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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasje-
avfall(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Plastkasser og -paller utgjør et egnet tilfelle der det kan sikres
at de fastsatte vilkår kan oppfylles.

Ombruk av emballasje og gjenvinning av emballasjeavfall er
grunnleggende mål i direktivet.

Vilkårene for at ny emballasje skal kunne omfattes av
unntaket, bør vanligvis gjelde for all emballasje i den kjeden
der den nye emballasjen innføres.

Unntaket skal opphøre ti år etter ikrafttredelsen, med mindre
det vedtas å forlenge fristen i samsvar med framgangsmåten
fastsatt i artikkel 21 i direktiv 94/62/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen fra
komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 94/62/EF –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse på alle typer emballasje som er
omfattet av direktiv 94/62/EF, og har som mål å fastsette
vilkårene for unntak for plastkasser og -paller som benyttes i
produktsykluser innenfor en lukket og kontrollert kjede fra
konsentrasjonsgrensene fastsatt i artikkel 11 i direktiv

94/62/EF, uten at dette berører unntakene fastsatt i artikkel 22
i direktiv 94/62/EF.

Artikkel 2

I dette direktiv

– får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 94/62/EF
anvendelse,

– menes med “tilsiktet tilsetning”, bevisst bruk av et stoff i
oppbygningen av en emballasje eller en bestanddel i en
emballasje med det formål å gi den ferdige emballasjen
eller bestanddelen en bestemt egenskap, et bestemt
utseende eller en bestemt kvalitet. Bruk av gjenvunnet
materiale der det kan forekomme en viss mengde metaller
som omfattes av bestemmelsene som råstoff i
framstillingen av ny emballasje, skal ikke anses som
tilsiktet tilsetning.

– menes med “tilfeldig forekomst”, utilsiktet forekomst av et
metall i en emballasje eller en bestanddel i en emballasje,

– menes med “produktsykluser innenfor en lukket og
kontrollert kjede”, produktsykluser der produktene
sirkulerer i et kontrollert ombruks- og distribusjonssystem
der gjenvunne materialer utelukkende stammer fra de
enkelte enheter i kjeden, slik at tilsetning av råstoff utenfra
er begrenset til det teknisk mulige minimum, og som de
enkelte enheter bare kan fjernes fra ved en særskilt
framgangsmåte for å gi tillatelse, slik at returandelen
holdes så høy som mulig.

Artikkel 3

Samlet konsentrasjonsnivå for bly, kadmium, kvikksølv og
seksverdig krom i plastkasser eller -paller kan overskride
vektgrensene på 600 ppm, 250 ppm og 100 ppm dersom
samtlige krav fastsatt i artikkel 4 og 5 i dette vedtak er oppfylt.

Artikkel 4

Plastkasser eller -paller som omfattes av dette unntaket, skal
være framstilt etter en kontrollert gjenvinningsprosess der det
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(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
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gjenvunne materialet utelukkende stammer fra andre plastkasser
eller -paller, og der tilsetningen av råstoff er det teknisk mulige
minimum inntil 20 % av totalvekten. Returenheter som ikke
lenger egner seg for ombruk, skal behandles i samsvar med
artikkel 5 i dette vedtak.

Tilsiktet tilsetning av bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig
krom som en bestanddel i produksjonsprosessen eller
distribusjonen er ikke tillatt, men tilfeldig forekomst av ett av
disse metallene kan godtas.

Konsentrasjonsgrensene for tungmetall i plastkasser eller -paller
som omfattes av dette unntak, kan bare overskrides dersom
overskridelsen skyldes tilsetning av gjenvunne materialer.

Artikkel 5

Plastkasser eller -paller som omfattes av dette vedtak, skal
brukes bare i et kontrollert distribusjons- og ombrukssystem
som skal oppfylle følgende vilkår:

Nye plastkasser eller -paller som inneholder metaller som
omfattes av bestemmelsene, skal påføres en permanent og
synlig merking.

Det skal innføres et lagerbeholdnings- og registreringssystem
som skal omfatte en metode for kontroll med oppfyllelse av
rettslige og økonomiske plikter, med det formål å påvise
samsvar med dette vedtak, også når det gjelder returandelen,
dvs. prosentandelen av returenheter som ikke kasseres etter
bruk, men sendes tilbake til produsenten, til emballerings-
bedriften/påfyllingsforetaket eller til en representant. Denne
andelen bør være så høy som mulig, og skal under ingen
omstendigheter være lavere enn 90 prosent i løpet av
plastkassenes eller -pallenes levetid. Dette systemet skal
omfatte alle ombruksenheter som tas i bruk, og dem som
kasseres.

Alle returenheter som ikke egner seg til ombruk, skal enten
disponeres etter en framgangsmåte uttrykkelig godkjent av
vedkommende myndighet, eller resirkuleres innenfor en
resirkuleringsordning der de resirkulerte plastkasser eller -paller
som har vært i omløp er tilsatt en andel råstoff utenfra,
tilsvarende det teknisk mulige minimum og høyst 20 prosent
av totalvekten.

Produsenten eller dennes representant skal hvert år utferdige en
skriftlig samsvarserklæring som også skal inneholde en
årsrapport der det framgår hvordan kravene i dette vedtak er
etterkommet. I rapporten skal det også opplyses om endringer
i ordningen eller skifte av representanter.

Produsenten eller dennes representant skal for kontrollformål
sikre at denne dokumentasjonen står til vedkommende
nasjonale myndigheters rådighet i et tidsrom på minst fire år.

Dersom verken produsenten eller dennes representant er
etablert i Fellesskapet, skal ansvaret for å oppbevare den
tekniske dokumentasjonen påhvile den person som markeds-
fører produktet i Fellesskapet.

Artikkel 6

De ovennevnte krav gjelder unntak fra artikkel 11 i direktiv
94/62/EF og berører ikke framgangsmåten for samsvars-
vurdering fastsatt i artikkel 9 i nevnte direktiv.

Artikkel 7

Dette vedtak oppheves ti år etter ikrafttredelsen.

Artikkel 8

Medlemsstatene skal opplyse om de praktiske tiltak de iverk-
setter, herunder kontroll- og inspeksjonsordninger osv., innen
rammen av rapporten de skal framlegge etter artikkel 17 i
direktiv 94/62/EF.

Artikkel 9

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 1999.

For Rådet

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen


