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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1357/2014 

av 18. desember 2014 

om erstatning av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving 

av visse direktiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver(1), særlig 

artikkel 38 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF inneholder en liste over egenskaper som gjør at avfall klassifiseres som farlig avfall. 

2) I direktiv 2008/98/EF fastslås det at klassifisering av avfall som farlig avfall blant annet bør baseres på Unionens 

regelverk om kjemikalier, særlig når det gjelder klassifisering av stoffblandinger som farlige, herunder grenseverdier for 

konsentrasjoner som benyttes for slike formål. Videre vil det være nødvendig å opprettholde systemet som avfall og 

farlig avfall har vært klassifisert etter i samsvar med den sist utarbeidede listen over avfallstyper i kommisjonsvedtak 

2000/532/EF(2), for å fremme en harmonisert klassifisering av avfall og sikre en ensartet fastsettelse av hva som anses 

som farlig avfall i Unionen. 

3) I vedlegg III til direktiv 2008/98/EF er det fastsatt at de farlige egenskapene H 4 («Irriterende»), H 5 («Helseskadelig»), 

H 6 («Giftig» og «Meget giftig»), H 7 («Kreftframkallende»), H 8 («Etsende»), H 10 («Reproduksjonstoksisk»), H 11 

(«Arvestoffskadelig») og H 14 («Økotoksisk») skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til 

rådsdirektiv 67/548/EØF(3). 

4) Ifølge vedlegg III til direktiv 2008/98/EF skal grenseverdiene oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/45/EF(4) få anvendelse, der det er relevant. 

5) Direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF oppheves med virkning fra 1. juni 2015 og erstattes med forordning (EF) 

nr. 1272/2008(5), som gjenspeiler den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Som unntak kan begge direktivene få 

anvendelse på enkelte stoffblandinger fram til 1. juni 2017, dersom de er klassifisert, merket og emballert i samsvar med 

direktiv 1999/45/EF og allerede er brakt i omsetning før 1. juni 2015. 

6) Det er derfor nødvendig å endre vedlegg III til direktiv 2008/98/EF for å tilpasse definisjonene av de farlige 

egenskapene slik at de tilpasses til forordning (EF) nr. 1272/2008 der det er relevant, og for å erstatte henvisningene til 

direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF med henvisninger til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

7) For å sikre tilstrekkelig fullstendighet og representativitet også når det gjelder opplysninger om mulige virkninger av en 

tilpasning av HP 14 «Økotoksisk» til forordning (EF) nr. 1272/2008, er det nødvendig med en tilleggsundersøkelse. 

8) Betegnelsen på de farlige egenskapene H 1–H 15, som er definert i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF, bør endres til HP 

1–HP 15 for å unngå eventuell forveksling med faresetningskodene fastsatt i forordning (EF) 1272/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 81. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(2) 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). 

(3) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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9) Betegnelsene på de tidligere farlige egenskapene H 5 («Helseskadelig») og H 6 («Giftig») bør endres for å tilpasses 

endringene i regelverket om kjemikalier og særlig de nye kodene for fareklasse og farekategori fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

10) Nye betegnelser bør innføres for de tidligere farlige egenskapene H 12 og H 15 for å sikre sammenheng med 

betegnelsene på de andre farlige egenskapene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 nr. 1 i direktiv 

2008/98/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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. Den får 

anvendelse fra 1. juni 2015. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

EGENSKAPER SOM GJØR AT AVFALL KLASSIFISERES SOM FARLIG AVFALL 

HP 1 «Eksplosivt»: avfall som ved en kjemisk reaksjon kan utvikle gasser med en slik temperatur, et slikt trykk og en slik 

hastighet at det kan føre til skade på omgivelsene. Dette omfatter pyroteknisk avfall, eksplosivt avfall 

i form av organiske peroksider og eksplosivt selvreaktivt avfall. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 1, skal avfallet vurderes med hensyn til HP 1, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i 

samsvar med forsøksmetoder. Dersom forekomsten av et stoff, en stoffblanding eller et produkt indikerer at avfallet er 

brannfarlig, skal det klassifiseres som farlig avfall av typen HP 1. 

Tabell 1: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall 

som farlig avfall av typen HP 1 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Unst. Expl. H 200 

Expl. 1.1 H 201 

Expl. 1.2 H 202 

Expl. 1.3 H 203 

Expl. 1.4 H 204 

Self-react. A 

H 240 

Org. Perox. A 

Self-react. B 

H 241 

Org. Perox. B 

HP 2 «Oksiderende»: avfall som kan, vanligvis ved tilførsel av oksygen, forårsake eller bidra til forbrenning av andre 

materialer. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 2, skal avfallet vurderes med hensyn til HP 2, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i 

samsvar med forsøksmetoder. Dersom forekomsten av et stoff indikerer at avfallet er oksiderende, skal det klassifiseres som 

farlig avfall av typen HP 2. 

Tabell 2: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen 

HP 2 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Ox. Gas 1 H 270 

Ox. Liq. 1 

H 271 

Ox. Sol. 1 
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Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 

H 272 

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 

HP 3 «Brannfarlig»: 

— brannfarlig flytende avfall: flytende avfall med et flammepunkt på under 60 °C eller avfall i form av gassolje, diesel 

og lette fyringsoljer med et flammepunkt på > 55 °C og ≤ 75 °C, 

— brannfarlig pyrofor væske og fast avfall: fast eller flytende avfall som selv i små mengder kan antennes i løpet av 

fem minutter når det kommer i kontakt med luft, 

— brannfarlig fast avfall: fast avfall som er meget brannfarlig, eller som kan forårsake eller bidra til brann gjennom 

friksjon, 

— brannfarlig gassformig avfall: gassformig avfall som er brannfarlig i luft ved 20 °C og et standard trykk på  

101,3 kPa, 

— vannreaktivt avfall: avfall som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser i farlige mengder, 

— annet brannfarlig avfall: brannfarlige aerosoler, brannfarlig selvopphetende avfall, brannfarlige organiske perok-

sider og brannfarlig selvreaktivt avfall. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 3, skal avfallet vurderes, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i samsvar med forsøks-

metoder. Dersom forekomsten av et stoff indikerer at avfallet er brannfarlig, skal det klassifiseres som farlig avfall av typen  

HP 3. 

Tabell 3: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall 

som farlig avfall av typen HP 3 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Flam. Gas 1 H220 

Flam. Gas 2 H221 

Aerosol 1 H222 

Aerosol 2 H223 

Flam. Liq. 1 H224 

Flam. Liq.2 H225 

Flam. Liq. 3 H226 

Flam. Sol. 1 

H228 

Flam. Sol. 2 
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Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Self-react. CD 

H242 

Self-react. EF 

Org. Perox. CD 

Org. Perox. EF 

Pyr. Liq. 1 

H250 

Pyr. Sol. 1 

Self-heat.1 H251 

Self-heat. 2 H252 

Water-react. 1 H260 

Water-react. 2 

Water-react. 3 
H261 

HP 4 «Irriterende — hudirritasjon og øyeskader»: avfall som ved kontakt kan forårsake hudirritasjon eller øyeskade. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer i konsentrasjoner over grenseverdiene, som er klassifisert med en av kodene for 

fareklasse og farekategori samt kodene for faresetning og i konsentrasjoner som er høyere enn eller lik en eller flere av følgende 

konsentrasjonsgrenser, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Grenseverdien som skal tas i betraktning ved en vurdering av Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) og 

Eye irrit. 2 (H319), er 1 %. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som Skin corr. 1A (H314), er høyere enn eller lik 1 %, skal 

avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som H318, er høyere enn eller lik 10 %, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som H315 og H319, er høyere enn eller lik 20 %, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Merk at avfall som inneholder stoffene klassifisert som H314 (Skin corr.1A, 1B eller 1C) i mengder høyere enn eller lik 5 %, 

vil bli klassifisert som farlig avfall av typen HP 8. HP 4 får ikke anvendelse dersom avfallet klassifiseres som HP 8. 

HP 5 «Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet»: avfall som kan forårsake giftvirkninger på 

bestemte organer enten ved enkelt-

eksponering eller gjentatt eksponering, 

eller som kan forårsake akutte gift-

virkninger som følge av aspirasjon. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en eller flere av følgende koder for fareklasse og farekategori 

samt koder for faresetning angitt i tabell 4, og er høyere enn eller lik en eller flere av konsentrasjonsgrensene i tabell 4, skal 

avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5. Når stoffer klassifisert som STOT forekommer i avfall, må ett enkelt stoff 

forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal kunne 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som Asp. Tox. 1 og summen av disse stoffene er høyere enn eller 

lik konsentrasjonsgrensen, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5 bare når den samlede kinematiske 

viskositeten (ved 40 °C) ikke overstiger 20,5 mm2/s(1).  

  

(1) Den kinematiske viskositeten skal bare fastsettes for væsker. 
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Tabell 4: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 5 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

STOT SE 1 H370 1 % 

STOT SE 2 H371 10 % 

STOT SE 3 H335 20 % 

STOT RE 1 H372 1 % 

STOT RE 2 H373 10 % 

Asp. Tox. 1 H304 10 % 

HP 6 «Akutt giftighet»: avfall som kan forårsake akutte giftvirkninger ved tilførsel gjennom munnen eller huden eller ved 

innånding. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene som inngår i avfallet, klassifisert som akutt giftig med en kode for 

fareklasse og farekategori samt en kode for faresetning angitt i tabell 5, er høyere enn eller lik terskelverdien angitt i nevnte 

tabell, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 6. Når flere stoffer som er klassifisert som akutt giftige 

forekommer i avfall, kreves summen av konsentrasjonene bare for stoffer i samme farekategori. 

Følgende grenseverdier skal tas i betraktning ved en vurdering: 

— For Acute Tox. — 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %. 

— For Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. 

Tabell 5: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 6 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1 % 

Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 % 

Acute Tox. 3 (Oral) H301 5 % 

Acute Tox 4 (Oral) H302 25 % 

Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25 % 

Acute Tox.2 (Dermal) H310 2,5 % 

Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15 % 

Acute Tox 4 (Dermal) H3012 55 % 

Acute Tox 1 (Inhal.) H330 0,1 % 

Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5 % 

Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5 % 

Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5 % 

HP 7 «Kreftframkallende»: avfall som fører til kreft eller til økt forekomst av kreft. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder for 

faresetning og i en konsentrasjon som er høyere enn eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 6, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 7. Når flere stoffer klassifisert som kreftframkallende forekommer i avfall, må ett 

enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 7.  
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Tabell 6: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende 

konsentrasjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 7 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Carc. 1A 

H350 0,1 % 

Carc. 1B 

Carc. 2 H351 1,0 % 

HP 8 «Etsende»: avfall som ved kontakt kan være hudetsende. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer klassifisert som Skin corr. 1A, 1B eller 1C (H314) og summen av konsentrasjonene 

er høyere enn eller lik 5 %, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 8. 

Grenseverdien som skal tas i betraktning ved en vurdering av Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314), er 1,0 %. 

HP 9 «Smittefarlig»: avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller gifter av disse som er kjent, eller med 

rimelig sikkerhet kan føre til sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. 

Tildelingen av HP 9 skal vurderes etter reglene fastsatt i referansedokumenter eller lovgivning i medlemsstatene. 

HP 10 «Reproduksjonstoksisk»: avfall som gir skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og forplantningsevnen hos voksne 

menn og kvinner samt utviklingstoksisitet hos avkommet. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder for 

faresetning og i en konsentrasjon som er høyere enn eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 7, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 10. Når flere stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske forekommer i avfall, må 

ett enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 10. 

Tabell 7: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende 

konsentrasjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 10 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Repr. 1A 

H360 0,3 % 

Repr. 1B 

Repr. 2 H361 3,0 % 

HP 11 «Arvestoffskadelig»: avfall som kan forårsake en mutasjon, det vil si en permanent endring i mengden av eller 

strukturen til genmaterialet i en celle. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en eller flere av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder 

for faresetning og i en konsentrasjon som er høyere eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 8, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 11. Når flere stoffer klassifisert som arvestoffskadelige forekommer i avfall, må ett 

enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 11.  
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Tabell 8: Kode(r) for fareklasse og farekategori samt kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 11 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Muta. 1A 

H340 0,1 % 

Muta. 1B 

Muta. 2 H341 1,0 % 

HP 12 «Utslipp av en akutt giftig gass»: avfall som slipper ut akutt giftige gasser (Acute Tox. 1, 2 eller 3) ved kontakt 

med vann eller en syre. 

Når avfall inneholder et stoff som er tildelt en av de supplerende fareopplysningene EUH029, EUH031 og EUH032, skal det 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 12 i samsvar med forsøksmetoder eller retningslinjer. 

HP 13 «Sensibiliserende»: avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er kjent for å forårsake sensibiliserende 

virkninger på huden eller åndedrettsorganene. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt en av faresetningskodene H317 eller H334, 

og konsentrasjonen av ett enkelt stoff er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen på 10 %, skal avfallet klassifiseres som 

farlig avfall av typen HP 13. 

HP 14 «Økotoksisk»: avfall som utgjør eller kan utgjøre umiddelbar eller senere risiko for en eller flere miljøsektorer. 

HP 15 «Avfall som kan ha en av de farlige egenskapene som er nevnt over, men som ikke direkte framgår av det 

opprinnelige avfallet». 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er tildelt en av faresetningene eller supplerende fareopplysninger angitt i tabell 

9, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 15, med mindre avfallet er i en slik form at det under ingen 

omstendigheter utviser eksplosive eller potensielt eksplosive egenskaper. 

Tabell 9: Faresetninger og supplerende fareopplysninger for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall som farlig avfall 

av typen HP 15 

Faresetninger / Supplerende faresetninger 

Fare for masseeksplosjon ved brann H205 

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand EUH001 

Kan danne eksplosive peroksider EUH019 

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom EUH044 

Medlemsstatene kan i tillegg klassifisere avfall som farlig avfall av typen HP 15 basert på andre gjeldende kriterier, for 

eksempel en vurdering av sigevann. 

Merknad 

Den farlige egenskapen HP 14 skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF. 

Forsøksmetoder 

Metodene som skal benyttes, er beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(1) og i andre relevante CEN-merknader 

eller andre internasjonalt anerkjente forsøksmetoder og retningslinjer.» 

 __________  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1). 


