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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

28.2.2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2003
για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάµει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 620]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/138/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε την οδηγία 200/53/ΕΚ, η Επιτροπή θεσπίζει
πρότυπα κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και
τα υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιούν οι παραγωγοί και οι
κατασκευαστές υλικών και εξοπλισµού, ιδίως για να διευκολύνουν την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και
υλικών τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιµοποίηση
και ανάκτηση.
Θα ήταν σκόπιµο να θεσπιστούν περαιτέρω πρότυπα κωδικοποίησης, βάσει της πρακτικής πείρας από την ανακύκλωση
και ανάκτηση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 11 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 200/
53/ΕΚ, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που είναι αναγκαία για
να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί, σε συνεργασία µε τους κατα-

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

σκευαστές υλικών και εξοπλισµού, χρησιµοποιούν την ονοµατολογία των προτύπων ISO για την κωδικοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών που αναφέρεται στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης για την επισήµανση και την αναγνώριση
των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών οχηµάτων.
Άρθρο 2
∆ύο έτη µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και βάσει
της πρακτικής πείρας στην ανακύκλωση και ανάκτηση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί προκειµένου να θεσπιστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
πρότυπα κωδικοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών
για άλλα υλικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2003.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

28.2.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Για την επισήµανση και την αναγνώριση των πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών οχηµάτων, βάρους άνω των 100
γραµµαρίων, εφαρµόζεται η ακόλουθη ονοµατολογία:
— ISO 1043-1 Πλαστικά — Σύµβολα και συντοµογραφίες. Μέρος 1: Βασικά πολυµερή και ειδικά χαρακτηριστικά.
— ISO 1043-2 Πλαστικά — Σύµβολα και συντοµογραφίες. Μέρος 2: Πληρωτικά και ενισχυντικά υλικά.
— ISO 11469 Πλαστικά — Γενική αναγνώριση και επισήµανση πλαστικών προϊόντων.
Για την επισήµανση και αναγνώριση των ελαστοµερών κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών οχηµάτων, βάρους άνω των 200
γραµµαρίων, εφαρµόζεται η ακόλουθη ονοµατολογία.
— ISO 1629 Καουτσούκ και λατέξ — Ονοµατολογία. ∆εν εφαρµόζεται στην επισήµανση των ελαστικών επίσωτρων.
Τα σύµβολα «<» ή «>» που χρησιµοποιούνται από πρότυπα ISO, µπορούν να υποκατασταθούν από παρενθέσεις.
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