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RÅDSFORORDNING (EU) 2017/997 

av 8. juni 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til den farlige 

egenskapen HP 14 «økotoksisk»(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen 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 

konsentrasjon som benyttes for slike formål. I kommisjonsvedtak 2000/532/EF(2) ble det utarbeidet en liste over 

avfallstyper for å fremme en harmonisert klassifisering av avfall og sikre en ensartet fastsettelse av farlige egenskaper 

hos avfall i Unionen. 

3) I vedlegg III til direktiv 2008/98/EF er det fastsatt at klassifisering etter den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk» skal 

skje på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(3). 

4) Direktiv 67/548/EØF ble opphevet med virkning fra 1. juni 2015 og erstattet av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(4). Nevnte direktiv kan imidlertid fortsatt få anvendelse på enkelte stoffblandinger fram til 1. juni 2017 

dersom de ble klassifisert, merket og emballert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(5) og 

allerede var brakt i omsetning før 1. juni 2015.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 14.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2017 av 27. oktober 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 22.8.2019, s. 22. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 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 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(4) 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). 

(5) 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). 
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5) Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF ble erstattet av kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014(1) for å tilpasse, der det 

var relevant, definisjonene av farlige egenskaper til forordning (EF) nr. 1272/2008 og erstatte henvisninger til direktiv 

67/548/EØF med henvisninger til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

6) Definisjonen av den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk» ble ikke endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014, 

ettersom det var nødvendig med en tilleggsundersøkelse for å sikre fullstendige og representative opplysninger om de 

mulige virkningene av å tilpasse vurderingen av den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk» til kriteriene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Ettersom denne undersøkelsen er avsluttet, er det hensiktsmessig å ta med anbefalingene 

derfra i vurderingen av den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk» for avfall som er oppført i vedlegg III til direktiv 

2008/98/EF, og å tilpasse denne vurderingen, i den grad det er mulig, til kriteriene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1272/2008 for vurdering av kjemikaliers økotoksisitet. Når fareklassifiseringen av avfall med hensyn til den farlige 

egenskapen HP 14 «økotoksisk» fastsettes gjennom bruk av beregningsformler, bør det anvendes generiske 

grenseverdier, som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

7) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder harmoniserte multiplikasjonsfaktorer tildelt et begrenset antall 

stoffer klassifisert som «farlige for vannmiljøet, akutt giftige, kategori 1» eller «farlige for vannmiljøet, kronisk giftige, 

kategori 1», som brukes til å utlede klassifiseringen av en stoffblanding som inneholder slike stoffer. I lys av de 

framskrittene som er gjort i fastsettelsen av slike multiplikasjonsfaktorer, kan Kommisjonen i samsvar med artikkel 38  

nr. 2 i direktiv 2008/98/EF gjennomgå beregningsmetoden for vurdering av stoffer med hensyn til den farlige 

egenskapen HP 14 «økotoksisk», med henblikk på eventuelt å inkludere multiplikasjonsfaktorer i nevnte metode. 

8) Dersom det foretas et forsøk for å vurdere avfall med hensyn til den farlige egenskapen HP 14 «økotoksisk», er det 

hensiktsmessig å anvende de relevante metodene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) eller andre 

internasjonalt anerkjente forsøksmetoder og retningslinjer. Vedtak 2000/532/EF fastsetter at dersom et avfalls farlige 

egenskaper er blitt vurdert ved et forsøk og med bruk av de konsentrasjonene av farlige stoffer som er angitt i vedlegg 

III til direktiv 2008/98/EF, skal resultatene av dette forsøket gjelde. Videre skal det tas hensyn til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, særlig artikkel 12 bokstav b), og metodene for dens anvendelse. Kommisjonen bør 

fremme utveksling av beste praksis når det gjelder forsøksmetoder for vurdering av stoffer med hensyn til den farlige 

egenskapen HP 14 «økotoksisk», med henblikk på en eventuell harmonisering. 

9) Foretak og vedkommende myndigheter bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye kravene. 

10) Komiteen omhandlet i artikkel 39 i direktiv 2008/98/EF har ikke avgitt uttalelse om tiltakene fastsatt i denne forordning. 

Tiltakene bør derfor vedtas av Rådet i samsvar med artikkel 5a nr. 4 i rådsbeslutning 1999/468/EF(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 5. juli 2018. 

  

(1) 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 (EUT L 365 av 19.12.2014, s. 89). 

(2) 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). 

(3) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen (EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Luxembourg 8. juni 2017. 

 For Rådet 

K. SIMSON 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2008/98/EF gjøres følgende endringer: 

1) Posten for HP 14 «økotoksisk» skal lyde: 

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

Avfall som oppfyller et av følgende vilkår, skal klassifiseres som farlig avfall av typen HP 14: 

— Avfall som inneholder et stoff som er klassifisert som ozonnedbrytende med faresetningskoden H420 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(*), og der konsentrasjonen av et slikt stoff er lik eller 

overskrider konsentrasjonsgrensen på 0,1 %. 

[c(H420) ≥ 0,1 %] 

— Avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som akutt farlige for vannmiljøet med faresetningskoden 

H400 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og der summen av konsentrasjonene av disse stoffene er lik eller 

overskrider konsentrasjonsgrensen på 25 %. En grenseverdi på 0,1 % skal anvendes på slike stoffer. 

[Σ c (H400) ≥ 25 %] 

— Avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som kronisk farlige for vannmiljøet i kategori 1, 2 eller  

3 med faresetningskodene H410, H411 eller H412 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og der summen av 

konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som kronisk farlige for vannmiljøet i kategori 1 (H410) multiplisert med 

100 pluss summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som kronisk farlige for vannmiljøet i kategori  

2 (H411) multiplisert med 10 pluss summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som kronisk farlige for 

vannmiljøet i kategori 3 (H412) er lik eller overskrider konsentrasjonsgrensen på 25 %. En grenseverdi på 0,1 % skal 

anvendes på stoffene som er klassifisert som H410, og en grenseverdi på 1 % skal anvendes på stoffene som er 

klassifisert som H411 eller H412. 

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %] 

— Avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som kronisk farlige for vannmiljøet i kategori 1, 2, 3 

eller 4 med faresetningskodene H410, H411, H412 eller H413 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og der 

summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som kronisk farlige for vannmiljøet er lik eller overskrider 

konsentrasjonsgrensen på 25 %. En grenseverdi på 0,1 % skal anvendes på stoffene som er klassifisert som H410, og 

en grenseverdi på 1 % skal anvendes på stoffene som er klassifisert som H411, H412 eller H413. 

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] 

Der: Σ = summen, og c = konsentrasjonen av stoffene. 

  
(*) 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).» 

2) Merknaden under posten for HP 15 utgår. 

 __________  


