
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember
1991 om farlig avfall(1), sist endret ved direktiv 94/31/EF(2),
særlig artikkel 1 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 94/904/EF(3), erstattet med
kommisjonsvedtak 2000/532/EF(4), ble det opprettet en
fellesskapsliste over farlig avfall.

2) Flere medlemsstater har gitt melding om kjøretøyer som
er kassert uten å være tømt for væsker og andre farlige
komponenter som de mener har en eller flere av
egenskapene oppført i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF, og har anmodet om at de oppføres som
farlig avfall på listen utarbeidet i henhold til artikkel 1 nr.
4 i direktiv 91/689/EØF.

3) I artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF pålegges
Kommisjonen å gjennomgå disse meldingene fra
medlemsstatene med sikte på tilpasning av listen over
farlig avfall.

4) Kommisjonen bistås i denne oppgaven av komiteen
nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF om
avfall(5).

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak var ikke i samsvar med
uttalelsen fra ovenfor nevnte komité, og kunne derfor
ikke tas med i kommisjonsvedtak 2000/532/EF.

6) Rådet har ikke truffet noen beslutning om Kommisjonens
forslag innen fristen fastsatt i artikkel 18 i direktiv
75/442/EØF.

7) Det tilkommer derfor Kommisjonen å vedta de forslåtte
tiltakene —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om
erstatning av kommisjonsvedtak 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, gjøres
følgende endring:

Oppføringen «16 01 04 kasserte kjøretøyer» endres til:

«16 01 04* kasserte kjøretøyer».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2002.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. januar 2001.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 22. januar 2001

om endring av vedtak 2000/532/EF om erstatning av kommisjonsvedtak 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(2001) 106]

(2001/119/EF)

2002/EØS/47/27

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 47 av 16.2.2001, s. 32, 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.
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