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KOMMISJONSVEDTAK
av 30. april 2009

om nærmere presisering av definisjonen av inert avfall i henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments‑  og
rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 3012]
(2009/359/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 f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2006/21/EF fastsettes en
definisjon av inert avfall.

2)

Formålet med å presisere definisjonen av inert avfall
er å fastsette klare kriterier og vilkår for når avfall fra
utvinningsindustrien kan anses som inert avfall.

3)

For å redusere den administrative byrden i forbindelse
med gjennomføringen av dette vedtak, er det fra et
teknisk synspunkt hensiktsmessig å unnta fra spesifikk
prøving avfall som det foreligger relevante opplysninger
om, og å tillate at medlemsstatene utarbeider en liste over
avfallsstoffer som kan anses som inerte i samsvar med
kriteriene fastsatt i dette vedtak.

4)

For å sikre at anvendte opplysninger er av høy kvalitet
og er representative, bør dette vedtak anvendes innenfor
rammen av karakteriseringen av avfall som foretas i
samsvar med kommisjonsvedtak 2009/360/EF(2), og
baseres på samme informasjonskilder.

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/12/EF(3) —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2009, s. 46, 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.
(2) Se side 48 i denne EUT.
(3) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Avfall skal anses som inert avfall i henhold til artikkel 3
nr. 3 i direktiv 2006/21/EF når alle følgende kriterier er oppfylt
både på kort og lang sikt:

a) avfallet skal ikke gjennomgå noen betydelig nedbryting
eller oppløsning eller annen vesentlig endring som kan ha
skadevirkninger for miljøet eller menneskers helse,

b) avfallet enten har et innhold av svovel på sulfidform på
høyst 0,1 %, eller et innhold av svovel på sulfidform på
høyst 1 % og et nøytraliseringspotensialforhold, definert
som forholdet mellom nøytraliseringspotensialet og
syredanningspotensialet og fastsatt på grunnlag av en
statisk prøving prEN 15875, som er større enn 3,

c) avfallet innebærer ingen risiko for selvantenning og er ikke
brennbart,

d) innholdet av stoffer i avfallet som kan skade miljøet eller
menneskers helse, og særlig As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, V og Zn, herunder også dersom de forekommer
alene i eventuelle fine partikler, er tilstrekkelig lavt til at
det utgjør en ubetydelig risiko for mennesker og miljø,
både på kort og lang sikt. For å bli ansett som tilstrekkelig
lavt til å utgjøre en ubetydelig risiko for mennesker og
miljø, skal innholdet av disse stoffene ikke overskride
de nasjonale terskelverdiene for når et anleggssted anses
som ikke forurenset, eller relevante nasjonale naturlige
bakgrunnsnivåer,

e) avfallet inneholder praktisk talt ingen produkter som
anvendes ved utvinning eller bearbeiding, og som kan
skade miljøet eller menneskers helse.

2. Avfall kan anses som inert avfall uten spesifikk prøving
dersom det kan dokumenteres overfor vedkommende
myndighet at kriteriene fastsatt i nr. 1 er tatt hensyn til og
oppfylt på grunnlag av foreliggende opplysninger eller gyldige
framgangsmåter eller systemer.
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3. Medlemsstatene kan utarbeide lister over avfallsstoffer
som skal anses som inerte i henhold til kriteriene fastsatt i nr. 1
og 2.
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Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2009.
Artikkel 2
Vurderingen av det inerte avfallets egenskaper i samsvar
med dette vedtak skal gjennomføres innenfor rammen for
karakterisering av avfall nevnt i vedtak 2009/360/EF og baseres
på de samme informasjonskildene.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

