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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. februar 2002

om minstekrav til vrakmeldingen som utstedes i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og  
rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(*)

[meddelt under nummer K(2002) 518]

(2002/151/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under hensyn til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 
særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 11 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2000/53/EF fastsetter at avregistrering av 
kjøretøyer bare vil være mulig ved framlegging av en 
vrakmelding.

2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 
å gjensidig anerkjenne og godta vrakmeldinger 
utstedt i andre medlemsstater, krever direktiv  
2000/53/EF at Kommisjonen skal fastsette minstekrav til 
vrakmeldingen.

3) Minstekravene tar sikte på å garantere sikre opplysninger 
om behandlingsanleggets identitet og beliggenhet, 
vedkommende myndighet og kjøretøyets besitter, samt 
visse opplysninger om kjøretøyet.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i rådsdirektiv 
75/442/EØF(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vrakmeldingen som utstedes i henhold til artikkel 5 nr. 3 i 
direktiv 2000/53/EF, skal inneholde minst de opplysninger 
som er oppført i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2002, s. 94, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 18.

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. (2) EFT L 78 av 18.3.1991, s. 32.
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VEDLEGG

Minstekrav til vrakmeldingen som utstedes i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2000/53/EF

1.  Navn, adresse, underskrift og registrerings- eller identifikasjonsnummer(1) for virksomheten eller foretaket som 
utsteder meldingen.

2.  Navn og adresse til vedkommende myndighet med ansvar for å gi den nødvendige tillatelsen (i samsvar med artikkel 
6 nr. 2 i direktiv 2000/53/EF) til virksomheten eller foretaket som utsteder vrakmeldingen.

3. Når meldingen utstedes av en produsent, forhandler eller innsamler på vegne av et godkjent behandlingsanlegg, 
navn og adresse og registrerings- eller identifikasjonsnummer(1) for virksomheten eller foretaket som utsteder 
meldingen.

4. Vrakmeldingens utstedelsesdato.

5. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstav og registreringsnummer (registreringsdokumentet eller en erklæring fra 
virksomheten eller foretaket som utsteder meldingen om at registreringsdokumentet er makulert, vedlegges(2)).

6.  Kjøretøygruppe, -merke og -modell.

7.  Kjøretøyets identifikasjonsnummer (understell).

8.  Navn, adresse, nasjonalitet og underskrift til besitteren eller eieren av kjøretøyet som er levert.

(1) Dette kravet kan fravikes dersom det nasjonale registrerings- eller identifikasjonssystemet ikke fastsetter et slikt nummer.
(2) Dette kravet kan fravikes dersom registreringssystemet er elektronisk og det ikke foreligger papirkopi av registreringsdokumentet.


