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KOMMISJONSVEDTAK
av 20. april 2009
om tekniske retningslinjer for fastsettelse av den økonomiske garantien i samsvar
med europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 2798]
(2009/335/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav c), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

For å sikre at medlemsstatene anvender en felles
tilnærmingsmåte ved fastsettelsen av den økonomiske
garantien nevnt i artikkel 14 i direktiv 2006/21/EF, bør
det defineres et minste felles grunnlag for beregning av
garantien, særlig når det gjelder hvilke opplysninger
som det skal tas hensyn til, og hvilken metode som skal
anvendes for å beregne garantien,
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv
2006/21/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
1. Medlemsstatene og vedkommende myndigheter skal
legge følgende til grunn ved beregningen av den økonomiske
garantien nevnt i artikkel 14 i direktiv 2006/21/EF:
a) de sannsynlige virkningene av avfallsanlegget på miljøet
og menneskers helse,
b) definisjonen av rehabilitering, herunder etterbruk av
avfallsanlegget,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 21.4.2009, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

c) gjeldende miljøstandarder og miljømål, herunder
avfallsanleggets fysiske stabilitet, minstekrav til
kvalitetsstandarder for jord og vannressurser og høyeste
tillatte utslippsnivåer for forurensende stoffer,
d) de tekniske tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene,
særlig tiltak rettet mot å sikre avfallsanleggets stabilitet og
begrense miljøskader,
e) de tiltak som kreves for å nå målene under og etter
avvikling, herunder rehabilitering av landområdet,
behandling og overvåking etter avviklingen, dersom det
kreves, og eventuelt tiltak for å gjenopprette det biologiske
mangfoldet,
f) beregnet tidsperspektiv for virkninger og påkrevde
risikoreduserende tiltak,
g) en vurdering av de kostnadene som er nødvendige for å
sikre rehabilitering av landområdet, avvikling og tiltak etter
avvikling, herunder eventuell overvåking eller behandling
av forurensende stoffer.

2. Vurderingen nevnt i bokstav g) skal foretas av uavhengige
og kvalifiserte tredjemenn, og skal ta hensyn til muligheten for
uforutsett eller tidlig avvikling.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

