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KOMMISJONSVEDTAK
av 24. mai 1996
om tilpassing av vedlegg II A og II B til rådsdirektiv 75/442/EØF om
avfall(*)
(96/350/EF)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det førnemnde utvalet -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

GJORT DETTE VEDTAKET:
Artikkel 1

med tilvising til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om
avfall(1), sist endra ved direktiv 91/692/EØF(2), særleg artikkel
17, og

Vedlegg II A og II B til direktiv 75/442/EØF vert bytte ut med
vedlegg II A og II B til dette vedtaket.

ut frå desse synsmåtane:

Artikkel 2

Etter den førnemnde føresegna kan Kommisjonen tilpasse vedlegg
II A og II B til direktiv 75/442/EØF.

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Kommisjonen skal få hjelp til denne oppgåva av det utvalet som
er oppnemnt i medhald av artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF, og
som er samansett av representantar for medlemsstatane og vert
leidd av representanten for Kommisjonen.

Utferda i Brussel, 24. mai 1996.
For Kommisjonen
Ritt BJERREGAARD
Medlem av Kommisjonen

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 135 av 6.6.1996, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/96 av 27. november 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

TEF nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(2)

TEF nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG II A
DISPONERINGSFORMER
NB: Hensikten med dette vedlegg er å gi en oversikt over de disponeringsformer som benyttes i praksis.
I samsvar med artikkel 4 skal avfall disponeres uten å sette menneskers helse i fare og uten at det
anvendes prosesser eller metoder som kan skade miljøet.
D1

Deponering på eller i jorden (f.eks. på fyllplasser osv.)

D2

Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller slam i jordbunnen
osv.)

D3

Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, saltdomer eller
naturlige geologiske sprekker osv.)

D4

Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i borehull, dammer eller laguner osv.)

D5

Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede hulrom som er
tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D6

Utslipp i det akvatiske miljø, unntatt dumping

D7

Dumping, herunder nedgraving i havbunnen

D8

Biologisk behandling som ikke er angitt annet sted i dette vedlegg, og som fører til sammensetninger
eller blandinger som disponeres ved en av disponeringsformene nevnt i punkt D 1-D 12

D9

Fysio-kjemisk behandling som ikke er angitt annet sted i dette vedlegg, og som fører til
sammensetninger eller blandinger som disponeres ved en av disponeringsformene nevnt i punkt
D 1-D 12 (f.eks. inndamping, tørking, røsting osv.)

D 10

Forbrenning på land

D 11

Forbrenning til havs

D 12

Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

D 13

Gruppeinndeling før gjennomføring av en av disponeringsformene nevnt i punkt D 1-D 12

D 14

Omemballering før gjennomføring av en av disponeringsformene nevnt i punkt D 1-D 13

D 15

Lagring før gjennomføring av en av disponeringsformene nevnt i punkt D 1-D 14 (med unntak av
midlertidig lagring på produksjonsstedet før innsamling)
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VEDLEGG II B
NYTTIGGJØRINGSFORMER
NB: Hensikten med dette vedlegg er å gi en oversikt over de nyttiggjøringsformer som benyttes i praksis.
I samsvar med artikkel 4 skal avfall nyttiggjøres uten å sette menneskers helse i fare og uten at det
benyttes prosesser eller metoder som kan skade miljøet.
R1

Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

R2

Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R3

Ombruk eller gjenvinning av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (herunder
kompostering og andre former for biologisk omdanning)

R4

Ombruk eller gjenvinning av metaller og av metallforbindelser

R5

Ombruk eller gjenvinning av andre uorganiske materialer

R6

Regenerering av syrer eller baser

R7

Gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R8

Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9

Regenerering eller annen ombruk av olje

R 10

Spredning på jordbunnen til fordel for landbruket eller det økologiske system

R 11

Bruk av avfall fra en av nyttiggjøringsformene nevnt i punkt R 1-R 10

R 12

Utveksling av avfall med henblikk på å la det gjennomgå en av nyttiggjøringsformene nevnt i
punkt R 1-R 11

R 13

Lagring av avfall før gjennomføring av en av nyttiggjøringsformene nevnt i punkt R 1-R 12 (med
unntak av midlertidig lagring på produksjonsstedet før innsamling)
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