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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/108/EF

av 8. desember 2003

om endring av direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(*)

2007/EØS/26/46

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Under arbeidet med vedtakelse av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(3) ble det uttrykt 
bekymringer over mulige økonomiske konsekvenser av 
ordlyden i artikkel 9 i nevnte direktiv for produsenter av 
det aktuelle utstyret.

2) Ved møtet i Forlikskomiteen 10. oktober 2002 om 
nevnte direktiv, uttrykte Europaparlamentet, Rådet og 
Kommisjonen i en felles erklæring at de så snart som 
mulig aktet å undersøke spørsmålene knyttet til artikkel 9 i 
direktiv 2002/96/EF, som gjelder finansiering i forbindelse 
med WEEE fra andre brukere enn privathusholdninger.

3) Kommisjonen har, i samsvar med den felles erklæringen, 
undersøkt de økonomiske konsekvensene av den 
nåværende ordlyden i artikkel 9 i direktiv 2002/96/EF for 
produsenter, og konstatert at forpliktelsen til å ta tilbake 
WEEE som er markedsført tidligere, fører til et ansvar 
med tilbakevirkende kraft som det ikke ble tatt høyde 
for, og som sannsynligvis vil utsette visse produsenter for 
alvorlige økonomiske risikoer.

4) For å unngå slike risikoer bør det økonomiske ansvaret 
for innsamling, behandling, ombruk, gjenvinning 
og resirkulering av WEEE fra andre brukere enn 
privathusholdninger som er markedsført før 13. august 
2005, hvile på produsenter i forbindelse med levering av 
nye produkter som erstatter produkter av en tilsvarende 
type eller med samme funksjon. Dersom slikt avfall  

 
 
 
 
 

ikke erstattes med nye produkter, bør ansvaret hvile på 
brukerne. Medlemsstater, produsenter og brukere bør ha 
mulighet til å velge alternative løsninger.

5) I henhold til artikkel 17 i direktiv 2002/96/EF, skal 
medlemsstatene innen 13. august 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
nevnte direktiv. For å unngå å måtte endre den lovgivning 
som medlemsstatene har vedtatt før denne dato, bør dette 
direktiv vedtas så snart som mulig og gjennomføres 
i medlemsstatenes lovgivning samtidig som direktiv 
2002/96/EF.

6) Direktiv 2002/96/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Artikkel 9 i direktiv 2002/96/EF skal lyde:

«Artikkel 9

Finansiering i forbindelse med WEEE fra andre 
brukere enn privathusholdninger

1. Medlemsstatene skal påse at produsentene innen 
13. august 2005 sørger for finansiering av kostnadene 
ved innsamling, behandling, gjenvinning og miljøvennlig 
disponering av WEEE fra produkter fra andre brukere enn 
privathusholdninger og som er markedsført etter 13. august 
2005.

Medlemsstatene skal påse at kostnadene ved håndtering 
av WEEE fra produkter markedsført før 13. august 2005 
(«historisk avfall») finansieres i samsvar med tredje og 
fjerde ledd.

Når det gjelder historisk avfall som erstattes av nye 
tilsvarende produkter eller av nye produkter med samme 
funksjon, skal kostnadene finansieres av produsentene 
av disse produktene når de leveres. Medlemsstatene kan 
alternativt fastsette at andre brukere enn privathusholdninger 
også gjøres helt eller delvis ansvarlige for denne 
finansieringen.

Når det gjelder annet historisk avfall, skal kostnadene 
finansieres av andre brukere enn privathusholdninger.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 31.12.2003, s. 106, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2004 av 24. september 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 10.3.2005, s. 53.

(1) EUT C 234 av 30.9.2003, s. 91.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. oktober 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av19. november 2003.
(3) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
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2. Produsenter og andre brukere enn privathusholdninger 
kan, med forbehold for dette direktiv, inngå avtaler som 
fastsetter andre finansieringsmetoder.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 13. august 2004 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX F. FRATTINI

 President Formann


