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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

GJORT DETTE VEDTAK:

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1),
særlig artikkel 4 nr. 2 bokstav a), og

Artikkel 1
I vedlegg II til direktiv 2000/53/EF erstattes femte strekpunkt i
«Anmerkninger» med følgende:
«— reservedeler som markedsføres etter 1. juli 2003 og
som brukes i kjøretøyer som er markedsført etter 1.
juli 2003, er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 4 nr.
2 bokstav a)(*).»

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

____________________

I følge artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/
EF er det forbudt å bruke bly, kvikksølv, kadmium eller
seksverdig krom i materialer og deler i kjøretøyer som
markedsføres etter 1. juli 2003, bortsett fra i tilfellene
nevnt i vedlegg II til nevnte direktiv og på de vilkår som
er angitt der.
Siden det er fordelaktig med viderebruk, istandsetting
og utvidelse av levetiden, må det finnes reservedeler for
reparasjon av kjøretøyer som allerede var markedsført
1. juli 2003. Det må derfor tolereres at bly, kvikksølv,
kadmium eller seksverdig krom brukes i reservedeler
som markedsføres etter 1. juli 2003 i forbindelse med
reparasjon av slike kjøretøyer.

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

(*) Denne
bestemmelsen
gjelder
ikke
for
avbalanseringsvekter for hjul, kullbørster for elektriske
motorer og bremsebelegg, da disse delene dekkes av
egne poster.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2005.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS

3)

Direktiv 2000/53/EF bør derfor endres.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 15.6.2005, s. 19,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2006 av 10. mars 2006
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 28 av 1.6.2006, s. 22.
(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
2002/525/EF (EUT L 25 av 28.1.2005, s. 73).

Medlem av Kommisjonen

(2)

EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

