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KOMMISJONSVEDTAK
av 3. mai 2005

om regler for overvåking av medlemsstatenes oppnåelse av mål og om fastsettelse av dataformater i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr(*)
[meddelt under nummer K(2005) 1355]
(2005/369/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

eksporterte mengden som et ledd i oppnåelsen av målene
fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF, forutsatt at
avfallet er innsamlet av eksportmedlemsstaten.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

4)

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE)(1), særlig artikkel 7 nr. 3 annet ledd
og artikkel 12 nr. 1 tredje ledd, og

GJORT DETTE VEDTAK:

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i rådsdirektiv
75/442/EØF(3) —

Artikkel 1
ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

For å kunne sammenligne de opplysningene
medlemsstatene framlegger bør presentasjonen av
metoden for å beregne om målene i artikkel 7 nr. 2 i
direktiv 2002/96/EF er nådd, harmoniseres.

For å finne en balanse mellom risikoen for unøyaktige
opplysninger og den administrative byrden som er
knyttet til innhenting av nøyaktige opplysninger, bør
medlemsstatene ha mulighet til å angi anslåtte verdier
for den mengde materialer og komponenter av avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr som gjenvinnes, brukes på
nytt eller resirkuleres.

I henhold til artikkel 6 nr. 5 i direktiv 2002/96/EF
kan behandlingen også utføres utenfor den aktuelle
medlemsstaten eller Fellesskapet, forutsatt at
avfallstransporten skjer i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 259/93 av 1. februar 1993 om overvåking og
kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det
europeiske fellesskap(2). Medlemsstater som sender avfall
fra elektrisk og elektronisk utstyr til andre medlemsstater
for behandling, eller eksporterer slikt avfall til tredjestater
for behandling, bør ha mulighet til å medregne den

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 11.5.2005, s. 13,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2006 av 27. januar 2006
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 20.
(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) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 av 31.12.2001, s. 1).

Medlemsstatene skal framlegge de opplysningene som kreves
i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2002/96/EF, ved hjelp
av dataformatene fastsatt i tabell 1 i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal vise at de har nådd målene for
gjenvinning, ombruk og resirkulering fastsatt i artikkel 7 nr. 2
i direktiv 2002/96/EF ved å fylle ut tabell 2 i vedlegget til dette
vedtak.

Når medlemsstatene fyller ut tabellen, kan de anvende en
anslått verdi for gjennomsnittlig prosentandel av ombruk,
resirkulering og gjenvinning av materialer, for eksempel
metall, glass og plast, og komponenter av avfall fra elektrisk
og elektronisk utstyr.

2. Når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr eksporteres
til en tredjestat for behandling, eller sendes til en annen
medlemsstat for behandling i samsvar med artikkel 6 nr. 5
i direktiv 2002/96/EF, kan bare den medlemsstaten som har
innsamlet og eksportert dette avfallet, medregne det som et
ledd i oppnåelsen av målene fastsatt i direktivets artikkel 7
nr. 2.

3. Medlemsstatene skal avgjøre om det er nødvendig
med underlagsdokumenter i tillegg til bevisene som kreves i
henhold til artikkel 6 nr. 5 annet ledd i direktiv 2002/96/EF.
(3)

EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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Artikkel 3
Når tabell 1 og 2 i vedlegget oversendes til Kommisjonen, skal medlemsstatene gi Kommisjonen en
detaljert beskrivelse av hvordan opplysningene er innsamlet samt en forklaring av de anslåtte verdiene og
metodene som er brukt.
Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. mai 2005.
For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
________
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IT- og telekommunikasjonsutstyr

Forbrukerutstyr

Belysningsutstyr

Gassutladningslamper

Elektrisk og elektronisk verktøy

Leker, fritids- og sportsutstyr

Medisinsk utstyr

Overvåkings- og kontrollinstrumenter

Salgsautomater

3.

4.

5.

5a.

6.

7.

8.

9.

10.

(1) Angi antall dersom vekten ikke er kjent.

Små husholdningsapparater

2.

i tonn

i tonn

Store husholdningsapparater

Samlet vekt

Samlet vekt(1)

1.

Innsamlet fra privathusholdninger

Markedsført

Produktkategori

2

1

Kolonnenummer

i tonn

Samlet vekt

Innsamlet fra andre
kilder enn privathusholdninger

3

i tonn

Samlet vekt

Samlet mengde
innsamlet WEEE

4

i tonn

Samlet vekt

Behandlet i
medlemsstaten

5

Innsamlet og eksportert avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (artikkel 5 og 12 i direktiv 2002/96/EF)

Tabell 1

VEDLEGG

i tonn

Samlet vekt

Behandlet i en annen
medlemsstat

6

i tonn

Samlet vekt

Behandlet utenfor
EF

7
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Små husholdningsapparater

Små husholdningsapparater

Forbrukerutstyr

Belysningsutstyr

2.

3.

4.

5.

Leker, fritids- og sportsutstyr

Medisinsk utstyr

Overvåkings- og kontrollinstrumenter

7.

8.

9.

NB: Opplysningene i de grå feltene gis frivillig.
(1) Angi antall dersom vekten ikke er kjent.

10. Salgsautomater

Elektrisk og elektronisk verktøy

6.

5a. Gassutladningslamper

Store husholdningsapparater

1.

Ikke relevant

Ikke relevant

%

Samlet vekt(1)
i tonn

Gjenvinnings-andel

Gjenvinning

Produktkategori

2

1

Kolonnenummer

i tonn

Samlet vekt

Ombruk og resirkulering

3

Mål for gjenvinning, resirkulering og ombruk (artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/96/EF)

Tabell 2

%

Ombruks- og
resirkuleringsandel

4

i tonn

Samlet vekt

WEEE brukt på nytt som
hele apparater

5
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