11.5.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/13

KOMISE

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 3. května 2005,
kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů
pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních
(oznámeno pod číslem K(2005) 1355)
(2005/369/ES)
vyvezené množství do cílů stanovených v čl. 7 odst. 2
směrnice 2002/96/ES, pokud však sběr odpadu provedl
vyvážející členský stát.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(4)

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ) (1), a zejména na čl. 7 odst.
3 druhý pododstavec a čl. 12 odst. 1 třetí pododstavec uvedené
směrnice,

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Rady
75/442/EHS (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Aby bylo možné učinit údaje členských států srovnatelnými, je třeba harmonizovat způsob výpočtu v souladu
s cíli uvedenými v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES,
pokud jde o prezentaci.

Aby bylo možné dosáhnout rovnováhy mezi nebezpečím
nepřesností a administrativní zátěží vyplývající ze snahy
získat přesné informace, měly by být členské státy oprávněny používat odhady při stanovování množství materiálů a konstrukčních částí odpadních elektrických
a elektronických zařízení, která jsou využita, opětovně
použita nebo recyklována.
Podle čl. 6 odst. 5 směrnice 2002/96/ES může být zpracování provedeno i mimo území dotyčného členského
státu nebo mimo území Společenství, pokud se přeprava
odpadu uskuteční v souladu s nařízením Rady (EHS) č.
259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou
odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj
a o její kontrole (2). Členské státy, které zasílají odpadní
elektrická a elektronická zařízení za účelem zpracování
do jiných členských států nebo je vyvážejí za stejným
účelem do třetích zemí, by měly být oprávněny započítat

(1) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24. Směrnice ve znění směrnice
2003/108/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).
(2) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

Členské státy podávají informace požadované podle čl. 12 odst.
1 směrnice 2002/96/ES ve formátech stanovených v tabulce 1
přílohy tohoto rozhodnutí.
Článek 2
1.
Členské státy dokládají soulad s kvótami využití, opětovného použití a recyklace stanovenými v čl. 7 odst. 2 směrnice
2002/96/ES vyplněním tabulky 2 v příloze tohoto rozhodnutí.
Při vyplňování této tabulky členské státy mohou použít odhad
ohledně průměrného procentního podílu opětovně použitých,
recyklovaných a využitých materiálů, jako jsou kovy, sklo
a plast a konstrukční části odpadních elektronických
a elektrických zařízení.
2.
Pokud je odpadní elektrické a elektronické zařízení vyváženo za účelem zpracování do třetí země nebo zasláno za
stejným účelem do jiného členského státu v souladu s čl. 6
odst. 5 směrnice 2002/96/ES, může je do cílů stanovených
v čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice započítat pouze členský stát,
který provedl sběr dotyčných OEEZ a vyvezl je.
3.
Členské státy stanoví, zda je kromě dokladu vyžadovaného
podle čl. 6 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2002/96/ES
nutný ještě další písemný doklad.
(3) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř.
věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
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Článek 3
Při zasílání tabulek 1 a 2 přílohy Komisi členské státy Komisi poskytnou rovněž podrobný popis způsobu,
jakým byly údaje shromážděny, a podají vysvětlení použitých odhadů a použité metodiky.

Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. května 2005.
Za Komisi
Stavros DIMAS

člen Komise

Malé spotřebiče pro domácnost

Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení

Spotřební elektronika

Osvětlovací zařízení

2.

3.

4.

5.

Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty

Zdravotnické prostředky

Pístroje pro monitorování a kontrolu

7.

8.

9.

(1) Není-li to možné, uveďte počet.

10. Automaty

Elektrické a elektronické nástroje

6.

Celková hmotnost
v tunách

Sebráno z domácností

Uvedeno na trh

Celková hmotnost (1)
v tunách

2

1

Celková hmotnost
v tunách

Sebraná OEEZ celkem

Sebráno odjinud než
z domácností
Celková hmotnost
v tunách

4

3

Celková hmotnost
v tunách

Zpracováno v jiném
členském státu

Celková hmotnost
v tunách

6

5
Zpracováno
v dotčeném členském
státu

Celková hmotnost
v tunách

Zpracováno mimo ES

7
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5a. Výbojky

Velké spotřebiče pro domácnost

1.

Kategorie produktu

Číslo sloupce

Sebraná a vyvezená odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) (články 5 a 12 směrnice 2002/96/ES)

Tabulka 1

PŘÍLOHA
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Malé spotřebiče pro domácnost

Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení

Spotřební elektronika

Osvětlovací zařízení

2.

3.

4.

5.

Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

Zdravotnické prostředky

Přístroje pro monitorování a kontrolu

7.

8.

9.

Poznámky: V šedých polích je vyplnění údajů dobrovolné.
(1) Není-li to možné, uveďte počet.

10. Automaty

Elektrické a elektronické nástroje

6.

nehodí se

nehodí se

%

Míra využití

Využití
Celková hmotnost (1)
v tunách

2

1

Celková hmotnost
v tunách

Opětovné použití a recyklace

3

Celková hmotnost
v tunách

OEEZ opětovně použitá jako
celá zařízení

Míra opětovného použití
a recyklace
%

5

4
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5a. Výbojky

Velké spotřebiče pro domácnost

1.

Kategorie výrobku

Číslo sloupce

Využití, recyklace a opětovné použití, cíle (čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES)

Tabulka 2
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