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                           TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/108/EB                     2007/EES/26/41 

frá 8. desember 2003 

um breytingu á tilskipun 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Við samþykkt málsmeðferðar varðandi tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB frá 27. janúar 
2003 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (3) vöknuðu 
áhyggjur yfir hugsanlegum fjárhagslegum afleiðing-
um orðalags 9. gr. þeirrar tilskipunar fyrir framleið-
endur viðkomandi búnaðar. 

 
2) Á fundi sáttanefndarinnar frá 10. október 2002 um 

tilskipunina settu Evrópuþingið, ráðið og fram-
kvæmdastjórnin fram í sameiginlegri yfirlýsingu þá 
fyrirætlun sína að þeir myndu, eins fljótt og auðið er, 
rannsaka þau álitamál sem tengjast 9. gr. tilskipunar 
2002/96/EB og varða raf- og rafeindabúnaðarúrgang 
frá notendum, öðrum en á heimilum. 

 
3) Framkvæmdastjórnin hefur kannað, í samræmi við 

sameiginlegu yfirlýsinguna, hvaða fjárhagslegu 
afleiðingar orðlagið í 9. gr. tilskipunar 2002/96/EB 
getur haft fyrir framleiðendur og hefur hún komist að 
raun um að endurviðtökuskylda að því er varðar raf- 
og rafbúnaðarúrgang, sem hefur þegar verið markaðs-
settur, skapar afturvirka skaðabótaábyrgð sem engin 
ákvæði hafa verið sett um og sem líklegt er að skapi 
alvarlega, efnahagslega áhættu fyrir tiltekna framleið-
endur. 

 
4) Í því skyni að koma í veg fyrir slíka áhættu skulu 

framleiðendur bera fjárhagslega ábyrgð á söfnun, 
meðhöndlun, endurnotkun, endurheimt og endur-
vinnslu raf- og rafeindabúnaðarúrgangs frá notendum, 
öðrum en á heimilum, sem settur er á markað fyrir 
13. ágúst 2005, þegar bjóða skal nýjar vörur sem 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 345, 31.12.2003, bls. 106. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 12, 10.3.2005, bls. 53. 

(1) Stjtíð. EB C 234, 30.9.2003, bls. 91. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 21. október 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 19. nóvember 2003. 
(3) Stjtíð. EB L 37, 13.2.2003, bls. 24. 

koma í stað annarra af sambærilegri gerð eða sem 
gegna sama hlutverki. Ef nýjar vörur koma ekki í stað 
slíks úrgangs ber þessum notendum að axla ábyrgð-
ina. Aðildarríkin, framleiðendur og notendur skulu 
eiga þess kost að finna aðrar lausnir. 

5) Aðildarríkin skulu, skv. 17. gr. tilskipunar 2002/96 
/EB, samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrir-
mæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
13. ágúst 2004. Í því skyni að koma í veg fyrir að 
breyta þurfi löggjöf, sem aðildarríkin hafa samþykkt 
fyrir þann dag, ber að samþykkja þessa tilskipun eins 
fljótt og auðið er og taka hana upp í löggjöf aðildar-
ríkjanna á sama tíma og tilskipun 2002/96/EB. 

6) Breyta ber tilskipun 2002/96/EB til samræmis við 
þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 9. gr. tilskipunar 2002/96/EB komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Fjármögnun í tengslum við raf- og rafeindabúnaðar-
úrgang frá notendum, öðrum en á heimilum 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að eigi síðar en 
13. ágúst 2005 annist framleiðendur fjármögnun við 
söfnun, meðhöndlun, endurheimt og umhverfisvæna 
förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs frá notendum, 
öðrum en á heimilum, að því er tekur til vara sem settar 
eru á markað eftir 13. ágúst 2005. Aðildarríkin skulu sjá 
til þess að eigi síðar en 13. ágúst 2005 verði kostnaður 
við meðhöndlun úrgangs (gamals úrgangs), að því er 
tekur til vara sem settar eru á markað fyrir 13. ágúst 
2005, fjármagnaður með þeim hætti sem segir í þriðju 
og fjórðu undirgreininni. 

Ef nýjar, sambærilegar vörur, sem gegna sama hlut-
verki, koma í stað gamals úrgangs skulu framleiðendur-
nir annast fjármögnun vegna kostnaðarins þegar þeir 
afhenda þær. Að öðrum kosti geta aðildarríkin kveðið á 
um að notendur, aðrir en á heimilum, séu einnig, að 
hluta til eða að öllu leyti, ábyrgir fyrir þessari 
fjármögnun. 

Þegar um er að ræða annan gamlan úrgang skulu not-
endur, aðrir en á heimilum, annast fjármögnun vegna 
kostnaðarins. 
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2. Framleiðendur og notendur, aðrir en á heimilum, 
geta samið um aðrar fjármögnunaraðferðir, sbr. þó 
ákvæði þessarar tilskipunar.“ 

 
2. gr. 

 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
13. ágúst 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórn-
inni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 8. desember 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX F. FRATTINI 

forseti. forseti. 
 

 

 
 
 
 


