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L 78/56

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16.3.2004

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2004 година
относно въпросника за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
(нотифицирано под номер C(2004) 714)
(текст от значение за ЕИП)

(2004/249/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (1), и по-специално
член 12 от нея,
като има предвид, че:
(1)

По силата на Директива 2002/96/ЕО държавите-членки са
задължени да представят на Европейската комисия доклад
за изпълнението на директивата.

(3)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член
6 от Директива 91/692/ЕИО (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Държавите-членки изготвят доклади за изпълнението на
Директива 2002/96/ЕО на базата на въпросника, предоставен в
приложението.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 11 март 2004 година.

(2)

Докладът отразява подробно въвеждането на директивата в
националното право и нейното изпълнение. Той се разработва на базата на въпросник, предоставен в настоящото
решение.

(1) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива
2003/118/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

За Комисията
Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията

(2) ОВ L 377, 23.12.1991 г., стр. 48. Директива, изменена с Регламент
(ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284,
31.10.2003 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЪПРОСНИК

предназначен за изготвянето на доклада на държавите-членки за въвеждане и изпълнение на Директива
2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Не е необходимо да се повтаря вече дадена информация, но моля уточнете кога и под каква форма е била предоставена
тази информация.

1.

ВЪВЕЖДАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

1.1.

Предоставени ли са на Комисията текстовете на националните закони и националната нормативна уредба,
които въвеждат Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в националното
право? (Да/Не)

1.1.1.

Ако отговорът на въпрос 1.1 е „да“, моля представете уточнения.

1.1.2.

Ако отговорът на въпрос 1.1 е „не“, моля посочете основанията.

1.2.

Държавата-членка въвела ли е една от разпоредбите, цитирани в член 17, параграф 3, по отношение на
въвеждането чрез споразумения между компетентните органи и съответните икономически сектори? (Да/Не)

1.2.1.

Ако отговорът на въпрос 1.2 е „да“, представете уточнения.

2.

ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА
Данните за разделното събиране, повторното оползотворяване, валоризацията и рециклирането се представят
отделно във формат, определен в съответствие с член 12, параграф 1.

2.1.

Взети ли са мерки по отношение на проектирането на продуктите съгласно член 4? (Да/Не)

2.1.1.

Ако отговорът на въпрос 2.1 е „да“, моля представете уточнения за взетите мерки.
Те следва да включват такива мерки, които не ограничават производителите да извършват повторното
оползотворяване на ОЕЕО.

2.1.2.

Ако отговорът на въпрос 2.1 е „не“, моля посочете основанията.

2.1.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит от прилагането на настоящия член.

2.2.

Въведени ли са системи, които дават възможност на крайните притежатели и дистрибутори да връщат
безплатно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в съответствие с член 5 от директивата?
(Да/Не)

2.2.1.

Ако отговорът на въпрос 2.2 е „да“, моля представете уточнения, включително за:
— общо описание на тези системи,
— относно начина, по който се извършва безплатното предаване на дистрибуторите на база едно към едно
и, при нужда, какви алтернативни мерки са взети в съответствие с член 5, параграф 2, буква б),
— относно системите за индивидуално/колективно събиране на домакински ОЕЕО, когато такива са въведени
и използвани от производителите,
— при нужда, относно специфичните мерки за заразните ОЕЕО и ОЕЕО, несъдържащи съществените
компоненти,
— освен това информация за системите за събиране на ОЕЕО от източници, различни от частни домакинства,
ако има такава налична информация.

2.2.2.

Ако отговорът на въпрос 2.2 е „не“, моля посочете основанията.

2.2.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит от прилагането на разпоредбите на този член.
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2.3.

Взети ли са необходимите мерки за екологично безопасната преработка на ОЕЕО съгласно член 6 от
директивата? (Да/Не)

2.3.1.

Ако отговорът на въпрос 2.3 е „да“, моля представете уточнения, включително за:
— общо описание на наличните системи за преработка в държавата-членка,
— в случай че изискванията, свързани с преработката или минималните качествени стандарти за преработката
на ОЕЕО в държавата-членка, са различни или извън съдържанието на приложение II към директивата,
— в случай че дерогацията от задължението за разрешение, визирано в член 11, параграф 1, буква б) от
Директива 75/442/ЕИО (1), се прилага по отношение на операциите по валоризацията на ОЕЕО,
представете описание на условията за приложение на тази дерогация и на начина, по който се извършват
инспекциите съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО,
— ако изискванията по отношение на местата за складиране и преработка са различни и извън съдържанието
на описаните в приложение III, представете кратко описание на правилата,
— процедурите и контрола, приложен към ОЕЕО за износ извън Европейския съюз, които подлежат на
осчетоводяване в изпълнение на задълженията и целите на член 7, параграфи 1 и 2 от директивата, като
се вземе предвид член 6, параграф 5 от директивата.

2.3.2.

Ако отговорът на въпрос 2.3 е „не“, моля посочете основанията.

2.3.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит при прилагането на разпоредбите съгласно
настоящия член.

2.4.

Взети ли са необходимите мерки за екологично безопасно повторно оползотворяване, валоризация и
рециклиране на ОЕЕО съгласно член 7 от директивата?

2.4.1. Ако отговорът на въпрос 2.4 е „да“, моля представете общо описание на националните мерки за насърчаване
изпълнението на целите, свързани с повторното оползотворяване, валоризацията и рециклирането.
2.4.2.

Ако отговорът на въпрос 2.4 е „не“, моля посочете основанията.

2.4.3.

Посочете всички предприети действия във връзка с член 7, параграф 5 от директивата.

2.4.4.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит при прилагането разпоредбите съгласно настоящия
член.

2.5.

Взети ли са необходимите мерки за финансирането, свързано с ОЕЕО в съответствие с членове 8 и 9 от
директивата?

2.5.1.

Ако отговорът на въпрос 2.5 е „да“, моля представете подробности, включително:
— общо описание на механизмите за финансиране в държавата-членка и главните системи за изпълнение на
задължителното финансиране,
— в случай че на домакинствата се налага отделно данък смет, представете подробности,
— ако има отделни разпоредби за производителите, които доставят електрическо и електронно оборудване
по дистанционни заявки, представете подробности.

2.5.2.

Ако отговорът на въпрос 2.5 е „не“, моля посочете основанията.

2.5.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит при прилагането разпоредбите съгласно настоящия
член.

2.6.

Взети ли са необходимите мерки за уведомяване на потребителите на електрическо и електронно оборудване,
които ги насърчават да участват в управлението на ОЕЕО в съответствие с член 10 от директивата?

2.6.1.

Ако отговорът на въпрос 2.6 е „да“, моля представете подробности.

2.6.2.

Ако отговорът на въпрос 2.6 е „не“, моля посочете основанията.

2.6.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит при прилагането разпоредбите съгласно настоящия
член.

(1)

ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.
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Взети ли са необходимите мерки за уведомяване на инсталациите за преработка на ОЕЕО в съответствие с член
11 от директивата?

2.7.1. Ако отговорът на въпрос 2.7 е „да“, моля представете подробности, в частност вида на представена информация
и средствата, с помощта на които тя следва да бъде представена.
2.7.2.

Ако отговорът на въпрос 2.7 е „не“, моля посочете основанията.

2.7.3.

Моля направете оценка на позитивния и негативния опит при прилагането разпоредбите съгласно настоящия
член.

2.8.

Представете подробности за системите за инспекция и контрол, които се прилагат в държавата-членка за
проверка на правилното изпълнение на настоящата директива.
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