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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/108/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (AHHE)
επιβαρύνει τους χρήστες αυτούς. Τα κράτη µέλη, οι παραγωγοί και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
προβαίνουν σε εναλλακτικές ρυθµίσεις.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

(5)

Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας
2002/96/ΕΚ, πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες
για να συµµορφωθούν προς αυτήν την οδηγία έως τις 13
Αυγούστου 2004. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
υπάρξει ανάγκη τροποποίησης της νοµοθεσίας που θεσπίζουν τα κράτη µέλη πριν από την ηµεροµηνία αυτή, η
παρούσα οδηγία θα πρέπει να υιοθετηθεί, το ταχύτερο
δυνατό, και να εφαρµοσθεί στη νοµοθεσία των κρατών
µελών ταυτόχρονα µε την οδηγία 2002/96/ΕΚ.

(6)

Η οδηγία 2002/96/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης ΕΚ (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Κατά τη διαδικασία υιοθέτησης της οδηγίας 2002/96/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (3),
εκφράσθηκαν ανησυχίες σχετικά µε τις πιθανές οικονοµικές
επιπτώσεις της διατύπωσης του άρθρου 9 της οδηγίας αυτής
για τους παραγωγούς αντιστοίχων ειδών εξοπλισµού.
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής που έλαβε
χώρα στις 10 Οκτωβρίου 2002 µε θέµα την οδηγία αυτή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
εξέφρασαν την πρόθεσή τους, µε κοινή δήλωση, να εξετάσουν, µε την πρώτη ευκαιρία, τα θέµατα που σχετίζονται
µε το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τη
χρηµατοδότηση των ΑΗΗΕ από τους χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών.
Σύµφωνα µε την κοινή δήλωση, η Επιτροπή εξέτασε τις οικονοµικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς συνεπεία της υφιστάµενης διατύπωσης του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/96/
ΕΚ και διαπίστωσε ότι η υποχρέωση παραλαβής των ΑΗΗΕ
που διατέθηκαν στην αγορά κατά το παρελθόν δηµιουργεί
αναδροµική ευθύνη για την οποία δεν έχει ληφθεί πρόνοια
και η οποία ενδεχοµένως να εκθέσει ορισµένους εκ των
παραγωγών σε σοβαρούς οικονοµικούς κινδύνους.
Για να αποφευχθούν ανάλογοι κίνδυνοι, η οικονοµική
ευθύνη για τη συλλογή, την επεξεργασία, την εκ νέου χρήση,
την ανάκτηση και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην
των ιδιωτικών νοικοκυριών, που διατίθενται στην αγορά πριν
από τις 13 Αυγούστου 2005 θα πρέπει να επιβαρύνει, κατά
την παροχή τους, τους παραγωγούς νέων προϊόντων που
αντικαθιστούν ισοδύναµα προϊόντα ή προϊόντα που καλύπτουν την ίδια λειτουργία. Εφόσον ανάλογα απόβλητα δεν
αντικαθίστανται από νέα προϊόντα, η ευθύνη θα πρέπει να

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 91.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2003.
3
( ) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Χρηµατοδότηση των ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, έως τις 13 Αυγούστου
2005, η χρηµατοδότηση των δαπανών για τη συλλογή, την
επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή
διάθεση των ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά µετά τις 13
Αυγούστου 2005, να παρέχεται από τους παραγωγούς.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, έως τις 13 Αυγούστου 2005,
η χρηµατοδότηση των δαπανών διαχείρισης για τα ΑΗΗΕ από
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 (ιστορικά απόβλητα), να διέπεται από τα οριζόµενα
στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο.
Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από νέα ισοδύναµα προϊόντα ή από νέα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια
λειτουργία, η χρηµατοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους
παραγωγούς αυτών των προϊόντων κατά την παροχή τους. Τα
κράτη µέλη δύνανται, εναλλακτικώς, να προβλέπουν ότι οι
χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, µπορούν επίσης να
καθίστανται, εν µέρει ή πλήρως, υπεύθυνοι για τη χρηµατοδότηση αυτή.
Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηµατοδότηση των
δαπανών επιβαρύνει τους χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών.
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2.
Οι παραγωγοί και οι χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, δύνανται, υπό την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας,
να συνάπτουν συµφωνίες που να προβλέπουν άλλες µεθόδους
χρηµατοδότησης.»
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία έως τις 13 Αυγούστου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

F. FRATTINI

