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RICHTLIJN 2000/53/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD
van 18 september 2000
betreffende autowrakken

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, en gezien het
gemeenschappelijk ontwerp dat op 23 mei 2000 door het Bemiddelings
comité is goedgekeurd (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De verschillende nationale maatregelen betreffende autowrakken
dienen te worden geharmoniseerd om, in de eerste plaats, aan
tasting van het milieu door autowrakken tot een minimum te
beperken, daarmee een bijdrage leverend tot bescherming, behoud
en verbetering van de milieukwaliteit en tot energiebesparing, en
om, in de tweede plaats, de goede werking van de interne markt
te waarborgen en concurrentiebeperkingen in de Gemeenschap te
vermijden.

(2)

Er is een communautair kader nodig om te zorgen voor samen
hang tussen de nationale benaderingswijzen voor het bereiken
van bovengenoemde doelstellingen, met name met het oog op
het ontwerpen van voertuigen voor recycling en nuttige toepas
sing, de eisen inzake inzamelings- en verwerkingsinstallaties en
het bereiken van de doelstellingen inzake hergebruik, recycling
en nuttige toepassing, rekening houdend met het subsidiariteits
beginsel en met het beginsel dat de vervuiler betaalt.

(3)

Autowrakken brengen in de Gemeenschap jaarlijks tussen de 8 en
9 miljoen ton afval voort, dat op een juiste wijze dient te worden
beheerd.

(4)

Overeenkomstig het voorzorgs- en het preventiebeginsel en de
communautaire strategie voor afvalbeheer, dient het ontstaan
van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden vermeden.

(5)

Voorts geldt daarbij als hoofdbeginsel dat afvalstoffen dienen te
worden hergebruikt en nuttig toegepast en dat aan hergebruik en
recycling de voorkeur dient te worden gegeven.

(1) PB C 337 van 7.11.1997, blz. 3 enPB C 156 van 3.6.1999, blz. 5.
(2) PB C 129 van 27.4.1998, blz. 44.
(3) Advies van het Europees Parlement van 11 februari 1999 (PB C 150 van
28.5.1999, blz. 420), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 29 juli
1999 (PB C 317 van 4.11.1999, blz. 19) en besluit van het Europees Parle
ment van 3 februari 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit
van de Raad van 20 juli 2000 en besluit van het Europees Parlement van
7 september 2000.
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(6)

De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat de ondernemingen systemen voor het inzamelen, het
verwerken en nuttig toepassen van autowrakken opzetten.

(7)

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het voertuig aan een
door het bevoegd gezag erkende verwerker kan worden afgege
ven zonder kosten voor de laatste houder en/of eigenaar vanwege
het feit dat het voertuig geen of een negatieve marktwaarde heeft.
Zij dienen ervoor te zorgen dat de producenten alle of een aan
zienlijk deel van de kosten voor de uitvoering van deze maat
regelen voor hun rekening nemen. De normale werking van de
marktkrachten mag niet worden belemmerd.

(8)

Deze richtlijn dient voertuigen en autowrakken, met inbegrip van
de onderdelen en materialen ervan, alsmede vervangings- of in
bouwonderdelen, te bestrijken, onverminderd de voorschriften in
zake veiligheid, luchtemissies en lawaaibestrijding.

(9)

In de onderhavige richtlijn zijn de termen, waar dienstig, ontleend
aan verscheidene richtlijnen, met name Richtlijn 67/548/EEG van
de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling,
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1),
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten
betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhang
wagens daarvan (2), alsmede Richtlijn 75/442/EEG van de Raad
van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (3).

(10)

Oldtimers, dat wil zeggen historische voertuigen, voertuigen met
verzamelaarswaarde of voor musea bestemde voertuigen, mits op
adequate en het milieu ontziende wijze gebruiksklaar of ge
demonteerd opgeslagen, vallen niet onder de omschrijving van
afval in de zin van Richtlijn 75/442/EEG en derhalve ook niet
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

(11)

Het is belangrijk dat vanaf de ontwerpfase van het voertuig pre
ventieve maatregelen worden toegepast, in de vorm van beper
king en beheersing van de in voertuigen toegepaste gevaarlijke
stoffen, om te beletten dat deze in het milieu vrijkomen, om
recycling te vergemakkelijken en om verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen te vermijden. In het bijzonder moet het gebruik van
lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom worden verboden.
Deze zware metalen mogen uitsluitend worden gebruikt voor
bepaalde toepassingen die zijn opgenomen in een geregeld bij
te werken lijst. Dat zaI ertoe bijdragen dat bepaalde materialen
en onderdelen niet in shredderafval geraken en niet worden ver
brand of naar stortplaatsen worden gebracht.

(1) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
98/98/EG van de Commissie (PB L 355 van 30.12.1998, blz. 1).
(2) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 11 van 16.1.1999,
blz. 25).
3
( ) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschik
king 96/350/EG van de Commissie (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).
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(12)

Recycling van alle plastics uit autowrakken moet voortdurend
worden verbeterd. De Commissie stelt thans een onderzoek in
naar de gevolgen van PVC voor het milieu. Zij zal zonodig op
basis van de resultaten van dit onderzoek voorstellen indienen
betreffende het gebruik van PVC, waarbij ook het gebruik van
PVC in voertuigen aan bod zal komen.

(13)

Bij design en productie van nieuwe voertuigen dient met de eisen
inzake ontmantelen, hergebruik en recycling van autowrakken en
de onderdelen ervan rekening te worden gehouden.

(14)

De ontwikkeling van markten voor gerecycleerde materialen dient
te worden gestimuleerd.

(15)

Adequate inzamelingssystemen dienen te worden opgezet om er
voor te zorgen dat autowrakken worden verwijderd zonder het
milieu in gevaar te brengen.

(16)

Als voorwaarde voor de uitschrijving van autowrakken dient een
certificaat van vernietiging te worden ingevoerd. Lidstaten die
niet over een uitschrijvingssysteem beschikken, moeten een sys
teem opzetten waarbij aan de bevoegde instanties mededeling
wordt gedaan van een certificaat van vernietiging zodra het af
gedankte voertuig aan een verwerker wordt overgedragen.

(17)

Deze richtlijn belet de lidstaten niet om in voorkomend geval
tijdelijke uitschrijvingen van voertuigen toe te staan.

(18)

Inzamelaars en verwerkers moeten over een vergunning beschik
ken of moeten, wanneer gebruik wordt gemaakt van registratie in
plaats van vergunning, aan specifieke voorwaarden hebben vol
daan.

(19)

De recycleerbaarheid en de mogelijke nuttige toepassing van
voertuigen moeten worden bevorderd.

(20)

Het is belangrijk eisen aan opslag- en verwerkingsactiviteiten te
stellen om negatieve effecten ervan voor het milieu te voorkomen
en het ontstaan van handels- en concurrentieverstoringen te ver
mijden.

(21)

Om op korte termijn resultaten te boeken en de ondernemingen,
consumenten en overheden het nodige perspectief op lange ter
mijn te bieden, dienen door de ondernemingen te verwezenlijken
kwantitatieve doelstellingen inzake hergebruik, recycling en nut
tige toepassing te worden vastgesteld.

(22)

De producenten dienen ervoor te zorgen dat voertuigen op zoda
nige wijze worden ontworpen en vervaardigd dat de kwantitatieve
doelstellingen inzake hergebruik, recycling en nuttige toepassing
kunnen worden gehaald. De Commissie zal te dien einde het
opstellen van Europese normen bevorderen en zal de andere
noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op de wijziging
van de desbetreffende Europese regelgeving inzake typegoedkeu
ring van voertuigen.

2000L0053 — NL — 11.06.2013 — 010.001 — 5
▼B
(23)

De lidstaten dienen er zorg voor te dragen dat bij de uitvoering
van de bepalingen van deze richtlijn de concurrentie in stand
wordt gehouden, met name met betrekking tot de toegang van
het midden- en kleinbedrijf tot de markt van de inzameling,
demonteren, verwerking en recycling.

(24)

Om het demonteren en de nuttige toepassing, inzonderheid het
recycleren van autowrakken, te vergemakkelijken, dienen voer
tuigfabrikanten aan erkende verwerkingsinstallaties alle nodige
demontage-informatie ter beschikking te stellen, met name voor
gevaarlijke stoffen.

(25)

In voorkomend geval dient de opstelling van Europese normen te
worden bevorderd. Voertuigfabrikanten en materiaalproducenten
dienen coderingsnormen voor onderdelen en materialen te gebrui
ken die door de Commissie, bijgestaan door het terzake bevoegde
comité, worden opgesteld. De Commissie zal bij de opstelling
van deze normen in voorkomend geval rekening houden met de
werkzaamheden op dit gebied in de relevante internationale gre
mia.

(26)

Op communautaire schaal zijn gegevens over autowrakken nodig
om op de uitvoering van de doelstellingen van deze richtlijn toe
te kunnen zien.

(27)

De consumenten dienen adequaat te worden geïnformeerd om
hun gedrag en attitudes aan te passen; de betrokken ondernemin
gen moeten daartoe informatie ter beschikking stellen.

(28)

De lidstaten kunnen een aantal bepalingen uitvoeren door middel
van convenanten met de betrokken bedrijfssector, op voorwaarde
dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

(29)

De Commissie dient in het kader van een comitéprocedure te
zorgen voor de aanpassing aan de wetenschappelijke en tech
nische vooruitgang van de voor verwerkingsinstallaties en voor
het gebruik van gevaarlijke stoffen vastgestelde eisen, alsmede
voor de aanneming van minimumnormen voor het certificaat
van vernietiging, de formaten voor de database en de uitvoerings
maatregelen die nodig zijn om na te gaan of de streefcijfers
worden gehaald.

(30)

De maatregelen voor de uitvoering van deze richtlijn dienen te
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de
Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings
bevoegdheden (1).

(31)

De lidstaten kunnen de bepalingen van deze richtlijn vóór de
daarin gestelde datum toepassen, mits de maatregelen met het
Verdrag verenigbaar zijn,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1
Doelstellingen
Bij deze richtlijn worden maatregelen vastgesteld die in de eerste plaats
gericht zijn op de preventie van afvalstoffen van voertuigen, en daar
enboven op hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepas
sing van autowrakken en onderdelen daarvan, teneinde de hoeveelheid
te verwijderen afval te verminderen, alsmede op verbetering van de
milieuprestatie van alle ondernemingen die betrokken zijn bij de levens
cyclus van voertuigen, in het bijzonder die welke rechtstreeks betrokken
zijn bij de verwerking van autowrakken.

Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. „voertuig”: voertuigen die onder de in bijlage II A van Richtlijn
70/156/EEG omschreven categorie M1 of N1 vallen, alsmede drie
wielige motorvoertuigen als omschreven in Richtlijn 92/61/EEG,
met uitzondering van driewielers;
2. „autowrak”: voertuig dat een afvalstof in de zin van artikel 1, onder
a), van Richtlijn 75/442/EEG is;
3. „producent”: de voertuigfabrikant of de beroepsimporteur van een
voertuig in een lidstaat;
4. „preventie”: maatregelen ter vermindering van de hoeveelheid en de
schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en de daarin aan
wezige materialen en stoffen;
5. „verwerking”: activiteiten na de afgifte van een autowrak aan een
inrichting voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, demon
tage, versnijding, shredding, nuttige toepassing of voorbewerking
voor de verwijdering van shredderafval, en elke andere handeling
voor de nuttige toepassing en/of verwijdering van autowrakken en
onderdelen daarvan;
6. „hergebruik”: handelingen waarbij onderdelen van autowrakken op
nieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij werden
ontworpen;
7. „recycling”: het voor het oorspronkelijke doel of voor andere doel
einden in een productieproces opwerken van afvalmaterialen, met
uitzondering van terugwinning van energie. Terugwinning van ener
gie is het gebruik van brandbaar afval om energie op te wekken
door directe verbranding met of zonder andere afvalstoffen, maar
met terugwinning van de warmte;
8. „nuttige toepassing”: de in bijlage II B bij Richtlijn 75/442/EEG
bedoelde toepasselijke handelingen;
9. „verwijdering”: de in bijlage II A bij Richtlijn 75/442/EEG be
doelde toepasselijke handelingen;
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10. „ondernemingen”: bedrijven waar voertuigen, met inbegrip van de
daarin aanwezige onderdelen en materialen, worden geproduceerd,
gedistribueerd, ingezameld, verzekerd, gedemonteerd, in een shred
der verwerkt, nuttig toegepast, gerecycleerd of anderszins verwerkt;
▼M7
11. „gevaarlijke stof”: stof waarvoor de criteria van een of meer van de
volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels (1) vervuld zijn:
a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en
2, en 2.15 typen A tot en met F;
b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op
de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8
andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10;
c) gevarenklasse 4.1;
d) gevarenklasse 5.1;
▼B
12. „shredder”: toestel dat voor het stuktrekken of versnijden van au
towrakken wordt gebruikt, ook om direct herbruikbaar schroot te
verkrijgen;
13. „demontage-informatie”: alle informatie die voor een doelmatige en
milieuvriendelijke verwerking van een autowrak noodzakelijk is. Zij
wordt door voertuigfabrikanten en onderdelenproducenten beschik
baar gesteld aan officieel erkende verwerkingsinrichtingen in de
vorm van handboeken of in elektronische vorm (bv. CD-rom,
on-linediensten).

Artikel 3
Werkingssfeer
1.
Deze richtlijn bestrijkt voertuigen en autowrakken, met inbegrip
van de daarin verwerkte onderdelen en materialen. Dit geldt — onver
minderd artikel 5, lid 4, derde alinea — ongeacht hoe het voertuig
tijdens het gebruik werd onderhouden of gerepareerd en ongeacht of
het werd uitgerust met door de producent geleverde onderdelen dan wel
met andere onderdelen die als vervangings- of inbouwonderdeel in over
eenstemming met de relevante Gemeenschaps- of interne bepalingen
werden aangebracht.
2.
Deze richtlijn geldt onverminderd de bestaande Gemeenschapswet
geving en de toepasselijke nationale wetgeving, met name op het gebied
van veiligheidsnormen, luchtemissies en lawaaibestrijding, alsmede
bodem- en waterbescherming.
(1) PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1
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3.
Indien een producent alleen voertuigen fabriceert of importeert die
op grond van artikel 8, lid 2, onder a), van Richtlijn 70/156/EEG,
vrijgesteld zijn van die richtlijn, kan de betrokken lidstaat die producent
en zijn voertuigen vrijstellen van artikel 7, lid 4, alsmede van de ar
tikelen 8 en 9 van de onderhavige richtlijn.
4.
Voertuigen voor bijzondere doeleinden in de zin van artikel 4, lid
1, onder a), tweede streepje van Richtlijn 70/156/EEG, vallen niet onder
artikel 7 van deze richtlijn.
5.
Op driewielige motorvoertuigen zijn alleen artikel 5, leden 1 en 2,
en artikel 6 van deze richtlijn van toepassing.

Artikel 4
Preventie
1.
Om de preventie van afval te bevorderen, moedigen de lidstaten
met name aan dat:
a) fabrikanten van voertuigen, in samenwerking met materiaal- en ap
paratuurfabrikanten, het gebruik van gevaarlijke stoffen in voertuigen
beperken en voorzover mogelijk reeds in de ontwerpfase verminde
ren, teneinde het vrijkomen ervan in het milieu te voorkomen, re
cycling te vergemakkelijken en de verwijdering van gevaarlijke af
valstoffen te vermijden;
b) demontage, hergebruik en nuttige toepassing, en met name recycling,
van autowrakken en van daarin verwerkte onderdelen en materialen,
bij het ontwerp en de productie van nieuwe voertuigen volledig
worden ingecalculeerd en vergemakkelijkt;
c) de fabrikanten van voertuigen, in samenwerking met materiaal- en
apparatuurfabrikanten, steeds meer gerecycleerd materiaal in voer
tuigen en in andere producten gaan gebruiken, om de markten
voor gerecycleerde materialen te ontwikkelen.
2. a) De lidstaten zien erop toe dat materialen en onderdelen van voer
tuigen die na 1 juli 2003 in de handel worden gebracht, geen
lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten, behoudens
in de gevallen genoemd in bijlage II, onder de aldaar vermelde
voorwaarden.
b) ►M5 Bijlage II wordt geregeld aangepast aan de technische en
wetenschappelijke vooruitgang, met het oog op: ◄
i) in voorkomend geval, de vaststelling van maximumconcen
tratiewaarden waaronder de onder a) bedoelde stoffen in spe
cifieke materialen en onderdelen van voertuigen worden ge
tolereerd;
ii) de vrijstelling van bepaalde materialen en onderdelen van
voertuigen van de toepassing van punt a), indien het gebruik
van genoemde stoffen onvermijdelijk is;
iii) het schrappen van de materialen en onderdelen uit bijlage II,
indien het gebruik van genoemde stoffen kan worden ver
meden;
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iv) de aanwijzing krachtens de punten i) en ii) van materialen en
onderdelen die vóór verdere verwerking in aanmerking ko
men voor selectieve demontage; zij worden daartoe gemerkt
of op een andere passende wijze herkenbaar gemaakt;

▼M5
De in punten i) tot en met iv) bedoelde maatregelen, die beogen
niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 3, bedoelde regelgevings
procedure met toetsing.

▼B
c) Uiterlijk op 21 oktober 2001 wijzigt de Commissie bijlage II voor
de eerste keer. In geen geval kunnen een of meer van de in de
bijlage vervatte uitzonderingen daaruit worden geschrapt voor
1 januari 2003.

Artikel 5
Inzameling
1.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen:

— dat de ondernemingen systemen opzetten voor het inzamelen van
alle autowrakken en, voorzover dat technisch haalbaar is, van afval
van gebruikte onderdelen die bij reparaties van passagiersvoertuigen
werden weggenomen,

— dat op hun grondgebied voldoende inzamelterreinen beschikbaar
zijn.

2.
De lidstaten nemen tevens de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat alle autowrakken aan door het bevoegd gezag erkende ver
werkers worden overgedragen.

3.
De lidstaten zetten een systeem op waarbij het voorleggen van een
certificaat van vernietiging een voorwaarde voor de uitschrijving van het
afgedankte voertuig is. Dit bewijs wordt aan de houder en/of eigenaar
verstrekt, wanneer het afgedankte voertuig aan een verwerker wordt
afgegeven. Verwerkers met een vergunning overeenkomstig artikel 6
mogen een certificaat van vernietiging verstrekken. De lidstaten kunnen
toestaan dat producenten, handelaren en inzamelaars namens een door
het bevoegd gezag erkende verwerker bewijzen van afgifte verstrekken,
op voorwaarde dat zij garanderen dat het afgedankte voertuig aan een
door het bevoegd gezag erkende verwerker wordt overgedragen en dat
zij bij de overheid geregistreerd zijn.

Het verstrekken van een certificaat van vernietiging door verwerkers,
dan wel door handelaren of inzamelaars die voor rekening van een door
het bevoegd gezag erkende verwerker optreden, geeft deze partijen geen
recht op financiële vergoeding, behoudens in gevallen waarin zulks
uitdrukkelijk door de lidstaten geregeld is.
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Lidstaten die op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn niet
over een uitschrijvingssysteem beschikken, zetten een systeem op waar
bij aan de bevoegde instanties mededeling wordt gedaan van het certi
ficaat van vernietiging zodra het afgedankte voertuig aan een verwerker
wordt overgedragen en houden zich verder aan de bepalingen van dit
lid. De lidstaten die gebruikmaken van deze alinea stellen de Commissie
in kennis van de redenen voor hun besluit.

4.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat het voertuig overeenkomstig lid 3 aan een door het bevoegd gezag
erkende verwerker wordt overgedragen zonder kosten voor de laatste
houder en/of eigenaar vanwege het feit dat het voertuig geen of een
negatieve marktwaarde heeft.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
producenten alle of een aanzienlijk deel van de kosten voor de uitvoe
ring van dit voorschrift voor hun rekening nemen en/of autowrakken
terugnemen onder dezelfde voorwaarden als bepaald in de eerste alinea.

De lidstaten kunnen voorschrijven dat de overdracht van autowrakken
niet geheel kosteloos is, indien het betrokken voertuig niet voorzien is
van de essentiële voertuigonderdelen, met name motor en carrosserie,
dan wel afval bevat dat aan het afgedankte voertuig is toegevoegd.

De Commissie controleert op gezette tijden de uitvoering van het be
paalde in de eerste alinea zodat er geen distorsies van de markt ontstaan,
en stelt zo nodig een wijziging van deze bepaling aan het Europees
Parlement en de Raad voor.

▼M5
5.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de bevoegde
instanties de in andere lidstaten overeenkomstig lid 3 afgegeven bewij
zen van afgifte erkennen en aanvaarden.

Daartoe worden minimumeisen voor het certificaat van vernietiging
opgesteld. Deze maatregel, die beoogt niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld
volgens de in artikel 11, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.

▼B
Artikel 6
Verwerking
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat alle autowrakken
(zelfs tijdelijk) worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de in
artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG vervatte algemene eisen en de tech
nische minimumeisen van bijlage I bij deze richtlijn, onverminderd
nationale gezondheids- en milieuvoorschriften.

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat inrichtingen of
bedrijven waar verwerkingshandelingen worden verricht, een vergun
ning ontvangen van of geregistreerd worden bij de bevoegde instanties
overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 van Richtlijn 75/442/EEG.
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▼B
De in artikel 11, lid 1, onder b), van Richtlijn 75/442/EEG bedoelde
afwijking van het vergunningsvereiste kan van toepassing zijn op han
delingen voor nuttige toepassing welke betrekking hebben op afval van
autowrakken die overeenkomstig bijlage I, punt 3, zijn verwerkt, mits de
bevoegde instanties vóór de registratie een inspectie uitvoeren. Die in
spectie omvat verificatie van:
a) type en hoeveelheid van het te verwerken afval,
b) de algemene technische voorschriften die in acht moeten worden
genomen,
c) de te treffen voorzorgsmaatregelen,
met het oog op het bereiken van de doelstellingen van artikel 4 van
Richtlijn 75/442/EEG. Deze inspectie vindt één keer per jaar plaats.
Lidstaten die gebruikmaken van de afwijking zenden de resultaten toe
aan de Commissie.
3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat inrichtingen of bedrijven waar verwerkingshandelingen worden ver
richt, ten minste voldoen aan de volgende verplichtingen overeenkom
stig bijlage I:
a) autowrakken worden vóór verdere verwerking selectief gedemon
teerd, of er worden andere gelijkwaardige regelingen getroffen, om
negatieve milieueffecten te beperken. Overeenkomstig artikel 4, lid
2, gemerkte of anderszins herkenbaar gemaakte onderdelen of mate
rialen worden selectief gedemonteerd vóór verdere verwerking;
b) gevaarlijke materialen en onderdelen worden weggenomen en selec
tief gescheiden, zodat het resterende shredderafval van autowrakken
niet wordt verontreinigd;
c) het selectief demonteren en opslaan dient zodanig te geschieden dat
hergebruik en terugwinning, en met name recycling van de voertuig
onderdelen mogelijk is.
Verwerkingshandelingen voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstof
fen uit autowrakken als vermeld in bijlage I, punt 3, worden zo spoedig
mogelijk uitgevoerd.
4.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat aan de in lid 2 bedoelde vergunning of registratie alle voorwaarden
zijn verbonden die nodig zijn om aan de eisen van de leden 1, 2 en 3 te
voldoen.
5.
De lidstaten kunnen inrichtingen of bedrijven waar verwerkings
handelingen worden verricht, aanmoedigen gecertificeerde milieubeheer
systemen in te voeren.
▼M5
6.
Bijlage I wordt aangepast aan de technische en wetenschappelijke
vooruitgang. Die maatregel, die beoogt niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 11, lid
3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
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▼B
Artikel 7
Hergebruik en nuttige toepassing
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om aan te moedigen
dat hergebruikbare onderdelen worden hergebruikt, niet hergebruikbare
onderdelen nuttig worden toegepast en dat, voorzover milieuhygiënisch
verantwoord, de voorkeur wordt gegeven aan recycling, onverminderd
de voorschriften betreffende de veiligheid van voertuigen en milieuvoor
schriften zoals luchtemissies en beheersing van geluidhinder.

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de ondernemingen de volgende streefcijfers halen:

a) uiterlijk op 1 januari 2006 moet hergebruik en nuttige toepassing
voor alle autowrakken ten minste 85 % bedragen van het gemiddelde
voertuiggewicht op jaarbasis. Op die datum moet hergebruik en re
cyclage ten minste 80 % bedragen van het gemiddelde voertuigge
wicht op jaarbasis.

Voor voertuigen die vóór 1980 zijn geproduceerd, mogen de lid
staten lagere streefcijfers vaststellen die evenwel voor hergebruik
en nuttige toepassing niet lager dan 75 % en voor hergebruik en
recycling niet lager dan 70 % mogen zijn. Lidstaten die van deze
bepaling gebruikmaken, stellen de Commissie en de andere lidstaten
in kennis van hun redenen voor dit besluit;

b) uiterlijk op 1 januari 2015 moet hergebruik en nuttige toepassing
voor alle autowrakken ten minste 95 % bedragen van het gemiddelde
voertuiggewicht op jaarbasis. Op die datum moet hergebruik en re
cyclage ten minste 85 % bedragen van het gemiddelde voertuigge
wicht op jaarbasis.

Uiterlijk op 31 december 2005 bezien het Europees Parlement en de
Raad de onder b) vermelde streefcijfers opnieuw, op basis van een van
een voorstel vergezeld verslag van de Commissie. In haar verslag houdt
de Commissie rekening met de ontwikkeling van de materialensamen
stelling van de voertuigen, alsook met alle andere milieuaspecten die
met voertuigen verband houden.

▼M5
Er worden gedetailleerde voorschriften vastgesteld om na te gaan of
door de lidstaten aan de doelstellingen van de eerste alinea wordt vol
daan. Bij het voorstellen van dergelijke voorschriften houdt de Com
missie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaar
heid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrak
ken. Deze voorschriften, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze
richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 11, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B
3.
Op voorstel van de Commissie stellen het Europees Parlement en
de Raad de streefcijfers vast voor hergebruik en nuttige toepassing en
voor hergebruik en recyclage die na 2015 moeten worden gehaald.
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▼B
4.
Ter voorbereiding van de wijziging van Richtlijn 70/156/EEG
bevordert de Commissie de opstelling van Europese normen inzake de
mogelijkheid tot demontage, nuttige toepassing en recycling van voer
tuigen. Wanneer die normen goedgekeurd zijn, maar in geen geval later
dan einde 2001, gaan het Europees Parlement en de Raad, op voorstel
van de Commissie, over tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG, zodat
de overeenkomstig die richtlijn goedgekeurde voertuigen die drie jaar na
de wijziging van Richtlijn 70/156/EEG op de markt worden gebracht,
voor minimum 85 % van hun gewicht herbruikbaar en/of recycleerbaar
en voor minimum 95 % van hun gewicht herbruikbaar en/of nuttig
toepasbaar zijn.

5.
In haar voorstel tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de
mogelijkheid tot demontage, nuttige toepassing en recycling van voer
tuigen, houdt de Commissie op passende wijze rekening met de nood
zaak ervoor te zorgen dat het hergebruik van onderdelen geen
veiligheids- of milieurisico's met zich meebrengt.

Artikel 8
Coderingsnormen/demontage-informatie
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de producenten, in samenwerking met de materiaal- en apparatuur
fabrikanten, gemeenschappelijke onderdeel- en materiaalcoderingsnor
men gebruiken, zodat met name onderdelen en materialen die zich
voor hergebruik en nuttige toepassing lenen gemakkelijker kunnen wor
den herkend.

▼M5
2.
De in lid 1 bedoelde normen worden vastgesteld. Bij het voor
stellen van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het
werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale
fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij. Deze maatregel, die
beoogt niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen door
haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B
3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de producenten voor elk nieuw voertuigtype binnen zes maanden
nadat het in de handel is gebracht, demontage-informatie verstrekken. In
die informatie worden de verschillende voertuigonderdelen en -materi
alen en de plaats van alle gevaarlijke stoffen in de voertuigen aange
geven, voorzover de verwerkers die gegevens nodig hebben om aan
deze richtlijn te voldoen, in het bijzonder met het oog op het bereiken
van de in artikel 7 bedoelde doelstellingen.

4.
Onverminderd de vertrouwelijkheid van commerciële en industri
ële gegevens nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat fabrikanten van voertuigonderdelen aan erkende verwer
kingsinrichtingen, voorzover deze daarom hebben verzocht, adequate
informatie verstrekken omtrent demontage, opslag en het testen van
onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt.
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▼B
Artikel 9
Informatie en rapportage
1.
Om de drie jaar doen de lidstaten de Commissie een verslag over
de uitvoering van deze richtlijn toekomen. Dit verslag wordt opgesteld
aan de hand van een vragenlijst of een schema, opgesteld door de
Commissie volgens de procedure van artikel 6 van Richtlijn
91/692/EEG (1), met het oog op de vorming van gegevensbanken over
autowrakken en de verwerking daarvan. Het verslag bevat relevante
informatie over eventuele structurele veranderingen in de sector voer
tuighandel en in de sector van de inzamelings-, sloop-, shredder-,
terugwinnings- en recyclingsondernemingen die leiden tot concurrentie
verstoring tussen of in de lidstaten. Zes maanden vóór de aanvang van
de verslagperiode wordt de vragenlijst of het schema aan de lidstaten
toegezonden. Het verslag wordt aan de Commissie voorgelegd binnen
negen maanden na de periode van drie jaar waarop het betrekking heeft.

Het eerste verslag bestrijkt de periode van drie jaar die begint op 21 april
2002.

Binnen negen maanden na ontvangst van de verslagen van de lidstaten
publiceert de Commissie een op de bovenbedoelde informatie gebaseerd
verslag over de uitvoering van de richtlijn in de Gemeenschap.

▼M5
De formaten voor het gegevensbanksysteem worden vastgesteld volgens
de in artikel 11, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

▼B
2.
De lidstaten eisen in ieder geval van de betrokken ondernemingen
dat zij informatie bekendmaken over:

— de wijze waarop bij het ontwerp van voertuigen en voertuigonder
delen naar de mogelijkheid tot nuttige toepassing en recycling wordt
gestreefd;

— de wijze waarop autowrakken milieuhygiënisch verantwoord worden
verwerkt, waarbij met name informatie over de verwijdering van alle
vloeistoffen en over de demontage dient te worden verschaft;

— de ontwikkeling en optimalisering van methoden voor hergebruik,
recycling en nuttige toepassing van autowrakken en onderdelen er
van;

— de vooruitgang op het gebied van nuttige toepassing en recycling ter
vermindering van het te verwijderen afval en ter verhoging van de
percentages van nuttige toepassing en recycling.

De producent moet deze informatie ter beschikking stellen van potenti
ële kopers van voertuigen. De informatie moet worden opgenomen in
het reclamemateriaal dat bij de verkoop van het nieuwe voertuig wordt
gebruikt.
(1) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48.
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▼B
Artikel 10
Uitvoering
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen in werking treden om op 21 april 2002 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalin
gen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de
officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze ver
wijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen die zij op het onder deze richtlijn val
lende gebied vaststellen.
3.
Mits het met de richtlijn beoogde resultaat wordt bereikt, kunnen
de lidstaten de bepalingen van artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1, artikel 7,
lid 1, artikel 8, leden 1 en 3, en artikel 9, lid 2, omzetten, en de wijze
van toepassing van artikel 5, lid 4, preciseren door middel van con
venanten tussen de bevoegde autoriteiten en de betrokken bedrijfssec
toren. Die convenanten moeten voldoen aan de volgende voorschriften:
a) de convenanten zijn afdwingbaar;
b) de convenanten bevatten doelstellingen en termijnen daarvoor;
c) de convenanten worden bekendgemaakt in het staatsblad of een voor
het publiek even toegankelijk officieel stuk, en worden toegezonden
aan de Commissie;
d) de met een convenant bereikte resultaten worden onder de in dat
convenant opgenomen voorwaarden geregeld gecontroleerd, aan de
bevoegde autoriteiten en de Commissie gemeld en ter beschikking
van het publiek gesteld;
e) de bevoegde instanties dragen er zorg voor dat nagegaan wordt
welke vooruitgang met de convenanten geboekt wordt;
f) ingeval een convenant niet wordt nageleefd, moeten de lidstaten de
betrokken bepalingen van de richtlijn door middel van wettelijke of
bestuursrechtelijke maatregelen uitvoeren.
▼M5
Artikel 11
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 18 van Richt
lijn 75/442/EEG ingestelde comité.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8
van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt
vastgesteld op 3 maanden.
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▼M5
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot
en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
▼B
Artikel 12
Inwerkingtreding
1.
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2.

Artikel 5, lid 4, is van toepassing

— vanaf 1 juli 2002 voor voertuigen die met ingang van deze datum in
de handel worden gebracht;
— vanaf 1 januari 2007 voor voertuigen die vóór de achter het eerste
streepje genoemde datum in de handel zullen zijn gebracht.
3.
De lidstaten kunnen artikel 5, lid 4, vóór de in lid 2 vermelde data
toepassen.
Artikel 13
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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▼B
BIJLAGE I
Technische minimumeisen voor verwerking overeenkomstig artikel 6, leden
1 en 3
1. Terreinen voor opslag (ook tussenopslag) van autowrakken vóór verwerking:
— met opvangvoorzieningen voor weglekkende vloeistoffen, bezinktanks en
olie/slibafscheiders;
— waterzuiveringsapparatuur, ook voor regenwater, die voldoet aan de
gezondheids- en milieuvoorschriften.
2. Terreinen voor verwerking:
— opvangvoorzieningen voor vloeistoffen, bezinktanks en olie/slibafschei
ders;
— adequate opslagplaats voor gedemonteerde onderdelen, inclusief ondoor
latende opslagplaats voor door olie verontreinigde onderdelen;
— adequate containers voor de opslag van accu's (met neutralisering van
elektrolyten ter plaatse of elders), filters en PCB/PCT-houdende conden
satoren;
— adequate opslagtanks voor de gescheiden opslag van vloeistoffen van
autowrakken: brandstof, motorolie, versnellingsbakolie, transmissieolie,
hydraulische olie, koelvloeistoffen, antivriesmiddel, remvloeistoffen, ac
cuzuren, airconditioningvloeistoffen en andere vloeistoffen van autowrak
ken;
— waterzuiveringsapparatuur, ook voor regenwater, die voldoet aan de
gezondheids- en milieuvoorschriften;
— adequate opslag van gebruikte banden waaronder tevens begrepen het
voorkomen van brandrisico's van buitensporige voorraadvorming.
3. Verwerkingshandelingen voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen
uit autowrakken:
— verwijdering van accu's en LPG-tanks;
— verwijdering of onschadelijk maken van mogelijk ontplofbare onderdelen
(bijvoorbeeld airbags);
— verwijdering en gescheiden inzameling en opslag van brandstof, motor
olie, transmissieolie, versnellingsbakolie, hydraulische olie, koelvloeistof
fen, antivriesmiddel, remvloeistoffen, airconditioningvloeistoffen en alle
andere vloeistoffen in het afgedankte voertuig, tenzij zij nodig zijn voor
het hergebruik van de betrokken onderdelen;
— verwijdering, voorzover uitvoerbaar, van alle onderdelen waarvan is vast
gesteld dat zij kwik bevatten.
4. Verwerkingshandelingen ter bevordering van recycling:
— verwijdering van katalysatoren;
— verwijdering van metalen onderdelen die koper, aluminium en magne
sium bevatten, indien deze metalen in de shredder niet worden geschei
den;
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▼B
— verwijdering van banden en grote kunststofonderdelen (bumpers, instru
mentenbord, vloeistoftanks, enz.) indien deze materialen bij de shredding
niet zodanig worden gescheiden dat ze ook inderdaad als materialen
gerecycleerd kunnen worden;
— verwijdering van glas.
5. De opslaghandelingen worden zodanig verricht dat schade aan onderdelen
die vloeistoffen bevatten of aan onderdelen voor nuttige toepassing en reser
veonderdelen voorkomen wordt.
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▼M10
BIJLAGE II
Van de toepassing van artikel 4, lid 2, onder a), vrĳgestelde materialen en onderdelen
Materialen en onderdelen

Te merken of herkenbaar te
Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur
maken overeenkomstig artikel 4,
van de vrijstelling
lid 2, onder b), punt iv)

Lood als legeringselement
1a.

Staal voor verwerkingsdoeleinden
en discontinu thermisch verzinkte
stalen onderdelen met een loodge
halte van niet meer dan 0,35 ge
wichtsprocent

1b.

Continu verzinkt plaatstaal dat niet
meer dan 0,35 gewichtsprocent lood
bevat

2a.

Aluminium voor verwerkingsdoel Als reserveonderdelen voor voertuigen
einden dat niet meer dan 2 ge die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn
gebracht
wichtsprocent lood bevat

2b.

Aluminium dat niet meer dan 1,5
gewichtsprocent lood bevat

Als reserveonderdelen voor voertuigen
die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn
gebracht

2c.

Aluminium dat niet meer dan 0,4
gewichtsprocent lood bevat

(1)

3.

Koperlegeringen die niet meer dan
4 gewichtsprocent lood bevatten

(1)

4a.

Lagerschalen en -zuigers

Als reserveonderdelen voor voertuigen
die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn
gebracht

4b.

Lagerschalen en -zuigers in moto 1 juli 2011 en reserveonderdelen voor
ren, transmissies en aircocompres voertuigen die vóór 1 juli 2011 in de
handel zijn gebracht
soren

Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 januari 2016 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

Lood en loodverbindingen in onderdelen
5.

Batterijen

(1)

X

6.

Trillingsdempers

Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 januari 2016 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

X

7a.

Vulkaniseermiddelen en stabilisato Als reserveonderdelen voor voertuigen
ren voor elastomeren in remslangen, die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn
brandstofslangen,
luchtventilatie gebracht
slangen,
elastomeer/metaalonder
delen in de chassistoepassingen en
motorophangingen

7b.

Vulkaniseermiddelen en stabilisato Als reserveonderdelen voor voertuigen
ren voor elastomeren in remslangen, die vóór 1 juli 2006 in de handel zijn
brandstofslangen, luchtventilatieslan gebracht
gen, elastomeer/metaalonderdelen in
de chassistoepassingen en motor
ophangingen die niet meer dan 0,5
gewichtsprocent lood bevatten
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▼M10
Materialen en onderdelen

Te merken of herkenbaar te
Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur
maken overeenkomstig artikel 4,
van de vrijstelling
lid 2, onder b), punt iv)

7c.

Bindmiddelen voor elastomeren die Als reserveonderdelen voor voertuigen
in aandrijftoepassingen worden ge die vóór 1 juli 2009 in de handel zijn
bruikt, met een loodgehalte van niet gebracht
meer dan 0,5 gewichtsprocent

8a.

Lood in soldeer om elektrische en Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
elektronische onderdelen aan elek 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor
tronische printplaten te bevestigen deze voertuigen
en lood in de afwerking van de uit
einden van andere onderdelen dan
elektrolytische aluminiumcondensa
toren, in pinnen van onderdelen en
in elektronische printplaten

X (2)

8b.

Lood in soldeer in elektrische toe Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
passingen, behalve soldeer op elek 1 januari 2011 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen
tronische printplaten of op glas

X (2)

8c.

Lood in de afwerking van de uit Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
einden van elektrolytische alumini 1 januari 2013 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen
umcondensatoren

X (2)

8d.

Lood in soldeer op glas in lucht Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
massameters
1 januari 2015 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

X (2)

8e.

Lood in soldeer met een hoog
smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen
met ten minste 85 gewichtsprocent
lood)

(3)

X (2)

8f.

Lood in compliante penconnector
systemen

(3)

X (2)

8g.

Lood in soldeer voor de totstand
brenging van een haalbare elektri
sche
verbinding
tussen
een
halfgeleider-die en een drager in
„flip chip”-behuizingen voor geïnte
greerde schakelingen

(3)

X (2)

8h.

Lood in soldeer om warmtever
spreiders te bevestigen aan het koe
lingslichaam in krachtige halfgelei
ders met een chipgrootte van min
stens 1 cm2 projectieoppervlak en
een nominale spanningsdichtheid
van minstens 1 A per mm2 chipop
pervlak

(3)

X (2)

8i.

Lood in soldeer in elektrische toe Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
passingen op glas, met uitzondering 1 januari 2016 en na die datum als reser
veonderdelen voor deze voertuigen
van soldeer op gelamineerd glas

X (2)

8j.

Lood in soldeer op gelamineerd
glas

X (2)

(3)
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9.

Klepzittingen

10a.

Elektrische en elektronische onder
delen die lood in glas of keramiek,
in een glas- of composiet met kera
mische matrix, in een glaskeramisch
materiaal of een composiet met
glaskeramische matrix bevatten.

Te merken of herkenbaar te
Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur
maken overeenkomstig artikel 4,
van de vrijstelling
lid 2, onder b), punt iv)

Als reserveonderdelen voor motortypes
die vóór 1 juli 2003 zijn ontwikkeld
X (4) (voor andere onder
delen dan piëzo-onderdelen
in motoren)

Deze vrijstelling heeft geen betrek
king op het gebruik van lood in:
— glas in lampen en glazuur van
bougies;
— onder 10b, 10c en 10d, ge
noemde niet-geleidende kera
mische materialen of onder
delen.

10b.

Lood in op PZT gebaseerde
niet-geleidende keramische materia
len van condensatoren die onder
deel zijn van geïntegreerde schake
lingen of discrete halfgeleiders

10c.

Lood in diëlektrische keramische
materialen in condensatoren voor
een nominale spanning van minder
dan 125 V wisselstroom of 250 V
gelijkstroom

Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 januari 2016 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

10d.

Lood in diëlektrische keramische
materialen in condensatoren die de
temperatuurgebonden afwijkingen
van sensoren in ultrasone sonar
installaties compenseren

(3)

11.

Pyrotechnische ontstekers

Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 juli 2006 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

12.

Loodhoudende thermo-elektrische Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
materialen in elektrische toepassin 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor
gen in de automobielsector om de deze voertuigen
CO2-emissies te verminderen door
de terugwinning van uitlaatgas
warmte

Zeswaardig chroom
13a.

Corrosiewerende beschermlagen

Als reserveonderdelen voor voertuigen
die vóór 1 juli 2007 in de handel zijn
gebracht

13b.

Corrosiewerende
beschermlagen
van schroefmoerverbindingen voor
chassistoepassingen

Als reserveonderdelen voor voertuigen
die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn
gebracht

X
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Te merken of herkenbaar te
Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur
maken overeenkomstig artikel 4,
van de vrijstelling
lid 2, onder b), punt iv)

Materialen en onderdelen

14.

X

Als anticorrosiemiddel in het kool
stofstalen koelsysteem in absorptie
koelkasten in kampeerauto’s tot
0,75 gewichtsprocent in de koel
oplossing, behalve wanneer het ge
bruik van andere koeltechnologieën
haalbaar is (d.w.z. op de markt ver
krijgbaar voor toepassing in kam
peerauto’s) en niet leidt tot nega
tieve effecten op het gebied van mi
lieu, gezondheid en/of consumen
tenveiligheid.

Kwik
Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 juli 2012 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

X

instru Voertuigen met typegoedkeuring van vóór
1 juli 2012 en reserveonderdelen voor
deze voertuigen

X

15a.

Ontladingslampen voor koplampen

15b.

Fluorescentiebuizen
mentenpanelen

voor

Cadmium
16.

Batterijen voor elektrische voertui Als reserveonderdelen voor voertuigen
gen
die vóór 31 december 2008 in de handel
zijn gebracht

(1) Deze uitzondering wordt opnieuw bekeken in 2015.
(2) Demontage als in combinatie met nummer 10a een gemiddelde drempelwaarde van 60 g per voertuig wordt overschreden. Bĳ de
toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstalleerd, niet
meegerekend.
3
( ) Deze uitzondering wordt opnieuw bekeken in 2014.
4
( ) Demontage als in correlatie met nummer 8a tot en met 8j een gemiddelde drempelwaarde van 60 g per voertuig wordt overschreden.
Bĳ de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstal
leerd, niet meegerekend.
Opmerkingen:
— Een maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocent lood, zeswaardig chroom en kwik in homogeen materiaal en 0,01 gewichts
procent cadmium in homogeen materiaal wordt toegestaan.
— Het hergebruik van onderdelen van voertuigen die op de datum van het verstrĳken van een vrĳstelling al in de handel waren, wordt
zonder beperking toegestaan aangezien dit niet onder artikel 4, lid 2, onder a), valt.
— Na 1 juli 2003 in de handel gebrachte reserveonderdelen die worden gebruikt voor voertuigen die vóór 1 juli 2003 in de handel
werden gebracht, zijn vrijgesteld van het bepaalde in artikel 4, lid 2, onder a) (*).
(*) Deze bepaling is niet van toepassing op wielbalansgewichten, koolborstels voor elektrische motoren en remvoeringen.

