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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. april 2009
om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1,
litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra
udvindingsindustrien
(meddelt under nummer K(2009) 3012)
(2009/359/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra
udvindingsindustrien
og
om
ændring
af
direktiv
2004/35/EF (1), særlig artikel 22, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, nr. 3, i direktiv 2006/21/EF indeholder en
definition af inert affald.

(2)

Formålet med at færdiggøre definitionen af inert affald er
at fastlægge klare kriterier og betingelser for, hvornår
affald fra udvindingsindustrien kan betragtes som inert
affald.

(3)

(4)

(5)

For at mindske den administrative byrde i forbindelse
med gennemførelsen af denne beslutning er det hensigtsmæssigt ud fra et teknisk synspunkt at fritage affald, for
hvilket der allerede foreligger relevante oplysninger, fra
specifik testning og tillade medlemsstaterne at opstille
lister over affald, der kan betragtes som inert i overensstemmelse med de i denne beslutning fastlagte kriterier.

For at sikre de anvendte oplysningers kvalitet og repræsentativitet anvendes denne beslutning i forbindelse med
den affaldskarakterisering, som gennemføres i overensstemmelse
med
Kommissionens
beslutning
2009/360/EF (2), og den bør være baseret på de samme
oplysninger.

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved
artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/12/EF (3) —

(1) EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
(2) Se side 48 i denne EUT.
(3) EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1.
Affald betragtes som inert efter artikel 3, nr. 3, i direktiv
2006/21/EF, når alle nedenstående kriterier er opfyldt på kort
såvel som på lang sigt:

a) affaldet forventes ikke at ville blive udsat for væsentlig
nedbrydning eller opløsning eller anden væsentlig ændring,
der kan forventes at forårsage negative miljømæssige virkninger eller skade på menneskers sundhed

b) affaldet har et maksimalt indhold af svovl på sulfidform på
0,1 % eller det har et maksimalt indhold af svovl på sulfidform på 1 % og et neutraliseringspotentialeforhold, defineret
som forholdet mellem neutraliseringspotentialet og syredannelsespotentialet og bestemt ved hjælp af en statisk test prEN
15875, større end 3

c) affaldet frembyder ikke risiko for selvantændelse og er ikke
brændbart

d) indholdet af stoffer i affaldet, som er potentielt skadelige for
miljøet eller menneskers sundhed, og især As, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V og Zn, herunder hvis de er til stede
alene i fine partikler i affaldet, er tilstrækkelig lavt til ikke at
udgøre en væsentlig risiko for mennesker og miljøet, på kort
såvel som på lang sigt. For at indholdet af disse stoffer skal
anses for at være tilstrækkelig lavt til ikke at udgøre en
væsentlig risiko for mennesker og miljøet, må indholdet af
disse stoffer ikke overstige de nationale grænseværdier for
grunde eller anlæg, der defineres som uforurenede, eller relevante naturlige baggrundsniveauer

e) affaldet indeholder stort set ikke de produkter, der anvendes
ved udvinding eller forarbejdning, og som kan skade miljøet
eller menneskers sundhed.

2.
Affald kan betragtes som inert uden specifik testning, hvis
det kan påvises til den kompetente myndigheds tilfredshed, at
de i stk. 1 anførte kriterier er taget behørigt i betragtning og er
opfyldt på baggrund af eksisterende oplysninger eller gældende
procedurer eller fremgangsmåder.
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3.
Medlemsstaterne kan opstille lister over affaldstyper, der
skal betragtes som inerte i overensstemmelse med kriterierne i
stk.
Artikel 2
Vurderingen af det inerte affalds egenskaber i overensstemmelse
med denne beslutning skal gennemføres inden for rammerne af
den affaldskarakterisering, som er omhandlet i beslutning
2009/360/EF, og skal baseres på de samme oplysninger, som
ligger til grund for affaldskarakteriseringen.
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Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2009.
På Kommissionens vegne
Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen

