
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2002 av 1. februar 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 18 av 4.4.2002, s. 12.

(1) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 47.
(2) EFT L 78 av 26.3.1991, s. 32.
(3) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.
(4) EFT L 356 av 31.12.1994, s. 14.
(5) EFT L 5 av 7.1.1994, s. 15.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975
om avfall(1), endret ved direktiv 91/156/EØF(2), særlig artikkel
1 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember
1991 om farlig avfall(3), særlig artikkel 1 nr. 4 annet
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Flere medlemsstater har sendt inn melding om en rekke
avfallskategorier som de anser har en eller flere av
egenskapene angitt i vedlegg III til direktiv 91/689/EØF.

2) I henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF skal
Kommisjonen gjennomgå meldingene fra
medlemsstatene med sikte på tilpassing av listen over
farlig avfall fastsatt ved rådsvedtak 94/904/EF(4).

3) Alt avfall som føres opp på listen over farlig avfall må
også oppføres i Den europeiske avfallskatalog fastsatt
ved kommisjonsvedtak 94/3/EF(5). For å gjøre
klassifiseringen mer oversiktlig og forenkle de

eksisterende bestemmelsene, er det hensiktsmessig å
opprette én enkelt fellesskapsliste der listen over avfall
fastsatt ved vedtak 94/3/EF og listen over farlig avfall
fastsatt ved vedtak 94/904/EF slås sammen.

4) Kommisjonen skal bistås i dette arbeidet av komiteen
nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra ovennevnte komité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen i vedlegget til dette vedtak vedtas.

Artikkel 2

Avfall klassifisert som farlig anses å ha en eller flere av
egenskapene angitt i vedlegg III til direktiv 91/689/EØF, og
med hensyn til H3 til H8, H10(6) og H11 i nevnte vedlegg, en
eller flere av følgende egenskaper:
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KOMMISJONSVEDTAK

av 3. mai 2000

om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til 
artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om 

utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 
91/689/EØF om farlig avfall(*)

[meddelt under nummer K(2000) 1147]

(2000/532/EF)

(6) I rådsdirektiv 92/32/EØF (EFT L 154 av 5.6.1992, s. 1) om sjuende endring
av direktiv 67/548/EØF ble termen «reproduksjonstoksisk» innført. Den
erstattet termen «teratogen» og har en mer presis definisjon, uten at selve
begrepet endres. Den tilsvarer derfor H10 i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF.
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(1) Klassifiseringen og R-numrene viser til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27.
juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer (EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1)
med påfølgende endringer. Konsentrasjonsgrensene viser til grensene
fastsatt i rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og
merking av farlige preparater (EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14) med
påfølgende endringer.

— flammepunkt < 55° C,

— totalinnhold på > 0,1 % av ett eller flere stoffer
klassifisert(1) som meget giftig,

— totalinnhold på > 3 % av ett eller flere stoffer klassifisert
som giftig,

— totalinnhold på > 25 % av ett eller flere stoffer klassifisert
som helseskadelig,

— totalinnhold på > 1 % av ett eller flere etsende stoffer
klassifisert som R35,

— totalinnhold på > 5 % av ett eller flere etsende stoffer
klassifisert som R34,

— totalinnhold på > 10 % av ett eller flere irriterende stoffer
klassifisert som R41,

— totalinnhold på > 20 % av ett eller flere irriterende stoffer
klassifisert som R36, R37, R38,

— totalinnhold på > 0,1 % av ett eller flere stoffer anerkjent
som kreftframkallende i kategori 1 eller 2,

— totalinnhold på > 0,5 % av ett eller flere
reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 eller 2
klassifisert som R60, R61,

— totalinnhold på > 5 % av ett eller flere
reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3 klassifisert som
R62, R63,

— totalinnhold på > 0,1 % av ett eller flere mutagene stoffer
i kategori 1 eller 2 klassifisert som R46,

— totalinnhold på > 1 % av ett eller flere mutagene stoffer i
kategori 3 klassifisert som R40.

Artikkel 3

I unntakstilfeller kan medlemsstatene, på grunnlag av
dokumentasjon framlagt på en hensiktsmessig måte av
besitteren, fastsette at en bestemt type avfall angitt på listen

som farlig ikke har noen av egenskapene oppført i vedlegg III
til direktiv 91/689/EØF. Uten at artikkel 1 nr. 4 annet
strekpunkt i direktiv 91/689/EØF berøres, kan medlemsstatene
i unntakstilfeller fastsette at en type avfall angitt på listen som
ikke farlig, har en eller flere av egenskapene oppført i vedlegg
III til direktiv 91/689/EØF. Kommisjonen skal på årlig basis
underrettes om alle slike beslutninger truffet av
medlemsstatene. Kommisjonen skal samordne disse
beslutningene og undersøke om fellesskapslisten over avfall og
farlig avfall skal endres i lys av dem.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2002 treffe de tiltak som
er nødvendige for å etterkomme dette vedtak.

Artikkel 5

Vedtak 94/3/EF og vedtak 94/904/EF oppheves med virkning
fra 1. januar 2002.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. mai 2000.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

[Vedlegget til 300D0532 er erstattet av vedlegget til 301D0118]
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