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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 
særlig artikkel 1 nr. 5 og artikkel 6 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 
skal Kommisjonen fastsette de tiltak som er nødvendige 
for gjennomføringen av nevnte forordning.

2) I henhold til artikkel 6 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 2150/2002 kan Kommisjonen tilpasse spesifikasjonene 
i vedleggene til forordningen.

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 574/2004 endres 
statistikknomenklaturen i vedlegg I og vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 2150/2002. Vedlegg II til 

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 574/2004 (EFT L 90 av 27.3.2004, s. 15).

forordning (EF) nr. 2150/2002 bør endres for å gjenspeile 
denne endringen.

4) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2150/2002 erstattes avsnitt 2 
med teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 783/2005

av 24. mai 2005

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 
om avfallsstatistikk(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 25.5.2005, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 27.

2008/EØS/38/51

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Listen over avfallskategorier som det skal utarbeides statistikker for etter hver gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
som nevnt i avsnitt 8 nr. 2, er som følger:

Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse:

1 01 + 
02 + 
03

Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + 
annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 
02 + 
03 
unntatt 
01.3

Kjemisk avfall unntatt spilloljer
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + 
annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk 
avfall

Ikke-farlig

5 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk 
avfall

Farlig

6 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13

Annet avfall
(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert utstyr + 
animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

14 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13 
unntatt 
07.7

Annet avfall
(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall unntatt avfall som 
inneholder PCB + kassert utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + 
mineralsk avfall + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Prosesser som kan føre til gjenvinning
(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01.3 Spilloljer Farlig

2 06 Metallholdig avfall Ikke-farlig

3 06 Metallholdig avfall Farlig

4 07.1 Glassavfall Ikke-farlig



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/384 26.6.2008

Prosesser som kan føre til gjenvinning
(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

5 07.1 Glassavfall Farlig

6 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

7 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

8 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

9 07.5 Treavfall Ikke-farlig

10 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

11 09 
unntatt 
09.11, 
09.3

Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmid-
ler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

12 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler Ikke-farlig

13 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

15 12 Mineralsk avfall Farlig

16 01 + 
02 + 
03 + 
05 + 
08 + 
10 + 
11 + 
13

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall + avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbe-
handling og biologisk avfall + kassert utstyr + blandet alminnelig 
avfall + alminnelig slam + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

17 01 + 
02 + 
03 + 
05 + 
07.5 + 
07.7 + 
08 + 
10 + 
11 + 
13 
unntatt 
01.3

Annet avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser unntatt spilloljer + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall + treavfall + avfall som inne-
holder PCB + kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig 
slam + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3

Farlig/ikke-farlig avfall
Kode Beskrivelse:

1 01 + 
02 + 
03

Kjemisk avfall
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 
02 + 
03 
unntatt 
01.3

Kjemisk avfall unntatt spilloljer
(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske preparater + annet 
kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Farlig

4 09 
unntatt 
09.11, 
09.3

Animalsk og vegetabilsk avfall
(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

5 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler Ikke-farlig

6 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig
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Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 3

Farlig/ikke-farlig avfall
Kode Beskrivelse:

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 10.3 Sorteringsrester Farlig

12 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

13 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

14 12 Mineralsk avfall Farlig

15 05 + 
06 + 
07 + 
08 + 
13

Annet avfall
(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

16 05 + 
06 + 
07 + 
08 + 
13

Annet avfall
(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig»


