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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2003

om fastsettelse av kodingsstandarder for deler og materialer til kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(*)

[meddelt under nummer K(2003) 620]

(2003/138/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2000/53/EF skal Kommisjonen 
fastsette kodingsstandarder for deler og materialer som 
skal brukes av kjøretøyprodusenter og produsenter av 
materialer og deler, særlig for å lette identifikasjonen 
av de deler og materialer som egner seg for ombruk og 
gjenvinning.

2) Det ville være hensiktsmessig å fastsette ytterligere 
kodingsstandarder på grunnlag av de praktiske erfaringer 
med resirkulering og gjenvinning av kasserte kjøretøyer.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2000/53/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med forbehold for artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2000/53/EF 
skal medlemsstatene treffe de tiltak som er nødvendige 
for at kjøretøyprodusenter, i samarbeid med produsenter av 

materialer og utstyr, bruker nomenklaturen i ISO-standardene 
for koding av deler og materialer nevnt i vedlegget til dette 
vedtak i forbindelse med merking og identifisering av deler og 
materialer til kjøretøyer.

Artikkel 2

To år etter at dette vedtak har trådt i kraft, skal det gjennomgås 
på nytt på grunnlag av de praktiske erfaringer med resirkulering 
og gjenvinning av kasserte kjøretøyer, med sikte på om 
nødvendig å fastsette kodingsstandarder for andre deler og 
materialer.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2003.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 53 av 28.2.2003, s. 58, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2003 av 26. september 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 64 av 18.12.2003, s. 31.

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
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VEDLEGG

For merking og identifikasjon av kjøretøydeler og -materialer av plast med en vekt på over 100 gram gjelder følgende 
nomenklatur:

— ISO 1043-1 Plast — symboler og forkortede termer. Del 1: Grunnpolymerer og deres særlig egenskaper.

— ISO 1043-2 Plast — symboler og forkortede termer. Del 2: Fyllstoffer og forsterkningsmidler.

— ISO 11469 Plast — Generisk identifikasjon og merking av plastprodukter.

For merking og identifikasjon av kjøretøydeler og -materialer av elastomer med en vekt på over 200 gram gjelder 
følgende nomenklatur:

— ISO 1629 Gummi og lateks — Nomenklatur. Denne får ikke anvendelse på merking av dekk.

Symbolene «<» og «>», som brukes i ISO-standarder, kan erstattes med parenteser.


