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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1357/2014
av den 18 december 2014
om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och
om upphävande av vissa direktiv
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direk
tiv (1), särskilt artikel 38.2, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga III till direktiv 2008/98/EG förtecknas egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall.

(2)

I direktiv 2008/98/EG anges att klassificeringen av avfall som farligt bland annat bör grundas på unionslagstift
ningen om kemikalier, framför allt klassificeringen av beredningar som farliga, inbegripet de gränsvärden för
koncentration som används för detta. Det är vidare nödvändigt att behålla det system genom vilket avfall och
farligt avfall har klassificerats i enlighet med den förteckning över avfall som senast upprättades genom kommis
sionens beslut 2000/532/EG (2), för att uppmuntra till en harmoniserad klassificering av avfallstyper och säker
ställa att fastställandet av vad som är farligt avfall sker på ett harmoniserat sätt i unionen.

(3)

I bilaga III till direktiv 2008/98/EG anges att klassificeringen av de farliga egenskaperna H 4 (”irriterande”),
H 5 (”hälsoskadligt”), H 6 (”giftigt” och ”mycket giftigt”), H 7 (”cancerframkallande”), H 8 (”frätande”),
H 10 (”reproduktionstoxiskt”), H 11 (”mutagent”) och H 14 (”ekotoxiskt”) ska göras enligt de kriterier som anges i
bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (3).

(4)

I bilaga III till direktiv 2008/98/EG anges att i tillämpliga fall ska gränsvärdena i bilagorna II och III till Europapar
lamentets och rådets direktiv 1999/45/EG gälla (4).

(5)

Direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG upphör att gälla med verkan från och med den 1 juni 2015 och
ersätts av förordning (EG) nr 1272/2008 (5) som avspeglar den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Genom
undantag kan båda direktiven gälla för vissa blandningar till och med den 1 juni 2017, om de har klassificerats,
märkts och förpackats i enlighet med direktiv 1999/45/EG och redan har släppts ut på marknaden före den
1 juni 2015.

(6)

Det är därför nödvändigt att ändra bilaga III till direktiv 2008/98/EG för att anpassa definitionerna av de farliga
egenskaperna så att de överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 där så är lämpligt och att ersätta
hänvisningarna till direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG med hänvisningar till förordning (EG)
nr 1272/2008.

(7)

För att säkerställa tillräcklig fullständighet och representativitet även vad gäller informationen om möjliga effekter
av en anpassning av HP 14 ”ekotoxiskt” till förordning (EG) nr 1272/2008 behövs en kompletterande studie.

(8)

De farliga egenskaperna H 1–H 15 som definieras i bilaga III till direktiv 2008/98/EG bör byta beteckning till HP
1–HP 15 för att undvika eventuell sammanblandning med koderna för faroangivelser i förordning (EG)
nr 1272/2008.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
(EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2) Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med
artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i
enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).
3
( ) Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och
märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ
ningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
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(9)

Namnen på de tidigare farliga egenskaperna H 5 (”hälsoskadligt”) och H 6 (”giftigt”) bör ändras för att anpassa
dem till ändringarna av lagstiftningen om kemikalier, särskilt de nya koder för faroklass och kategori som defini
eras i förordning (EG) nr 1272/2008.

(10)

Nya namn bör införas för de tidigare farliga egenskaperna H 12 och H 15 för att säkerställa konsekvens med
namnen på de andra farliga egenskaperna.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 39
i direktiv 2008/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Den
ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.
Utfärdad i Bryssel den 18 december 2014.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA III
EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT AVFALL

HP 1

Explosivt: Avfall som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck samt
med en sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniskt avfall, explosivt organiskt
peroxidavfall och explosivt självreaktivt avfall ingår.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras enligt någon av koderna för faroklass och kategori respek
tive koderna för faroangivelse som anges i tabell 1 ska avfallet bedömas avseende HP 1, där detta är lämpligt och propor
tionellt, i enlighet med testmetoder. Om förekomsten av ett ämne, en blandning eller en vara indikerar att avfallet är
explosivt ska det klassificeras som farligt enligt HP 1.
Tabell 1: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar för klassificering av
avfall som farligt enligt HP 1:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

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

Oxiderande: Avfall som, vanligtvis genom att avge syre, kan förorsaka eller bidra till förbränning av andra
material.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras enligt någon av koderna för faroklass och kategori respek
tive koderna för faroangivelse som anges i tabell 2 ska avfallet bedömas avseende HP 2, där detta är lämpligt och propor
tionellt, i enlighet med testmetoder. Om förekomsten av ett ämne indikerar att avfallet är oxiderande ska det klassificeras
som farligt enligt HP 2.
Tabell 2: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för klassificering av avfall som farligt enligt
HP 2:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1
H 271
Ox. Sol. 1
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Faroangivelsekod(er)

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP 3

Brandfarligt:
— brandfarligt flytande avfall: flytande avfall med flampunkt under 60 °C eller avfall i form av gasolja, diesel och
lätta eldningsoljor med flampunkt > 55 °C och ≤ 75 °C.
— brandfarligt avfall i form av pyrofora vätskor och fasta ämnen: fast eller flytande avfall som även i små mängder
antänds inom fem minuter vid kontakt med luft.
— brandfarligt fast avfall: fast avfall som är lättbrännbart eller som kan förorsaka eller bidra till brand genom
friktion.
— brandfarligt gasformigt avfall: gasformigt avfall som är brandfarligt i luft vid 20 °C och vid standardtryck på
101,3 kPa.
— vattenreaktivt avfall: avfall som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser i farliga kvantiteter.
— annat brandfarligt avfall: brandfarliga aerosoler, brandfarligt självupphettande avfall, brandfarliga organiska
peroxider och brandfarligt självreaktivt avfall.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras enligt en av de koder för faroklass och kategori respektive
koder för faroangivelse som anges i tabell 3 ska avfallet bedömas, där detta är lämpligt och proportionellt, i enlighet
med testmetoder. Om förekomsten av ett ämne indikerar att avfallet är brandfarligt ska det klassificeras som farligt enligt
HP 3.
Tabell 3: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar för klassificering av
avfall som farligt enligt HP 3:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

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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Faroangivelsekod(er)

Self-react. CD
Self-react. EF
H242
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
HP 4

H261

Irriterande – hudirritation och ögonskador: Avfall som vid kontakt kan orsaka hudirritation eller
ögonskada.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen i koncentrationer över gränsvärdet för beaktande, som är klassificerade med
en av följande koder för faroklass och kategori respektive koder för faroangivelse och en eller flera av följande koncentra
tionsgränser överskrids eller tangeras, ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 4.
Gränsvärdet för beaktande i en bedömning avseende Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) och
Eye irrit. 2 (H319) är 1 %.
Om summan av koncentrationerna av alla ämnen klassificerade som Skin corr. 1A (H314) överstiger eller är lika med
1 % ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 4.
Om summan av koncentrationerna av alla ämnen klassificerade som H318 överstiger eller är lika med 10 % ska avfallet
klassificeras som farligt enligt HP 4.
Om summan av koncentrationerna av alla ämnen klassificerade som H315 och H319 överstiger eller är lika med 20 %
ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 4.
Observera att avfall som innehåller ämnen klassificerade som H314 (Skin Corr. 1A, 1B eller 1C) i mängder större än eller
lika med 5 % kommer att klassificeras som farligt enligt HP 8. HP 4 kommer inte att vara tillämplig om avfallet klassifi
ceras som HP 8.
HP 5

Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet: Avfall som kan orsaka specifik toxicitet för
målorgan vid enstaka eller upprepad expo
nering, eller som orsakar akut toxiska
effekter vid inandning.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som klassificerats med en eller flera av de koder för faroklass och kategori
respektive koder för faroangivelse som anges i tabell 4, och en eller flera av koncentrationsgränserna i tabell 4 överskrids
eller tangeras, ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 5. När ämnen klassificerade som STOT förekommer i avfall
måste ett enskilt ämne förekomma på eller över koncentrationsgränsen för att avfallet ska klassificeras som farligt enligt
HP 5.
När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som Asp. Tox. 1 och summan av dessa ämnen överskrider
eller tangerar koncentrationsgränsen, ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 5 endast om den totala kinematiska
viskositeten (vid 40 °C) inte överstiger 205 mm2/s. (1)
(1) Den kinematiska viskositeten ska endast fastställas för vätskor.
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Tabell 4: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande
koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 5:

HP 6

Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgräns

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 %

Akut toxicitet: Avfall som kan orsaka akuta toxiska effekter vid förtäring eller hudkontakt, eller vid exponering
genom inandning.

Om summan av koncentrationerna av alla ämnen som ingår i ett avfall, klassificerade med en kod för akut toxisk farok
lass och kategori respektive kod för faroangivelse som anges i tabell 5, överstiger eller är lika med det tröskelvärde som
anges i tabellen ska avfallet klassificeras som farligt avfall enligt HP 6. När mer än ett ämne klassificerat som akut toxiskt
förekommer i ett avfall, krävs summan av koncentrationerna endast för ämnen i samma farokategori.
Följande gränsvärden för beaktande ska gälla vid en bedömning:
— För Acute Tox. 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %.
— För Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Tabell 5: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande
koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 6:

HP 7

Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgräns

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)

H312

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 %

Cancerframkallande: Avfall som orsakar cancer eller ökar dess incidens.

När ett avfall innehåller ett ämne som är klassificerat med en av följande koder för faroklass och kategori respektive
koder för faroangivelse, och som överskrider eller tangerar en av de koncentrationsgränser som anges i tabell 6, ska
avfallet klassificeras som farligt enligt HP 7. När mer än ett ämne klassificerat som cancerframkallande förekommer i ett
avfall måste ett enskilt ämne förekomma på eller över koncentrationsgränsen för att avfallet ska klassificeras som farligt
enligt HP 7.
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Tabell 6: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande
koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 7:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgräns

H350

0,1 %

H351

1,0 %

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

HP 8

Frätande: Avfall som vid kontakt kan orsaka frätskador på hud.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen klassificerade som Skin corr.1A, 1B eller 1C (H314), och summan av deras
koncentrationer överstiger eller är lika med 5 %, ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 8.
Gränsvärdet för beaktande vid en bedömning avseende Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314) är 1,0 %.
HP 9

Smittfarligt: Avfall som innehåller levande mikroorganismer eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller
grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

Klassificering enligt HP 9 ska bedömas enligt reglerna i referensdokument eller lagstiftning i medlemsstaterna.
HP 10 Reproduktionstoxiskt: Avfall som orsakar negativa effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män
och kvinnor samt utvecklingstoxicitet hos avkomman.
När ett avfall innehåller ett ämne som är klassificerat med en av följande koder för faroklass och kategori respektive
koder för faroangivelse, och som överskrider eller tangerar en av de koncentrationsgränser som anges i tabell 7, ska
avfallet klassificeras som farligt enligt HP 10. När mer än ett ämne klassificerat som reproduktionstoxiskt förekommer i
ett avfall måste ett enskilt ämne förekomma på eller över koncentrationsgränsen för att avfallet ska klassificeras som
farligt enligt HP 10.
Tabell 7: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande
koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 10:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgräns

H360

0,3 %

H361

3,0 %

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

HP 11 Mutagent: Avfall som kan orsaka en mutation, dvs. en bestående förändring, till mängd eller struktur, av en
cells genetiska material.
När ett avfall innehåller ett ämne som är klassificerat med en av följande koder för faroklass och kategori respektive
koder för faroangivelse, och som överskrider eller tangerar en av de koncentrationsgränser som anges i tabell 8, ska
avfallet klassificeras som farligt enligt HP 11. När mer än ett ämne klassificerat som mutagent förekommer i ett avfall
måste ett enskilt ämne förekomma på eller över koncentrationsgränsen för att avfallet ska klassificeras som farligt enligt
HP 11.
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Tabell 8: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande
koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 11:
Faroklass- och kategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgräns

H340

0,1 %

H341

1,0 %

Muta. 1A,
Muta. 1B
Muta. 2
HP 12

Avger en akut giftig gas: Avfall som avger akut giftiga gaser (Acute Tox. 1, 2 eller 3) vid kontakt med vatten
eller syra.

När ett avfall innehåller ett ämne som tilldelats någon av de kompletterande faroinformationerna EUH029, EUH031
och EUH032, ska det klassificeras som farligt enligt HP 12 i enlighet med testmetoder eller riktlinjer.
HP 13

Allergiframkallande: Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som är kända för att orsaka sensibilisering av
hud eller andningsorgan.

När ett avfall innehåller ett ämne klassificerat som allergiframkallande och tilldelas en av faroangivelsekoderna H317
eller H334 och ett enskilt ämne tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen på 10 % ska avfallet klassificeras som
farligt enligt HP 13.
HP 14

Ekotoxiskt: Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer.

HP 15

Avfall som kan ha en farlig egenskap som förtecknas ovan men som inte direkt uppvisas av det
ursprungliga avfallet.

När ett avfall innehåller ett eller flera ämnen som tilldelats någon av de faroangivelser eller kompletterande faroinforma
tioner som anges i tabell 9 ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 15, såvida inte avfallet är i sådan form att det
inte under några omständigheter uppvisar explosiva eller potentiellt explosiva egenskaper.
Tabell 9: Faroangivelser och kompletterande faroinformation för avfallets beståndsdelar för klassificering av avfall som
farligt enligt HP 15:
Faroangivelse/Kompletterande faroinformation

Fara för massexplosion vid brand

H205

Explosivt i torrt tillstånd

EUH001

Kan bilda explosiva peroxider

EUH019

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare

EUH044

Dessutom får medlemsstaterna klassificera avfall som farligt enligt HP 15 på grundval av andra kriterier, t.ex. en bedöm
ning av lakvatten.
Anmärkning
Klassificering enligt den farliga egenskapen HP 14 görs på grundval av de kriterier som anges i bilaga VI till rådets direk
tiv 67/548/EEG.
Testmetoder
De metoder som ska användas beskrivs i rådets förordning (EG) nr 440/2008 (1) och i andra relevanta CEN-noter eller
andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer.”

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).

