
 2016אפריל,     
 

 EC תקנות הפסולת של הקהילה האירופיתאפר פחם ב
 הבהרות לסיווג אפר פחם כפסולת שאינה מסוכנת 

 
( בהתאם לסיווגו בקטלוג הפסולות האירופי non-hazardousאפר פחם מוגדר כפסולת לא מסוכנת )

(Directive 2000/532/EC – )EWC( European Waste Catalogue) . יתר על כן, בהתאם להגדרת תוצר לוואי

(5, Directive 2008/98/ECBy Product, Article  )ולחומר בר-( השבהArticle 6 ,End of Waste ) אפר פחם
  . להיחשב כפסולת מפסיקו תוצר לוואיעונה על הדרישות להגדרת המנוצל בשימושים מועילים 

  :הפסולות הלא מסוכנות תוצרי תהליכים תרמיים כלהלןבקבוצת  2000משנת  EWC -אפר פחם סווג ב

Inorganic wastes from thermal processes 

10 01 Wastes from power stations and other combustion plants 

10 01 01 Bottom ash 

10 01 02 Coal fly ash 

 Dr. Hans van derהרצאת  מצגתו תקצירבניתנות לעיון  2012התקבלו עד דצמבר שהתפתחויות בדירקטיבה 

Sloot 2012, דצמבר אפר הפחם מנהלתהיבטים סביבתיים ובריאותיים של שימושי אפר פחם, סדנת ב. 

ונכנסה  2014דצמבר ב 18 -התקבלה בשהדירקטיבה האירופית באשר לסיווג פסולות,  החלטה עדכנית של

עיון הותירה את הסיווג הנ"ל של אפר הפחם ללא שינוי. (, Decision 2014/955/EU) 2015יוני ב 1 -בלתוקף 

 תואמתהיא אם פסולת מוגדרת כמסוכנת בהחלטה נקבע כי מדוקדק בהחלטה מבהיר את הסיבה לכך. 

ission mCom מסמךב Annex IIIבנספח המתוארות  ,14P Hעד  1P H קבוצותביותר מהמאפיינים  אחד או

(EC) No. 1357/2014 Regulation בבפירוט רב  ונידונות 2014שנת מ- Regulation (EC) No. 1272/2008 

(Annex I, parts 2-5).  קשת רחבה של מאפיינים מסוכנים המתוארים במסמך מתייחסת ליסודות המצויים

בסדר גודל  הינן אותו כמסוכן המגדירותיבים הללו בחומר המרכ רמות ריכוזי. יחד עם זאת, פחםבאפר  גם 

מאות  בין עשיריות ועדהם מצויים בריכוזי קורט ש פחם עד עשרות אחוזים, בעוד באפרבודדים של אחוזים 

ppm בלבד (אלף  10 -אחוז אחד שווה לppm).  ,אחד המאפיינים לדוגמאHP 4 (irritant)  קובע כי חומר

, ממשקלו 20%מעל חומר היא באחד או יותר מבין המרכיבים בעלי מאפיין זה שתכולתם הכוללת המכיל 

בהתאמה(.  H319 -ו H315בריליום עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים )מבין המרכיבים באפר  יוגדר מסוכן.

כדוגמת חומר מ מכני גירוי יצוין כי )בהקשר זה (mg/kg)בריכוזי קורט פחם אך באפר אמנם זה מופיע יסוד 

אף אחד ממאפייני קבוצות הסיכון הנ"ל אינו חל על אפר על כן  .(HP 4קטגוריית כלול ב אפר פחם אינו

 פחם.

של הקהילה האירופית,  וסיווג של פסולות מסוכנות במסמך עבודה בנושא פיתוח הנחיות להגדרהואמנם 

אינן מסוכנות לחלוטין קבוצת הפסולות שבמסווגים  ת, אפר פחם מרחף ותחתי2015המעודכן לדצמבר 

(ANH – absolute non-hazardous entries),  יינים פהמאכוללות אף אחד מ כי אינןשאין צורך להוכיח

 , כמצוטט:לעילבקבוצות הסיכון 

Wastes which are assigned to ANH entries cannot be allocated to alternative hazardous entries and 

are non-hazardous without any further assessment.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:226:0003:0024:EN:PDF
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https://www.hazwasteonline.com/marketing/media/Regulations/Reg-EU-1357-2014.en.pdf
https://www.hazwasteonline.com/marketing/media/Regulations/Reg-EU-1357-2014.en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/definition%20classification.pdf

