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KOMMISJONSVEDTAK
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2012/EØS/5/52

av 6. mars 2007
om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig
avfall(*)
[meddelt under nummer K(2007) 634]
(2007/151/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter
om gjennomføringen av visse direktiver om avfall
(gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)(4).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall(1), særlig artikkel 16
første ledd,

3)

Ved
europaparlamentsog
rådsforordning
(EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om
avfallsstatistikk(5) fastsettes en ramme for utarbeiding
av fellesskapsstatistikker for produksjon, gjenvinning og
disponering av avfall.

4)

En gjennomgang av plikten til å rapportere opplysninger
om avfall i henhold til Fellesskapets regelverk har
vist at visse rapporteringsplikter fastsatt i vedtak
94/741/EF og 97/622/EF også omfattes av forordning
(EF) nr. 2150/2002 eller av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om
transport av avfall(6).

5)

For å unngå overlapping og unødige administrative
krav bør rapporteringspliktene med hensyn til «farlig
avfall» og «annet avfall» utgå fra vedtak 94/741/EF.
Termen «husholdningsavfall» bør erstattes med termen
«husholdningsavfall og lignende avfall» slik at vedtak
94/741/EF tilpasses forordning (EF) nr. 2150/2002.

(4)
(5)

EFT L 256 av 19.9.1997, s. 13.
EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1893/2006 (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1).
EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.

under henvisning til rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember
1991 om farlig avfall(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rapporten om gjennomføringen av direktiv 2006/12/EF
må utarbeides på grunnlag av et spørreskjema fastsatt
ved kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994
om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter
om gjennomføringen av visse direktiver om avfall
(gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)(3).

2)

Rapporten om gjennomføringen av direktiv 91/689/
EØF må utarbeides på grunnlag av et spørreskjema
fastsatt ved kommisjonsvedtak 97/622/EF av 27. mai

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 7.3.2007, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2007 av 7. desember 2007
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 26, 8.5.2008, s. 29.
(1) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1).
(3) EFT L 296 av 17.11.1994, s. 42.

(6)

2.1.2012

6)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Rapporteringsplikten med hensyn til farlig avfall bør
derfor utgå fra vedtak 97/622/EF.

7)

Vedtak 94/741/EF og 97/622/EF bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 2006/12/
EF —

Nr. 5/343

Artikkel 2
Vedtak 97/622/EF endres som angitt i vedlegget til dette
vedtak.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. mars 2007.
GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Vedtak 94/741/EF endres som angitt i vedlegget til dette
vedtak.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
Endringer i direktiv 94/741/EF og 97/622/EF
A. I vedlegget til vedtak 94/741/EF gjøres følgende endringer i det andre spørreskjemaet:
1.

Ny tittel på spørreskjemaet skal lyde:
«SPØRRESKJEMA
til medlemsstatenes rapport om innarbeiding i nasjonal lovgivning og gjennomføring av direktiv 2006/12/EF».

2.

Nytt avsnitt II nr. 4 i spørreskjemaet skal lyde:
«4. Angi i henhold til artikkel 7 nr. 1 følgende opplysninger, dersom de er tilgjengelige, samt om dette er
beregninger:
Husholdningsavfall og lignende avfall (tonn/år)

Samlet mengde produsert avfall(*) hvorav:
resirkulert(*)
forbrent(*)
forbrent med energiutvinning(*)
deponert(*)
annen behandlingsmåte (angi hvilken)(*)
(*) I medlemsstaten.»

B. I vedlegget til vedtak 97/622/EF utgår avsnitt II nr. 11 bokstav d) i det første spørreskjemaet.
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