over stoffer som skal forbys, begrenses eller 
fjernes, eller for å forby produksjon og bruk av nye 
stoffer som har egenskapene til persistente organiske 
forurensende stoffer. Det er ikke fastsatt noen mål for 
reduksjon av utslipp på fellesskapsplan, og de aktuelle 
utslippsfortegnelsene omfatter ikke alle kilder til 
persistente organiske forurensende stoffer. 

5) For å sikre at Fellesskapet på en sammenhengende og 
effektiv måte skal kunne oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til protokollen og konvensjonen, er det nødvendig 
å opprette en felles rettslig ramme som gjør det mulig å 
treffe tiltak særlig for å stanse tilsiktet produksjon, 
omsetning og bruk av persistente organiske forurensende 
stoffer. Det bør dessuten tas hensyn til egenskapene 
til persistente organiske forurensende stoffer innenfor 
rammen av relevante felleskapsordninger for vurdering 
og godkjenning.

6) Det er nødvendig å sikre samordning og sammenheng 
på fellesskapsplan når bestemmelsene i Rotterdam-(3), 
Stockholm- og Basel-konvensjonene(4) skal gjennomføres, 
og når Fellesskapet skal delta i arbeidet med å utvikle en 
internasjonal strategi for kjemikalieforvaltning (SAICM) 
i FN-regi.

(3) Konvensjon om forhåndsgodkjenningsprosedyre for visse farlige kjemikalier 
og plantevernmidler som omsettes på verdensmarkedet (PIC).

(4) Konvensjon om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og 
dets disponering.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 850/2004
av 29. april 2004

om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(*)
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7) Med henvisning til bestemmelsene i denne forordning, 
som er underlagt føre-var-prinsippet nedfelt i traktaten, 
og med tanke på prinsipp 15 i Rio-erklæringen om miljø 
og utvikling, samtidig som det tas hensyn til målet om, 
når det er mulig, å stanse utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer i miljøet, er det i visse tilfeller 
nødvendig å treffe strengere kontrolltiltak enn dem som 
er oppført i protokollen og konvensjonen.

8) I framtiden kan den foreslåtte REACH-forordningen bli 
et passende virkemiddel for å gjennomføre nødvendige 
kontrolltiltak når det gjelder produksjon, omsetning og 
bruk av stoffene oppført på listene, samt for eksisterende og 
nye kjemikalier og plantevernmidler som har egenskapene 
til persistente organiske forurensende stoffer. Uten at det 
berører den framtidige REACH-forordningen og siden 
det er viktig å gjennomføre disse kontrolltiltakene for 
stoffene oppført i protokollen og konvensjonen så snart 
som mulig, bør imidlertid disse tiltakene gjennomføres 
inntil videre ved denne forordning.

9) Omsetning og bruk av de fleste persistente organiske 
forurensende stoffene oppført på listene i protokollen 
eller konvensjonen, er allerede gradvis fjernet i 
Fellesskapet ved forbud fastsatt i direktiv 79/117/EØF 
av 21. desember 1978 om forbud mot omsetning og bruk 
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder visse 
aktive stoffer(1), og ved rådsdirektiv 76/769/EØF av 
27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av 
visse farlige stoffer og preparater(2). For at Fellesskapet 
skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til protokollen 
og konvensjonen, og for å begrense utslipp av persistente 
organiske forurensende stoffer så mye som mulig, er det 
imidlertid nødvendig og hensiktsmessig også å forby 
produksjon av disse stoffene og å begrense unntakene 
mest mulig, slik at unntakene bare gis når et stoff fyller 
en viktig funksjon til et spesifikt bruk.

10) Eksport av stoffer som omfattes av konvensjonen, og 
eksport av lindan er regulert av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 304/2003 av 28. januar 2003 om 
eksport og import av farlige kjemikalier(3).

(1) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 36. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2004/21/EF (EUT L 57 av 25.2.2004, s. 4).

(3) EUT L 63 av 6.3.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 775/2004 (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 27).

11) Produksjon og bruk av heksaklorsykloheksan (HCH), 
herunder lindan, er ifølge protokollen omfattet av 
begrensninger, men er ikke fullstendig forbudt. Dette 
stoffet benyttes fortsatt i noen medlemsstater, og det 
er derfor ikke mulig å forby all eksisterende bruk 
umiddelbart. Med tanke på de skadelige egenskapene 
til HCH og mulige risikoer ved utslipp i miljøet, bør 
imidlertid produksjon og bruk begrenses til et minimum 
og til slutt avvikles, senest innen utgangen av 2007.

12) Foreldede eller skjødesløst håndterte lagre av persistente 
organiske forurensende stoffer kan utgjøre en alvorlig 
fare for menneskers helse ved for eksempel forurensning 
av jord og grunnvann. Det bør derfor vedtas strengere 
bestemmelser enn dem som er fastsatt i konvensjonen. 
Lagre av forbudte stoffer bør betraktes som avfall, 
mens lagre av stoffer der produksjon og bruk fortsatt 
er tillatt, bør meddeles myndighetene og overvåkes 
nøye. Særlig bør eksisterende lagre som består av eller 
inneholder forbudte persistente organiske forurensende 
stoffer, behandles som avfall så snart som mulig. Dersom 
andre stoffer forbys i framtiden, bør lagrene av disse 
likeledes destrueres umiddelbart og ingen nye lagre bør 
opprettes. På grunn av de særlige problemene som visse 
nye medlemsstater har opplevd, bør hensiktsmessig 
finansiell og faglig bistand ytes gjennom Fellesskapets 
eksisterende finansieringsordninger, som utjevnings- og 
strukturfondene.

13) I samsvar med kommisjonsmeldingen om 
fellesskapsstrategien for dioksiner, furaner og polyklorerte 
bifenyler (PCB)(4), samt bestemmelsene i protokollen 
og konvensjonen, bør utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer i form av utilsiktede biprodukter 
fra industrielle prosesser, identifiseres og reduseres 
så snart som mulig med sikte på å fjerne dem helt, 
dersom det er mulig. Det bør utarbeides og gjennomføres 
nasjonale handlingsplaner som omfatter alle kildene og 
alle tiltakene, herunder dem som er fastsatt i eksisterende 
fellesskapsregelverk, slik at utslippene så snart som 
mulig og fortløpende reduseres på en kostnadseffektiv 
måte. Det bør for dette formål utarbeides hensiktsmessige 
virkemidler innenfor rammen av konvensjonen.

(4) EFT C 322 av 17.11.2001, s. 2.



23.6.2011 Nr. 35/237EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

14) I samsvar med nevnte melding bør det opprettes 
hensiktsmessige programmer og ordninger som kan 
gi tilstrekkelige overvåkingsdata om forekomsten av 
dioksiner, furaner og PCB i miljøet. Det er imidlertid 
nødvendig å sikre at disse hensiktsmessige virkemidlene 
er tilgjengelige og kan benyttes under økonomisk og 
faglig forsvarlige forhold.

15) Ifølge konvensjonen skal persistente organiske 
forurensende stoffer i avfall destrueres eller omdannes 
irreversibelt til stoffer som ikke har egenskapene til 
persistente organiske forurensende stoffer, med mindre 
andre metoder er mer miljøvennlige. Ettersom gjeldende 
fellesskapsregelverk for avfall ikke omfatter særlige 
regler for disse stoffene, bør de fastsettes ved denne 
forordning. For å sikre et høyt vernenivå, bør det innen 
31. desember 2005 fastsettes felles konsentrasjonsgrenser 
for innholdet av stoffene i avfallet.

16) Det er viktig at avfall som består av, inneholder eller 
er forurenset av persistente organiske forurensende 
stoffer, identifiseres og skilles ut ved kilden, for i størst 
mulig grad å unngå at disse kjemiske stoffene sprer 
seg til annet avfall. Ved rådsdirektiv 91/689/EØF av 
12. desember 1991 om farlig avfall(1) er det fastsatt 
fellesskapsregler for håndtering av farlig avfall, som 
forplikter medlemsstatene til å treffe nødvendige tiltak 
for å kreve at virksomheter og foretak som disponerer, 
gjenvinner, samler inn eller transporterer farlig avfall, 
ikke blander forskjellige kategorier farlig avfall eller 
blander farlig avfall med ikke-farlig avfall.

17) Ifølge konvensjonen skal hver part utarbeide en plan 
for gjennomføringen av sine forpliktelser i henhold 
til konvensjonen. Medlemsstatene bør gjøre det 
mulig for offentligheten å delta i utarbeidingen av 
gjennomføringsplanene. Ettersom Fellesskapet og 
medlemsstatene har delt myndighet i denne sammenheng, 
bør gjennomføringsplanene utarbeides på både nasjonalt 
plan og fellesskapsplan. Det bør oppmuntres til samarbeid 
og utveksling av opplysninger mellom Kommisjonen og 
myndighetene i medlemsstatene.

18) Ifølge konvensjonen og protokollen, bør opplysninger 
om persistente organiske forurensende stoffer oversendes 
til øvrige parter. Det bør også oppmuntres til utveksling 
av opplysninger med tredjestater som ikke er part i disse 
avtalene.

19) Offentligheten er ofte ikke i tilstrekkelig grad klar over 
hvilke farer persistente organiske forurensende stoffer 

(1) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 94/31/EF 
(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).

utgjør for nåværende og framtidige generasjoners helse og 
miljø, særlig i utviklingsland, og det er derfor nødvendig 
med omfattende opplysning for å oppnå større forsiktighet 
og for å vinne støtte for restriksjoner og forbud. I samsvar 
med konvensjonen bør holdningsskapende programmer 
om disse stoffene, særlig overfor de mest utsatte gruppene, 
samt utdanning av arbeidstakere, forskere, lærere, teknisk 
personell og ledere, fremmes og tilrettelegges, etter hva 
som er relevant. 

20) Kommisjonen og medlemsstatene bør på forespørsel og 
innenfor rammen av tilgjengelige ressurser, samarbeide 
for i rett tid å skaffe hensiktsmessig faglig bistand 
som er særlig utformet for å styrke mulighetene til å 
iverksette konvensjonen i utviklingsland og i stater 
med overgangsøkonomi. Slik faglig bistand bør omfatte 
utvikling og iverksetting av egnede alternative produkter, 
framgangsmåter og strategier, særlig bruk av DDT for å 
bekjempe smittebærere, som i henhold til konvensjonen 
bare kan brukes i samsvar med anbefalinger og 
retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon, og når 
det ikke finnes lokalt sikre, effektive og økonomisk 
overkommelige alternativer i den berørte staten.

21) Det bør regelmessig vurderes om de tiltakene som er 
truffet for å redusere utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer, er effektive. Medlemsstatene bør 
derfor regelmessig rapportere til Kommisjonen, særlig 
når det gjelder utslippsfortegnelsene, meldte lagre 
samt produksjon og omsetning av produkter som er 
underlagt begrensninger. Kommisjonen bør i samarbeid 
med medlemsstatene utarbeide et felles format for 
medlemsstatenes rapportering.

22) Ifølge konvensjonen og protokollen kan partene foreslå 
internasjonale tiltak som gjelder andre stoffer, og følgelig 
kan det bli oppført flere stoffer på listene i disse avtalene. 
I så fall bør forordningen endres. I tillegg bør det være 
mulig å endre de eksisterende postene i vedlegget til 
denne forordning, blant annet for å tilpasse dem til den 
vitenskapelige og tekniske utviklingen.

23) Når vedleggene til denne forordning endres for å oppføre 
et persistent organisk forurensende stoff som er framstilt 
med hensikt, på listene i protokollen eller konvensjonen, 
bør endringen bare i unntakstilfeller og når det er behørig 
begrunnet, foretas i vedlegg II, i stedet for i vedlegg I.
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24) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

25) For å sikre innsyn, upartiskhet og sammenheng ved 
gjennomføring av tiltakene, bør medlemsstatene fastsette 
regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelsene i 
denne forordning og sikre at de gjennomføres. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende, ettersom manglende overholdelse 
kan forårsake skade på menneskers helse og miljøet. 
Opplysninger om overtredelser av bestemmelsene i denne 
forordning bør offentliggjøres der dette er relevant. 

26) Siden målene for denne forordning, nemlig å verne 
miljøet og menneskers helse mot persistente organiske 
forurensende stoffer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås 
av medlemsstatene fordi disse forurensende stoffene 
får virkninger over landegrensene, og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel, går denne forordning ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

27) Direktiv 79/117/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med denne forordning, idet det tas særlig 
hensyn til føre-var-prinsippet, er å verne menneskers helse 
og miljøet mot persistente organiske forurensende stoffer ved 
å forby, avskaffe snarest mulig eller begrense produksjonen, 
omsetningen og bruken av stoffer som omfattes av Stockholm-
konvensjonen om persistente organiske forbindelser, heretter 
kalt «konvensjonen», eller protokollen av 1998 under 
konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende 
luftforurensning, om persistente organiske forurensende stoffer, 
heretter kalt «protokollen», ved å redusere utslipp av disse 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

stoffene med henblikk på, om mulig, å fjerne dem så snart som 
mulig, og ved å fastsette bestemmelser om avfall som består 
av, inneholder eller er forurenset av denne type stoffer.

2. Artikkel 3 og 4 får ikke anvendelse på avfall som består 
av, inneholder eller er forurenset av stoffer oppført i vedlegg I 
eller II.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «bringe i omsetning» å levere til eller gjøre tilgjengelig for 
tredjemann mot betaling eller gratis. Import til Fellesskapets 
tollområde betraktes også som å bringe i omsetning,

b) «produkt» en gjenstand som består av ett eller flere stoffer 
og/eller preparater, og som under produksjonen har fått 
en særlig form, overflate eller utforming som i større 
grad får betydning for sluttbruken enn den kjemiske 
sammensetningen,

c) «stoff» som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 67/548/
EØF(2),

d) «preparat» som definert i artikkel 2 i direktiv 67/548/
EØF,

e) «avfall» som definert i artikkel 1 bokstav a) i direktiv 
75/442/EØF(3),

f) «disponering» som definert i artikkel 1 bokstav e) i 
direktiv 75/442/EØF,

g) «gjenvinning» som definert i artikkel 1 bokstav f) i 
direktiv 75/442/EØF.

Artikkel 3

Kontroll med produksjon, omsetning og bruk

1. Produksjon, omsetning og bruk av stoffene som er oppført 
i vedlegg I, enten alene, i preparater eller som bestanddeler i 
produkter, er forbudt.

2. Produksjon, omsetning og bruk av stoffene som er oppført 
i vedlegg II, enten alene, i preparater eller som bestanddeler i 
produkter, skal begrenses i samsvar med bestemmelsene i dette 
vedlegg.

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (EFT 
P 196 av 16.8.1967, s. 1). Direktivet sist endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 807/2003.

(3) Rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall (EFT L 194 av 
25.7.1975, s. 39). Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor rammen 
av vurderings- og godkjenningsordningene for eksisterende 
og nye kjemiske stoffer og plantevernmidler i henhold til 
gjeldende fellesskapsregelverk, ta hensyn til kriteriene fastsatt 
i vedlegg D nr. 1 i Stockholm-konvensjonen og treffe egnede 
tiltak for å kontrollere eksisterende kjemiske stoffer og 
plantevernmidler, og for å hindre produksjon, omsetning og 
bruk av nye kjemiske stoffer og plantevernmidler som har 
egenskapene til persistente organiske forurensende stoffer.

Artikkel 4

Unntak fra kontrolltiltak

1. Artikkel 3 får ikke anvendelse dersom:

a) stoffet skal brukes til laboratorieforskning eller som 
referansestandard,

b) stoffet forekommer som utilsiktede sporforurensninger i 
stoffer, preparater eller produkter.

2. Artikkel 3 får ikke anvendelse på stoffer som forekommer 
som bestanddeler i produkter produsert før eller på datoen 
denne forordning trer i kraft, inntil seks måneder etter denne 
datoen.

Artikkel 3 får ikke anvendelse på stoffer som forekommer som 
bestanddeler i produkter som er i bruk før eller på datoen denne 
forordning trer i kraft.

En medlemsstat som blir oppmerksom på produkter nevnt i 
første og annet ledd, skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Når Kommisjonen er underrettet om eller på annen måte har 
fått kjennskap til slike produkter, skal den, når det er relevant, 
underrette sekretariatet for konvensjonen omgående.

3. Når en medlemsstat ønsker å tillate at et stoff oppført 
i del A i vedlegg I eller i del A i vedlegg II, produseres og 
brukes som mellomprodukt i et lukket system på et avgrenset 
område, fram til fristen angitt i det relevante vedlegget, skal 
den underrette sekretariatet for konvensjonen om dette.

Slik underretning kan bare foretas dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

a) en anmerkning skal være innført i det relevante vedlegget 
og skal uttrykkelig tillate en slik produksjon og bruk av 
stoffet,

b) produksjonsprosessen skal bearbeide stoffet til ett eller 
flere andre stoffer som ikke har egenskapene til persistente 
organiske forurensende stoffer,

c) det er ikke forventet at mennesker eller miljø vil bli 
utsatt for betydelige mengder av stoffet under produksjon 
og bruk, som vist gjennom vurderingen av det lukkede 
systemet i samsvar med direktiv 2001/59/EF(1).

Underretningen skal også oversendes til de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen. Den skal inneholde 
opplysninger om den faktiske eller beregnede samlede 
produksjonen og bruken av det berørte stoffet, arten av prosess 
i et lukket system på et avgrenset område, samt mengden av 
ubearbeidet og utilsiktet sporforurensning fra det persistente 
organiske forurensende stoffet i sluttproduktet.

Fristene det vises til i første ledd, kan endres dersom det i 
konvensjonen gis uttrykkelig eller stilltiende samtykke til 
fortsatt produksjon og bruk av stoffet i ytterligere en periode, 
etter at den berørte medlemsstaten har gjentatt sin underretning 
til sekretariatet for konvensjonen.

Artikkel 5

Lagre

1. Innehaveren av et lager som består av eller inneholder 
stoffer oppført i vedlegg I eller vedlegg II, som ikke er tillatt 
å bruke, skal håndtere lageret som avfall og i samsvar med 
artikkel 7.

2. Innehaveren av et lager på over 50 kg, som består av 
eller inneholder stoffer oppført i vedlegg I eller vedlegg II, 
som er tillatt å bruke, skal gi vedkommende myndighet i 
den medlemsstaten der lagrene befinner seg, opplysninger 
om lagrenes art og størrelse. Opplysningene skal oversendes 
innen tolv måneder etter at denne forordning og endringene i 
vedlegg I og II er trådt i kraft, og deretter årlig inntil utløpet av 
perioden for begrenset bruk fastsatt i vedlegg I eller II.

Innehaveren skal håndtere lageret på en sikker, effektiv og 
miljømessig forsvarlig måte.

3. Medlemsstatene skal overvåke bruken og håndteringen 
av de meldte lagrene.

(1) Kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til 
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover 
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer 
(EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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Artikkel 6

Reduksjon, minimering og fjerning av utslipp

1. Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, 
skal medlemsstatene utarbeide og ajourføre fortegnelser over 
stoffene oppført i vedlegg III, når det gjelder utslipp til 
luft, vann og jord, i samsvar med forpliktelsene fastsatt i 
konvensjonen og protokollen.

2. Hver medlemsstat skal som del av sin nasjonale 
gjennomføringsplan, i henhold til artikkel 8, oversende til 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i samsvar med 
forpliktelsene fastsatt i konvensjonen, sin handlingsplan, for 
å identifisere, beskrive og minimere utslippene, med sikte på, 
der det er mulig, å fjerne de samlede utslippene snarest mulig.

Handlingsplanen skal omfatte tiltak som fremmer utvikling av, 
og når det anses hensiktsmessig, krever bruk av alternativer 
eller endrede materialer, produkter og prosesser, for å hindre at 
det dannes og slippes ut stoffer oppført i vedlegg III.

3. Når medlemsstatene skal vurdere forslag om å bygge nye 
anlegg eller vesentlige endringer av eksisterende anlegg som 
benytter prosesser som medfører utslipp av kjemiske stoffer 
oppført i vedlegg III, skal de uten at rådsdirektiv 1996/61/
EF(1) berøres, prioritere alternative prosesser, teknikker eller 
alternativ praksis som har samme nytte, men som hindrer at det 
dannes og slippes ut stoffer oppført i vedlegg III.

Artikkel 7

Avfallshåndtering

1. Avfallsprodusenter og -besittere skal treffe alle rimelige 
tiltak, når det er mulig, for å unngå at avfallet forurenses av 
stoffene oppført i vedlegg IV.

2. Uten hensyn til direktiv 96/59/EF(2), skal avfall som 
består av, inneholder eller er forurenset av stoffer oppført i 
vedlegg IV, disponeres eller gjenvinnes uten unødig opphold 
og i samsvar med vedlegg V del 1, på en slik måte at innholdet 
av persistente organiske forurensende stoffer destrueres eller 
omdannes irreversibelt, slik at resterende avfall og utslipp ikke 
lenger har egenskapene til persistente organiske forurensende 
stoffer.

Under denne disponeringen eller gjenvinningen kan ethvert 
stoff oppført i vedlegg IV, skilles ut fra avfallet, forutsatt at 
stoffet deretter disponeres i samsvar med første ledd.

(1) Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og 
begrensning av forurensning (EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26). Direktivet 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(2) Rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om disponering av 
polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT) (EFT L 243 av 
24.9.1996, s. 31).

3. Disponerings- eller gjenvinningsmetoder som kan føre 
til gjenvinning, resirkulering, regenerering eller ombruk av 
stoffene oppført i vedlegg IV, er forbudt. 

4. Som unntak fra nr. 2:

a) kan avfall som inneholder eller er forurenset av 
stoffer oppført på listen i vedlegg IV, disponeres eller 
gjenvinnes på annen måte i samsvar med gjeldende 
fellesskapsregelverk, forutsatt at innholdet av de oppførte 
stoffene i avfallet er under konsentrasjonsgrensene som 
skal fastsettes i vedlegg IV før 31. desember 2005, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2. Inntil 
disse konsentrasjonsgrensene er fastsatt etter denne 
framgangsmåten, kan vedkommende myndighet i en 
medlemsstat vedta eller ta i bruk konsentrasjonsgrenser 
eller særlige tekniske krav til disponering eller gjenvinning 
av avfall angitt i dette nummer,

b) kan en medlemsstat eller vedkommende myndighet utpekt 
av medlemsstaten, unntaksvis tillate at avfall oppført i 
vedlegg V del 2, som inneholder eller er forurenset av et 
stoff oppført i vedlegg IV, innenfor konsentrasjonsgrensene 
som skal fastsettes i vedlegg V del 2, behandles på annen 
måte i samsvar med en metode nevnt i vedlegg V del 2, 
forutsatt at:

i) den berørte innehaveren på en tilfredsstillende måte har 
dokumentert overfor vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstaten at dekontaminering av avfall 
når det gjelder stoffene oppført i vedlegg IV, ikke er 
mulig, og at destruering eller irreversibel omdanning 
av persistente organiske forurensende stoffer i avfallet 
utført i samsvar med beste miljøpraksis eller beste 
tilgjengelige teknikker, ikke er å foretrekke ut fra 
et miljøsynspunkt, og at vedkommende myndighet 
deretter har godkjent den alternative framgangsmåten,

ii) denne framgangsmåten er i samsvar med gjeldende 
fellesskapsregelverk og vilkårene som er fastsatt i 
relevante tilleggstiltak, som nevnt i nr. 6, og 

iii) den berørte medlemsstaten har underrettet de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen om sin godkjenning 
og begrunnelsen for den.
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5. Konsentrasjonsgrensene i vedlegg V del 2 skal fastsettes 
med hensyn til nr. 4 bokstav b) før 31. desember 2005, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

Inntil disse konsentrasjonsgrensene er fastsatt:

a) kan vedkommende myndighet vedta eller ta i bruk 
konsentrasjonsgrenser eller særlige tekniske krav for 
avfall, behandlet i samsvar med nr. 4 bokstav b),

b) når avfall er behandlet i samsvar med nr. 4 bokstav b), skal 
berørte innehavere underrette vedkommende myndighet 
om innholdet av persistente organiske forurensende stoffer 
i avfallet.

6. Kommisjonen kan, når det er hensiktsmessig, og med 
hensyn til den tekniske utvikling og gjeldende internasjonale 
retningslinjer og beslutninger samt godkjenning fra en 
medlemsstat eller fra vedkommende myndighet som er 
utpekt av denne medlemsstaten i samsvar med nr. 4 og 
vedlegg V, vedta tilleggstiltak for gjennomføringen av denne 
artikkel. Kommisjonen skal fastsette et format for innlevering 
av opplysninger fra medlemsstatene i samsvar med nr. 4 
bokstav b) iii). Slike tiltak skal treffes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

7. Kommisjonen skal innen 31. desember 2009 på nytt 
gjennomgå unntakene angitt i nr. 4 i lys av den internasjonale 
og tekniske utviklingen, særlig med hensyn til om de bør 
foretrekkes ut fra et miljøsynspunkt.

Artikkel 8

Gjennomføringsplaner

1. Når medlemsstatene utarbeider sine nasjonale 
gjennomføringsplaner, skal de i samsvar med nasjonale 
framgangsmåter gi offentligheten muligheter til å delta i 
prosessen på et tidlig stadium og på en effektiv måte.

2. Så snart en medlemsstat har vedtatt sin nasjonale 
gjennomføringsplan i samsvar med forpliktelsene fastsatt i 
konvensjonen, skal den oversende planen til både Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene.

3. Under utarbeiding av gjennomføringsplanene skal 
Kommisjonen og medlemsstatene ved behov utveksle 
opplysninger om innholdet.

4. Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, 
skal Kommisjonen utarbeide en plan for gjennomføring av 
Fellesskapets forpliktelser i henhold til konvensjonen.

Så snart Kommisjonen har vedtatt Fellesskapets 
gjennomføringsplan, skal den oversende planen til 
medlemsstatene.

Kommisjonen skal på nytt gjennomgå og ajourføre Fellesskapets 
gjennomføringsplan ved behov.

Artikkel 9

Overvåking

Kommisjonen og medlemsstatene skal i nært samarbeid opprette 
hensiktsmessige programmer og ordninger som er i tråd med det 
nåværende utviklingstrinn i teknikken, for regelmessig å kunne 
framlegge sammenlignbare overvåkingsdata for forekomsten 
av dioksiner, furaner og PCB i miljøet, som beskrevet i 
vedlegg III. Under opprettelsen av slike programmer og 
ordninger, skal det tas behørig hensyn til utviklingen innenfor 
rammen av protokollen og konvensjonen.

Artikkel 10

Utveksling av opplysninger

1. Kommisjonen og medlemsstatene skal tilrettelegge 
og sørge for å utveksle relevante opplysninger innenfor 
Fellesskapet og med tredjestater, for å redusere, minimere eller 
avvikle, der det er mulig, produksjonen, bruken og utslippene 
av persistente organiske forurensende stoffer, og om alternative 
stoffer, med angivelse av hvilke risikoer samt økonomiske og 
sosiale kostnader som er knyttet til bruk av disse.

2. Kommisjonen og medlemsstatene skal, alt etter hva 
som er relevant og når det gjelder persistente organiske 
forurensende stoffer, fremme og tilrettelegge for:

a) holdningskampanjer, herunder om stoffenes innvirkning på 
helse og miljø, alternativer og reduksjon eller avvikling av 
produksjonen, bruken og utslippene av stoffene, og særlig 
rettet mot: 

i) ansvarlige for politikkutforming og beslutningstakere,

ii) særlig sårbare grupper,

b) opplysninger rettet mot offentligheten,

c) utdanning, særlig av arbeidstakere, forskere, lærere samt 
teknisk personell og ledere.
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3. Opplysninger om menneskers helse og sikkerhet og om 
miljøet, skal ikke anses å være fortrolige, med mindre annet 
er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 
28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og 
om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF(1). Kommisjonen 
og medlemsstater som utveksler andre opplysninger med en 
tredjestat, skal beskytte all fortrolig informasjon i henhold til 
avtale mellom partene.

Artikkel 11

Faglig bistand

I samsvar med artikkel 12 og 13 i konvensjonen, skal 
Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide for i rett tid 
å sørge for hensiktsmessig faglig og finansiell bistand til 
utviklingsland og stater med overgangsøkonomi, for på 
forespørsel og ut fra tilgjengelige ressurser, samt ut fra deres 
særlige behov, å bistå dem med å utvikle og styrke deres 
evner til å oppfylle sine forpliktelser fullt ut i henhold til 
konvensjonen. Denne bistanden kan også komme fra ikke-
statlige organisasjoner.

Artikkel 12

Rapportering

1. Medlemsstatene skal hvert tredje år oversende 
opplysninger til Kommisjonen om anvendelsen av denne 
forordning, herunder opplysninger om overtredelser og 
sanksjoner.

2. Medlemsstatene skal årlig oversende til Kommisjonen 
statistiske opplysninger om den faktiske eller beregnede 
samlede produksjonen og omsetningen av stoffene oppført i 
vedlegg I eller II.

3. Innen tre år etter at denne forordning er trådt i kraft, og 
deretter hvert tredje år, skal medlemsstatene framlegge for 
Kommisjonen:

a) en sammenfatning av de innsamlede opplysningene om 
lagre, innhentet i samsvar med artikkel 5 nr. 2,

b) en sammenfatning av de innsamlede opplysningene fra 
utslippsfortegnelsene, utarbeidet i samsvar med artikkel 6 
nr. 1,

c) en sammenfatning av forekomsten av dioksiner, furaner 
og PCB som beskrevet i vedlegg III, i miljøet, utarbeidet i 
samsvar med artikkel 9.

4. Når det gjelder dataene og opplysningene som 
medlemsstatene skal oversende i samsvar med nr. 1, 2 og 3, 
skal Kommisjonen på forhånd utarbeide et felles format etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 2.

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.

5. Når det gjelder stoffene oppført i konvensjonen, skal 
Kommisjonen utarbeide til faste tidsintervaller som fastsettes 
av konvensjonens partskonferanse, en rapport på grunnlag 
av de opplysninger som medlemsstatene har sendt inn i 
samsvar med nr. 2, og oversende rapporten til sekretariatet for 
konvensjonen.

6. Kommisjonen skal hvert tredje år utarbeide en rapport om 
anvendelsen av denne forordning og innarbeide rapporten og de 
opplysningene som allerede er tilgjengelige innenfor rammen 
av EPER, som fastsatt ved kommisjonsvedtak 2000/479/
EF(2), og av CORINAIR utslippsfortegnelse i EMEP 
(samarbeidsprogram for overvåking og vurdering av 
langtransporterte luftforurensende stoffer i Europa), samt de 
opplysningene medlemsstatene har sendt inn i henhold til 
nr. 1, 2 og 3, i en sammenfattende rapport. Denne rapporten 
skal inneholde opplysninger om bruk av unntakene nevnt i 
artikkel 7 nr. 4. Kommisjonen skal oversende et sammendrag 
av den sammenfattende rapporten til Europaparlamentet og 
Rådet og umiddelbart gjøre den offentlig tilgjengelig.

Artikkel 13

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner 
mot overtredelser av bestemmelsene i denne forordning, 
og treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre 
at de gjennomføres. Sanksjonene som fastsettes skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene senest ett år etter at denne forordning 
er trådt i kraft, og skal omgående underrette den om enhver 
senere endring som berører dem.

Artikkel 14

Endring av vedlegg

1. Når et stoff er oppført i konvensjonen eller protokollen, 
skal Kommisjonen, når det er relevant, endre vedlegg I og III 
til denne forordning, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 
nr. 2.

Når et stoff er oppført i konvensjonen eller protokollen, skal 
Kommisjonen, når det er relevant, endre vedlegg IV etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

2. Endringer i de eksisterende postene i vedlegg I til III, 
herunder tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, 
skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 16 nr. 2.

(2) Kommisjonsvedtak 2000/479/EF av 17. juli 2000 om gjennomføring 
av et europeisk register over forurensende utslipp (EPER) i henhold til 
artikkel 15 i rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning (IPPC) (EFT L 192 av 28.7.2000, s. 36).



23.6.2011 Nr. 35/243EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Endringer i de eksisterende postene i vedlegg IV og 
endringer i vedlegg V, herunder tilpasning til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling, skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 15
Vedkommende myndigheter

Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndighet eller 
myndigheter med ansvar for de administrative oppgavene som 
følger av denne forordning. Medlemsstaten skal senest tre 
måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, underrette 
Kommisjonen om hvilke myndigheter som er utpekt.

Artikkel 16
Komité for generelle spørsmål

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 67/548/EØF, ved alle spørsmål i 
forbindelse med denne forordning, med unntak av spørsmål 
om avfall.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, 
skal være tre måneder.
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 17

Komité for avfallsspørsmål

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF, ved spørsmål om avfall i 
forbindelse med denne forordning.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 18

Endringer av direktiv 79/117/EØF

I del B i vedlegget til direktiv 79/117/EØF, «Persistente 
organiske klorforbindelser», oppheves nr. 1-8.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
_________
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VEDLEGG I

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV FORBUD

Del A ― Stoffer oppført på listene i konvensjonen og protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt 
eller annen spesifisering

Aldrin 309-00-2 206-215-8 ―

Klordan 57-74-9 200-349-0 ―

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 ―

Endrin 72-20-8 200-775-7 ―

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 ―

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 ―

Mirex 2385-85-5 219-196-6 ―

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 ―

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og 
andre

215-648-1 og 
andre

Med forbehold for direktiv 96/59/EF, er 
det tillatt å bruke produkter som allerede 
er i bruk på det tidspunkt denne forordning 
trer i kraft.

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-
klorfenyl)etan

50-29-3 200-024-3 Medlemsstatene kan tillate eksisterende 
produksjon og bruk av DDT som 
mellomprodukt i et lukket system og 
på et avgrenset område i forbindelse 
med produksjon av dikofol, inntil 
1. januar 2014, i samsvar med artikkel 4 
nr. 3 i denne forordning.
Kommisjonen skal gjennomgå dette 
unntaket på nytt innen 31. desember 2008, 
på grunnlag av resultatet fra vurderingen 
foretatt innenfor rammen av direktiv 
91/414/EØF(1).

(1) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991,
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Del B ― Stoffer oppført bare på listen i protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt 
eller annen spesifisering

Klordekon 143-50-0 205-601-3 —

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 —

HCH, herunder lindan 608-73-1, 
58-89-9

210-168-9, 
200-401-2

Som unntak kan medlemsstatene tillate 
følgende bruk:
a) til 1.9.2006:

profesjonell forebyggende – 
behandling og industriell 
behandling av trevirke og 
tømmer,
innendørs bruk i industri og – 
boliger.

b) til 31.12.2007:
teknisk HCH til bruk som – 
mellomprodukt ved framstilling 
av kjemiske stoffer,
produkter der minst 99 % av – 
HCH-isomerene er i gammaform 
(lindan), er begrenset til bruk som 
gjelder folkehelsen og i topiske 
insektmidler til veterinær bruk.
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VEDLEGG II

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BEGRENSNINGER

DEL A ― Stoffer oppført på listene i konvensjonen og protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Begrensning

―

DEL B ― Stoffer oppført bare på listen i protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Begrensning
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VEDLEGG III

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BESTEMMELSER OM BEGRENSING AV UTSLIPP

Stoff (CAS-nr.)

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Heksaklorbenzen (HCB) (CAS-nr.: 118-74-1)

Polyklorerte bifenyler (PCB)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)(1)

___________

(1) For utslippsfortegnelsene skal følgende fire indikatorer for forbindelsene benyttes: benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)
fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren.
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VEDLEGG IV

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BESTEMMELSENE OM AVFALLSHÅNDTERING I 
ARTIKKEL 7

Stoff CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense angitt i artikkel 7 nr. 4 
bokstav a), i ppm (milliondeler)

Aldrin 309-00-2 206-215-8

Klordan 57-74-9 200-349-0

Dieldrin 60-57-1 200-484-5

Endrin 72-20-8 200-775-7

Heptaklor 76-44-8 200-962-3

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9

Mirex 2385-85-5 219-196-6

Toksafen 8001-35-2 232-283-3

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og 
andre

215-648-1

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-
klorfenyl)etan

50-29-3 200-024-3

Klordekon 143-50-0 205-601-3

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 
og dibenzofuraner (PCDD/
PCDF)

HCH, herunder lindan 6 0 8 - 7 3 - 1 , 
58-89-9

2 1 0 - 1 6 8 - 9 , 
200-401-2

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2
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VEDLEGG V

AVFALLSHÅNDTERING

Del 1 Disponering og gjenvinning som nevnt i artikkel 7 nr. 2

Følgende metoder for disponering og gjenvinning som fastsatt i vedlegg IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF, er tillatt 
i henhold til artikkel 7 nr. 2, når de brukes slik at innholdet av persistente organiske forurensende stoffene destrueres 
eller omdannes irreversibelt:

D9 Fysisk-kjemisk behandling

D10 Forbrenning på land

R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde, unntatt avfall som inneholder PCB

Forbehandling før destruering eller irreversibel omdanning i samsvar med denne del av vedlegget, kan foretas såframt 
et stoff oppført på listen i vedlegg IV, som skilles ut fra avfallet under forbehandlingen, deretter disponeres i samsvar 
med denne delen av vedlegget. I tillegg kan ompakking og midlertidig lagring foretas før denne forbehandlingen eller 
før destrueringen eller den irreversible omdanningen, i samsvar med denne delen av vedlegget.

Del 2 Avfall og metoder som omfattes av artikkel 7 nr. 4 bokstav b)

Følgende metoder er tillatt i henhold til artikkel 7 nr. 4 bokstav b) når det gjelder spesifisert avfall definert med den 
sekssifrede koden etter klassifiseringen i kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1).

Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

10 AVFALL FRA VARMEBEHANDLINGS PROSESSER Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall (forutsatt at – 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i rådsdirektiv 1999/31/EF(1) og 
rådsvedtak 2003/33/EF(2) skal overholdes, og det 
skal være dokumentert at den utvalgte metoden er 
den mest miljøvennlige.

10 01 avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg 
(unntatt kategori 19)

10 01 14 (****) bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som 
inneholder farlige stoffer

10 01 16 (****) flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige 
stoffer

10 02 avfall fra jern- og stålindustri

10 02 07 (****) fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder 
farlige stoffer

10 03 avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon

10 03 04 (****) slagg fra primærproduksjon

10 03 08 (****) saltslagg fra sekundærproduksjon

10 03 09 (****) svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 19 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

(1) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til 
artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold 
til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3). Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 2001/573/
EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).
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Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

10 03 21 (****) andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) 
som inneholder farlige stoffer

10 03 29 (****) avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som 
inneholder farlige stoffer

10 04 avfall fra varmebasert blyproduksjon

10 04 01 (****) slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 02 (****) dross og avrakingsslagg fra primær- og 
sekundærproduksjon

10 04 04 (****) støv fra rensing av røykgass

10 04 05 (****) andre partikler og støv

10 04 06 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 avfall fra varmebasert produksjon av sink

10 05 03 (****) støv fra rensing av røykgass

10 05 05 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 avfall fra varmebasert kobberproduksjon

10 06 03 (****) støv fra rensing av røykgass

10 06 06 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 08 avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-
jernholdige metaller

10 08 08 (****) saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 08 15 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

10 09 avfall fra ferrometallstøping

10 09 09 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

16 AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE 
STEDER PÅ LISTEN

16 11 brukte fôringer og ildfaste materialer

16 11 01 (****) karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra 
metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

16 11 03 (****)  andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 
prosesser som inneholder farlige stoffer

17 AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID 
(HERUNDER OVERSKUDDSMASSE FRA 
FORURENSEDE BYGGEPLASSER)

Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall(– 3) (forutsatt at 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i direktiv 1999/31/EF og 
vedtak 2003/33/EF skal overholdes, og det skal 
være dokumentert at den utvalgte metoden er den 
mest miljøvennlige.

17 01 betong, murstein, takstein, keramikk

17 01 06 (****) blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, 
murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige 
stoffer

17 05 jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede 
byggeplasser), stein og mudringsslam

17 05 03 (****) jord og stein som inneholder farlige stoffer

17 09 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 02 (****) avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder 
PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte gulvbelegg, 
isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)

17 09 03 (****) annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder 
blandet avfall) som inneholder farlige stoffer
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Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

19 AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG 
OG EKSTERNE AVLØPSRENSEANLEGG OG FRA 
FRAMSTILLING AV DRIKKEVANN OG VANN TIL 
INDUSTRIELL BRUK

Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall(– 1) (forutsatt at 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i direktiv 1999/31/EF og 
vedtak 2003/33/E skal overholdes, og det skal være 
dokumentert at den utvalgte metoden er den mest 
miljøvennlige.

19 01 avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall
19 01 07 (****) fast avfall fra behandling av avgasser
19 01 11 (****) bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer
19 01 13 (****) flygeaske som inneholder farlige stoffer
19 01 15 (****) kjelstøv som inneholder farlige stoffer
19 04 forglasset avfall og avfall fra forglassing
19 04 02 (****) flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass
19 04 03 (****) ikke-forglasset fast fase

(1) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(2) Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artikkel 16 i og 

vedlegg II til direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 av 16.1.2003, s. 27).
(3) Gjelder ikke for avfall som inneholder eller er forurenset av PCB over konsentrasjonsgrensen på 50 ppm.
(****) Avfall merket med en asterisk (*), anses som farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF om farlig avfall og omfattes av direktivets bestemmelser.


