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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den tsjekkiske republikks, 
Republikken Estlands, Republikken Kypros’, Republikken 
Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, 
Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken 
Slovenias og Den slovakiske republikks tiltredelse til Den 
europeiske union, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til akten om tiltredelsesvilkårene for Den 
tsjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken 
Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken 
Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken 
Slovenia og Den slovakiske republikk, og tilpasningen av de 
traktater som er Den europeiske unions grunnlag, heretter kalt 
«tiltredelsesakten av 2003», særlig artikkel 55,

under henvisning til anmodninger fra Den tsjekkiske republikk, 
Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 5 første ledd i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om 
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)(1), skal 
medlemsstatene påse at det senest 31. desember 2006 
oppnås et nivå for separat innsamling av avfall fra elektrisk 
og elektronisk utstyr på minst 4 kg i gjennomsnitt per 
innbygger per år fra private husholdninger.

(1) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24. Direktivet endret ved direktiv 2003/108/EF 
(EUT L 345 av 31.12.2003, s. 106).

2) I artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF er det fastsatt 
visse minstemål for gjenvinning av avfall fra elektrisk 
og elektronisk utstyr og for ombruk og resirkulering av 
komponenter, materialer og stoffer. Medlemsstatene må 
påse at produsentene når disse målene innen 31. desember 
2006.

3) I samsvar med artikkel 17 nr. 1 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. I artikkel 17 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2002/96/EF 
er det imidlertid fastsatt at Hellas og Irland, som på grunn 
av sin generelt utilstrekkelige infrastruktur for gjenvinning, 
geografiske omstendigheter, som et stort antall små øyer, 
samt landdistrikter og fjellområder, lav befolkningstetthet 
og lavt forbruk av elektrisk og elektronisk utstyr, ikke er i 
stand til å nå enten innsamlingsmålet nevnt i artikkel 5 nr. 5 
første ledd eller gjenvinningsmålene nevnt i artikkel 7 nr. 2 
i direktiv 2002/96/EF og som, i henhold til artikkel 5 nr. 2 
tredje ledd i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om 
deponering av avfall(2), kan søke om forlengelse av fristen 
nevnt i artikkelen, kan forlenge tidsrommene fastsatt i 
artikkel 5 nr. 5 og artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF 
med inntil 24 måneder.

(2) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

RåDSVEDTAK

av 30. mars 2004

om å innrømme Den tsjekkiske republikk, Estland, ungarn, Latvia, Litauen, Slovakia 
og Slovenia visse midlertidige unntak fra direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og 

elektronisk utstyr(*)

(2004/312/EF)

2008/EØS/27/49

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 6.4.2004, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2005 av 8. juli 2005 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  
nr. 60 av 24.11.2005, s. 28.
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4) På grunnlag av artikkel 55 i tiltredelsesakten av 2003 har 
Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, 
Slovakia og Slovenia anmodet om midlertidige unntak fra 
fristene fastsatt i artikkel 5 nr. 5 første ledd og artikkel 7 
nr. 2 i direktiv 2002/96/EF med henvisning til manglende 
infrastruktur for gjenvinning, lav befolkningstetthet og lavt 
forbruk av elektrisk og elektronisk utstyr samt geografiske 
omstendigheter, som landdistrikter.

5) Disse argumentene rettferdiggjør en forlengelse av 
ovennevnte frister med 24 måneder for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen og Slovakia, 
og med 12 måneder for Slovenia —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, 
og Slovakia kan forlenge tidsfristene fastsatt i artikkel 5 nr. 5 
første ledd og artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF med 24 
måneder.

Slovenia kan forlenge tidsfristene fastsatt i artikkel 5 nr. 5 
første ledd og artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF med 12 
måneder.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene og til Den tsjekkiske 
republikk, Republikken Estland, Republikken Ungarn, 
Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken 
Slovenia og Den slovakiske republikk.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Rådet

 M. McDOWELL

 Formann


