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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1127 

av 10. juli 2015 

om endring av vedlegg II 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 av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse 

direktiver(1), særlig artikkel 38 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til direktiv 2008/98/EF inneholder en ikke-uttømmende liste over gjenvinningsmetoder.  

2) R1-metoden i vedlegg II til direktiv 2008/98/EF gjelder avfall som erstatter brennstoff eller annen energiproduksjon. 

Dette omfatter forbrenningsanlegg for behandling av kommunalt fast avfall, men bare der anleggets energieffektivitet 

ligger over terskelverdien fastsatt ved bruk av formelen for energieffektivitet (R1-formelen) omhandlet i vedlegg II til 

direktiv 2008/98/EF. 

3) Det finnes teknisk dokumentasjon på at lokale klimaforhold i Unionen påvirker energimengdene som teknisk kan brukes 

eller produseres i form av elektrisitet, oppvarming, kjøling eller prosessdamp fra forbrenningsanlegg for behandling av 

kommunalt fast avfall.  

4) En rapport fra Det felles forskningssenter i Europakommisjonen har vist at det for å oppnå like vilkår i Unionen, er 

rimelig å godtgjøre forbrenningsanlegg som påvirkes av lokale klimaforhold med den klimakorreksjonsfaktoren som 

gjelder for R1-formelen. Denne faktoren bør bygge på referansedokumentet om beste tilgjengelige teknikk for 

avfallsforbrenning. 

5) Som følge av bruken av en klimakorreksjonsfaktor vil noen forbrenningsanlegg for sluttbehandling ligge over 

terskelverdien for R1-formelen og dermed automatisk bli forbrenningsanlegg for gjenvinning. Uten hensyn til dette bør 

bruken av en korreksjonsfaktor fortsatt være en drivkraft for forbrenningsanlegg til å oppnå høy effektivitet i 

produksjonen av energi fra avfall i tråd med målene og avfallshierarkiet i direktiv 2008/98/EF.  

6) Korreksjonsfaktoren som gjelder for R1-formelen, bør bygge på klimaforholdene på det stedet der forbrenningsanlegget 

er plassert. 

7) Direktiv 2008/98/EF bør derfor endres.  

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 2008/98/EF 

— 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2008/98/EF endres som angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 11.7.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 285/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 79. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. juli 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President  

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2008/98/EF tilføyes følgende tekst i fotnote(*): 

«Energieffektivitetsformelens verdi multipliseres med en klimakorreksjonsfaktor (CCF) som vist under: 

1.  CCF for anlegg i drift som fikk tillatelse i samsvar med gjeldende unionsregelverk før 1. september 2015. 

CCF = 1 dersom HDD >= 3 350  

CCF = 1,25 dersom HDD <= 2 150  

CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698 når 2 150 < HDD < 3 350 

2. CCF for anlegg som fikk tillatelse etter 31. august 2015 og for anlegg under nr. 1 etter 31. desember 2029: 

CCF = 1 dersom HDD >= 3 350  

CCF = 1,12 dersom HDD <= 2 150  

CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335 når 2 150 < HDD < 3 350 

(CCF-verdien som oppnås avrundes til tre desimaler.) 

Verdien av HDD (graddager) bør tolkes som den gjennomsnittlig årlige HDD-verdien for det stedet der forbrennings-

anlegget er plassert, beregnet over en periode på 20 år på rad før det året klimakorreksjonsfaktoren beregnes for. For 

beregning av HDD-verdien bør følgende metode fastsatt av Eurostat brukes: HDD er lik (18 °C – Tm) x d, dersom Tm er 

lavere eller lik 15 °C (oppvarmingsterskel) og lik null dersom Tm er større enn 15 °C, der Tm er gjennomsnittlig (Tmin. + 

Tmaks / 2) utetemperatur i en periode på d dager. Beregningene skal utføres daglig (d=1), til summen tilsvarer ett år». 

 __________  


