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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 258/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin
kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12 päivänä helmikuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999

101,6
47,4
114,9
88,0

0707 00 05

052
204
220
999

119,6
49,4
244,4
137,8

0709 10 00

220
999

123,8
123,8

0709 90 70

052
204
999

149,2
176,7
162,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

56,2
44,4
41,5
39,9
82,9
53,0

0805 20 10

204
512
999

79,1
64,2
71,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
464
600
624
999

62,2
56,5
61,6
134,1
57,5
68,0
73,3

0805 50 10

052
600
999

61,0
69,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
508
720
728
999

94,4
97,7
97,2
89,4
112,0
98,1

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

101,7
114,3
83,7
81,2
39,3
84,0

1

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 259/2003,
annettu 11 päivänä helmikuuta 2003,
tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (2),
ottaa huomioon tiettyjen yhteisöjen tullikoodeksista annetun
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien
säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/
2002 (4), ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173—177 artiklassa
säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa
jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä
26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY)
N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon
vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän
asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

302, 19.10.1992, s. 1.
311, 12.12.2000, s. 17.
253, 11.10.1993, s. 1.
68, 12.3.2002, s. 11.
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LIITE
Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Uudet perunat
0701 90 50

39,87

296,30

365,30

26,43

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)
0703 10 19

23,89

177,53

218,87

15,83

1.40

Valkosipuli
0703 20 00

147,69

1 097,46

1 353,06

97,89

1.50

Purjosipuli
ex 0703 90 00

40,18

298,55

368,09

26,63

1.60

Kukkakaali
0704 10 00

—

1.80

Valko- ja punakaali
0704 90 10

91,60

680,68

839,21

60,71

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

456,49

562,80

40,72

1.100

Kiinankaali
ex 0704 90 90

113,90

846,39

1 043,52

75,49

1.110

Keräsalaatti
0705 11 00

—

—

—

1.130

Porkkanat
ex 0706 10 00

51,75

384,55

474,12

34,30

1.140

Retiisit ja retikat
ex 0706 90 90

71,94

534,62

659,13

47,68

1.160

Herneet (Pisum sativum)
0708 10 00

337,71

2 509,49

3 093,96

223,83

1.170

Pavut:

1.170.1

— Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)
ex 0708 20 00

151,04

1 122,40

1 383,81

100,11

1.170.2

— Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

225,08

1 672,57

2 062,12

149,18

1.180

Härkäpavut
ex 0708 90 00

—

—

—

—

1.190

Latva-artisokat
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Parsa:

1.200.1

— vihreä
ex 0709 20 00

410,68

3 051,75

3 762,51

272,20

1.200.2

— muu
ex 0709 20 00

415,70

3 089,07

3 808,52

275,53

1.210

Munakoisot
0709 30 00

112,74

837,77

1 032,89

74,72

—

—

—

—
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

82,64

614,10

757,12

54,77

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

1.230

Kanttarelli
0709 59 10

809,36

6 014,35

7 415,11

536,44

1.240

Makeat ja miedot paprikat
0709 60 10

118,32

879,23

1 084,01

78,42

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina
0714 20 10

94,16

699,68

862,64

62,41

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)
ex 0802 40 00

—

2.30

Tuoreet ananakset
ex 0804 30 00

92,76

689,33

849,88

61,48

2.40

Tuoreet avokadot
ex 0804 40 00

173,96

1 292,67

1 593,74

115,30

2.50

Tuoreet guavat ja mangot
ex 0804 50 00

106,45

791,02

975,25

70,55

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

2.60.1

— veri- ja puoliveriappelsiinit
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— muut
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit,
wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

2.70.1

— klementiinit
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— monrealit (monreales) ja satsumat
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— mandariinit ja wilkingit
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— tangeriinit ja muut
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 50 90

92,35

686,26

846,10

61,21

2.90

Greipit, tuoreet:

2.90.1

— valkoinen
ex 0805 40 00

54,55

405,36

499,77

36,16

2.90.2

— vaaleanpunainen
ex 0805 40 00

61,97

460,52

567,77

41,08

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
0806 10 10

170,72

1 268,64

1 564,11

113,16

2.110

Vesimelonit
0807 11 00

38,28

284,46

350,71

25,37

—

—

—
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

2.120
2.120.1

2.120.2
2.140
2.140.1

2.140.2

Melonit (muut kuin vesimeloni):
— marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00
— muut
ex 0807 19 00
Päärynät:
— Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),
Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50
— Muut
ex 0808 20 50

EUR

DKK

SEK

GBP

53,21

395,42

487,52

35,27

157,06

1 167,11

1 438,94

104,10

—

—

—

—

—

—

—

—

2.150

Aprikoosit
ex 0809 10 00

182,66

1 357,36

1 673,49

121,07

2.160

Kirsikat

462,37

3 435,88

4 236,11

306,46

234,26

1 740,81

2 146,25

155,27

0809 20 95
0809 20 05
2.170

Persikat
0809 30 90

2.180

Nektariinit
ex 0809 30 10

130,41

969,09

1 194,79

86,44

2.190

Luumut

137,60

1 022,52

1 260,67

91,20

0809 40 05
2.200

Mansikat
0810 10 00

344,40

2 559,22

3 155,27

228,27

2.205

Vadelmat
0810 20 10

361,18

2 683,93

3 309,02

239,39

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)
0810 40 30

1 473,45

10 949,21

13 499,31

976,60

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

172,39

1 281,03

1 579,39

114,26

2.230

Granaattiomenat
ex 0810 90 95

180,55

1 341,67

1 654,14

119,67

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)
ex 0810 90 95

114,71

852,38

1 050,90

76,03

2.250

Litsit
ex 0810 90 30

206,31

1 533,11

1 890,17

136,74
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 260/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta lampaiden ja
vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden hävittämisen sekä elävien lampaiden ja
vuohien sekä nautaeläinten alkioiden kauppaa koskevien sääntöjen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

pitämässään yleiskokouksessa poistaa samoista tieteellisistä syistä kaikki nautaeläinten alkioita ja munasoluja
koskevat kauppaehdot. Tästä syystä olisi poistettava
asetuksesta (EY) N:o 999/2001 kaikki BSE:hen liittyvät
nautaeläinten alkioita ja munasoluja koskevat kauppaehdot ja kumottava nautaeläinten alkioiden BSE:hen
liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa 14 päivänä toukokuuta 1992 tehty
komission päätös 92/290/ETY (5), sellaisena kuin se on
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 92/118/ETY (2), ja erityisesti sen 10
artiklan,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista
säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1494/2002 (4), ja erityisesti sen 23 artiklan,

(4)

Tästä syystä asetusta (EY) N:o 999/2001 olisi muutettava
vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Tieteellinen ohjauskomitea suositteli pienmärehtijöistä
peräisin olevan aineksen turvallisesta hankinnasta 4–5
päivänä huhtikuuta 2002 antamassaan lausunnossa, että
pienmärehtijätilan koko karja on teurastettava, jos tilalla
todetaan yksikin scrapie-tapaus. Tieteellinen ohjauskomitea mainitsi kuitenkin, että ARR/ARR-prioniproteiinin
genotyypin lampaiden hävittäminen ei vähentäisi riskiä
kovinkaan merkittävästi. Tämä teurastaminen olisi toteutettava vaihe vaiheelta, jotta voidaan varmistaa, että
tartunnoista ilmoitetaan edelleenkin asianmukaisesti, ja
jotta voidaan suojella rotuja, joiden resistenssi saattaa
olla vähäinen.

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteet VII, VIII ja XI
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus tällaista
lampaiden teurastamista koskevien sääntöjen kanssa,
olisi muutettava yhteisön sisäistä jalostuslampaiden
kauppaa koskevia sääntöjä ja poistettava scrapieen liittyvät ARR/ARR-genotyypin lampaiden kaupan esteet.

Kumotaan päätös 92/290/ETY.

Tieteellinen ohjauskomitea totesi nautaeläinten alkioiden
turvallisuudesta 16 päivänä toukokuuta 2002 antamassaan lausunnossa, että kansainvälisen alkionsiirtojärjestön protokollien lisäksi ei tarvita muita toimenpiteitä.
Maailman eläintautijärjestö päätti toukokuussa 2002

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
147, 31.5.2001, s. 1.
225, 22.8.2002, s. 3.

3 artikla

Liitteessä VII olevan 2 kohdan b alakohtaa ja liitteessä VIII
olevan A luvun I osan a kohdan iii alakohtaa sovelletaan 1
päivästä lokakuuta 2003.
(5) EYVL L 152, 4.6.1992, s. 37.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Muutetaan liitteet VII, VIII ja XI seuraavasti:
1) Korvataan liite VII seuraavasti:
”LIITE VII
TARTTUVIEN SPONGIFORMISTEN ENKEFALOPATIOIDEN HÄVITTÄMINEN
1.

Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa on selvitettävä:
a) nautaeläimien osalta:
— kaikki sairaaksi todetun eläimen kanssa samalla tilalla olevat muut märehtijät,
— sairaaksi todetun naaraspuolisen eläimen jälkeläiset, jotka ovat syntyneet emän kliinisten oireiden toteamisen jälkeen tai kahden vuoden sisällä sitä ennen
— kaikki sairaaksi todetun eläimen kohortin eläimet,
— sairauden mahdollinen alkuperä,
— muut eläimet sairaaksi todetun eläimen tilalla tai muilla sellaisilla tiloilla, joille TSE:n taudinaiheuttaja on
saattanut levitä tai jotka ovat saattaneet altistua samalle rehulle tai samalle saastuntalähteelle,
— mahdollisesti saastuneen rehun tai muun materiaalin siirrot tai muut tartuntakeinot, jotka ovat voineet
siirtää TSE:n taudinaiheuttajan kyseessä olevalle tilalle tai sieltä muualle;
b) lampaiden ja vuohien osalta:
— kaikki sairaaksi todetun eläimen tilalla olevat muut märehtijät kuin lampaat ja vuohet,
— sairaaksi todetun eläimen vanhemmat, kaikki alkiot, munasolut ja viimeiset jälkeläiset, sikäli kuin ne ovat
tunnistettavissa,
— kaikki sairaaksi todetun eläimen tilalla olevat muut lampaat ja vuohet niiden eläinten lisäksi, jotka mainitaan toisessa luetelmakohdassa,
— taudin mahdollinen alkuperä ja muut tilat, joilla on TSE:n taudinaiheuttajan mahdollisesti tartuttamia
eläimiä, alkioita tai munasoluja tai jotka ovat saaneet samaa rehua tai altistuneet samalle saastuntalähteelle,
— mahdollisesti saastuneen rehun tai muun materiaalin siirrot tai muut tartuntakeinot, jotka ovat voineet
siirtää BSE:n taudinaiheuttajan kyseessä olevalle tilalle tai sieltä muualle.

2.

Edellä 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyihin toimenpiteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:
a) Jos nautaeläimessä on todettu BSE-tauti, 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut nautaeläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti. Epidemiologisen tilanteen ja eläinten jäljitettävyyden perusteella jäsenvaltio voi päättää olla lopettamatta ja
hävittämättä kaikki sairaaksi todetun eläimen tilalla olevat nautaeläimet, kuten 1 kohdan a alakohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitaan.
b) Jos lampaassa tai vuohessa on todettu TSE-tauti, 1 päivästä lokakuuta 2003 lähtien toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaisesti
i) 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut
kaikki eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti; tai
ii) kaikki 1 kohdan b alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa
tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja munasolut hävitetään täydellisesti,
lukuun ottamatta:
— jalostuspässejä, jotka ovat ARR/ARR-genotyyppiä,
— jalostusuuhia, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli, mutta ei ainoatakaan VRQ-alleelia,
— lampaita, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli ja jotka on tarkoitettu yksinomaan teurastettaviksi;
iii) jos tartunnan saanut eläin on tuotu kyseiselle tilalle muulta tilalta, jäsenvaltio voi päättää tapauksen
mukaan, toteuttaako se hävittämistoimenpiteitä alkuperätilalla vai tilalla, jossa tartunta vahvistettiin, vai
molemmissa. Jos yhteislaidunta on käyttänyt useampi kuin yksi karja, jäsenvaltiot voivat otettuaan
huomioon kaikki epidemiologiset tekijät päättää rajoittaa hävittämistoimenpiteet koskemaan vain yhtä
karjaa.
c) Jos lampaassa tai vuohessa on todettu BSE-tauti, kaikki 1 kohdan b alakohdan toisesta viidenteen luetelmakohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa tunnistetut eläimet lopetetaan ja hävitetään täydellisesti sekä alkiot ja
munasolut hävitetään täydellisesti.
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3.1. Tiloille, joilla on hävitetty eläimiä 2 kohdan b alakohdan i tai ii alakohdan mukaisesti, saa tuoda ainoastaan seuraavia eläimiä:
a) urospuolisia lampaita, jotka ovat ARR/ARR-genotyyppiä;
b) naaraspuolisia lampaita, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia;
c) vuohia, jos
— tilalla ei ole muita kuin ARR/ARR-genotyypin lampaita,
— kaikki eläintilat on puhdistettu ja desinfioitu perusteellisesti karjan hävittämisen jälkeen,
— tilalla toteutetaan tehostettuja TSE:n seurantatoimia, mukaan luettuna kaikkien yli 18 kuukauden ikäisten
teurastettujen ja tiloilla kuolleiden vuohien testaus.
3.2. Tiloilla, joilla on toteutettu 2 kohdan b alakohdan i tai ii alakohdan mukaisia hävittämistoimia, saa käyttää
ainoastaan seuraavanlaista siemennestettä ja seuraavanlaisia alkioita:
a) ARR/ARR-genotyypin pässien siemennestettä;
b) alkioita, joissa on vähintään yksi ARR-alleeli mutta ei yhtään VRQ-alleelia.
4.

Jos tunnetun genotyypin lampaita on vaikea korvata, jäsenvaltiot voivat päättää sallia siirtymäkauden aikana,
joka päättyy viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006, ja poiketen siitä, mitä 3 kohdan b alakohdassa olevassa
rajoituksessa säädetään, genotyypiltään tuntemattomien uuhikaritsojen, jotka eivät ole tiineinä, tuonnin 2
kohdan b alakohdan i ja ii luetelmakohdassa mainituille tiloille.

5.

Kun tilalla on toteutettu 2 kohdan b alakohdan i ja ii luetelmakohdassa tarkoitetut toimet:
a) ARR/ARR-genotyypin lampaiden siirtämiseen tilalta muualle ei sovelleta mitään rajoituksia;
b) lampaita, joilla on vain yksi ARR-alleeli, saa siirtää tilalta muualle ainoastaan suoraan teurastettaviksi ihmisravinnoksi tai hävittämistarkoituksessa;
c) muiden genotyyppien lampaita saa siirtää tilalta muualle ainoastaan hävittämistarkoituksessa.

6.

Tämän asetuksen 3 ja 5 kohdassa mainittujen poikkeuksien soveltamista jatketaan tiloilla kolmen vuoden ajan
siitä päivämäärästä, kun
a) tilan kaikki lampaat on luokiteltu ARR/ARR-genotyypiksi; tai
b) eläintiloissa viimeksi on pidetty lampaita tai vuohia; tai
c) tehostettu TSE:n seuranta alkoi 3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

7.

Jos ARR-alleelia esiintyy tietyssä rodussa tai koko tilalla vain vähän tai näiden toimenpiteiden katsotaan olevan
tarpeellisia sisäsiitoksen välttämiseksi, jäsenvaltio voi päättää
a) lykätä enintään kahdella vuodella 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua eläinten hävittämistä,
b) sallia muiden kuin 3 kohdassa määriteltyjen lammasten tuonnin 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa
tarkoitetuille tiloille, jos eläimillä ei ole VRQ-alleelia.

8.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 4 ja 7 kohdassa mainittuja poikkeuksia, on ilmoitettava komissiolle selvitys
ehdoista ja perusteista, joiden perusteella poikkeus on myönnetty.”.

2) Korvataan liitteessä VIII olevan A luvun otsikko ja liitteessä VIII olevan A luvun I osan teksti seuraavasti:
”A LUKU
Elävien eläinten yhteisön sisäistä kauppaa koskevat edellytykset
I. Edellytykset, joita sovelletaan eläimen alkuperäjäsenvaltion tai kolmannen maan tai kotimaan luokasta riippumatta
Seuraavia edellytyksiä sovelletaan lampaiden ja vuohien kaupassa:
a) Jalostuslampaiden ja -vuohien on
i) oltava peräisin tilalta, joka on täyttänyt seuraavat vaatimukset ainakin kolmen vuoden ajan:
— tila kuuluu säännöllisten virallisten eläinlääkärintarkastusten piiriin,
— eläimet on tunnistettu tilalla,
— tilalla ei ole todettu yhtään scrapie-tapausta,
— teurastettavaksi tarkoitetut vanhat naaraseläimet tarkastetaan tilalla näyttein,
— tilalle tuodaan naaraseläimiä vain tiloilta, jotka täyttävät samat vaatimukset;
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ii) oltava pidetty jatkuvasti syntymästään lähtien tai kolmen viime vuoden ajan tilalla tai tiloilla, jotka täyttävät
i alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai
iii) oltava 1 päivästä lokakuuta 2003 lähtien ARR/ARR-prioniproteiinin genotyypin eläimiä komission
päätöksen 2002/1003/EY (*) liitteen I mukaisesti.
Eläinten on myös täytettävä yleiset tai rajoitetut lisätakeet, jotka on määritelty 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos eläimet on tarkoitettu jäsenvaltioon, jonka koko alueeseen tai sen osaan sovelletaan b tai c alakohdan säännöksiä.
b) Jäsenvaltio, jolla on koko alueellaan tai sen osalla käytössään pakollinen tai vapaaehtoinen kansallinen ohjelma
scrapien torjumiseksi:
i) voi toimittaa ohjelman komissiolle ilmoittaen erityisesti
— jäsenvaltiossa vallitsevan tautitilanteen,
— ohjelman perustelut ottaen huomioon taudin ja kustannushyötyetujen merkittävyyden,
— maantieteellisen alueen, jolla ohjelmaa on tarkoitus soveltaa,
— tiloille määritellyt asemaa koskevat luokat ja standardit, jotka on saavutettava kussakin tällaisessa
luokassa,
— käytettävät testimenettelyt,
— ohjelman tarkastusmenettelyt,
— seuraukset, jos tila jostakin syystä menettää luokitukseen perustuvan asemansa,
— toteutettavat toimenpiteet, jos ohjelman mukaisesti suoritettavissa tarkastuksissa ilmenee positiivisia
tuloksia.
ii) Edellä i alakohdassa tarkoitettu ohjelma voidaan hyväksyä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen, jos ohjelma täyttää kyseisessä alakohdassa esitetyt perusteet. Samaa menettelyä noudattaen on
samanaikaisesti tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ohjelman hyväksymisestä tarkennettava
yhteisön sisäisessä kaupassa mahdollisesti vaadittavat yleiset tai rajoitetut lisätakeet. Näiden takeiden on
vastattava enintään jäsenvaltion kansallisessa ohjelmassa sovellettavia takeita.
iii) Jäsenvaltioiden toimittamiin ohjelmiin tehdyt muutokset tai täydennykset voidaan hyväksyä 24 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen voidaan hyväksyä myös ii
alakohdan mukaisesti määriteltyjä takeita koskevat muutokset tai täydennykset.
c) Jäsenvaltio, joka katsoo olevansa kokonaan tai osittain vapaa scrapiesta:
i) Ilmoittaa komissiolle asianmukaiset perusteet ja erityisesti:
— selvityksen taudin aikaisemmasta ilmenemisestä sen alueella,
— serologiseen, mikrobiologiseen, patologiseen tai epidemiologiseen tutkimukseen perustuvien seurantatestien tulokset,
— harjoitetun seurannan keston,
— säännöt, joiden nojalla voidaan tarkastaa, ettei tautia esiinny.
ii) Yhteisön sisäisessä kaupassa mahdollisesti vaadittavat yleiset tai rajoitetut lisätakeet tarkennetaan 24 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näiden takeiden on vastattava enintään jäsenvaltion kansallisessa ohjelmassa sovellettavia takeita.
iii) Kyseisen jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi kaikki i alakohdassa tarkoitettujen tautia koskevien
perusteiden muutokset. Saatujen tietojen pohjalta voidaan muuttaa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen ii alakohdan mukaisesti määriteltyjä takeita tai ne voidaan poistaa.
(*) EYVL L 349, 24.12.2002, s. 105.”.
3) Liitteessä XI olevan D osan 1 kohdasta poistetaan seuraavat sanat:
”Nautaeläinten alkioiden BSE:hen liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 14 päivänä
toukokuuta 1992 tehty komission päätös 92/290/ETY.”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 261/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
eräiden rehulisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät,
joten käyttötavan laajentamiset olisi hyväksyttävä väliaikaisesti neljäksi vuodeksi.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta
1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY, (1) sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/
2002, (2) ja erityisesti sen 3 ja 9 e artiklan

(5)

Hakemusten arvioinnin perusteella voidaan lisäksi todeta,
että joitakin menettelyitä saatetaan tarvita työntekijöiden
suojelemiseksi altistumiselta liitteissä I ja II mainituille
lisäaineille. Tällaisen suojan pitäisi kuitenkin olla taattu
sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä
12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY. (3)

(6)

Eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea on antanut
myönteiset lausunnot kyseisten entsyymivalmisteiden
haitattomuudesta silloin, kun tämän asetuksen liitteissä
vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 70/524/ETY säädetään, että jo hyväksyttyjen
lisäaineiden uusille käyttötavoille on hankittava yhteisön
hyväksyminen direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

(2)

Direktiivissä 70/524/ETY säädetään, että rehuissa
käytettävät uudet lisäaineet tai jo hyväksyttyjen lisäaineiden uudet käyttötavat voidaan hyväksyä väliaikaisesti,
jos kyseisessä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä noudatetaan ja jos käytössä olevien tutkimustulosten perusteella on kohtuullista olettaa, että lisäaineella rehussa
käytettynä on jokin kyseisen direktiivin 2 artiklan a
alakohdassa tarkoitetuista vaikutuksista. Väliaikainen
hyväksyntä voidaan antaa enintään neljäksi vuodeksi
kyseisen direktiivin liitteessä C olevassa II osassa tarkoitettujen lisäaineiden osalta.

(3)

Valmistajilta on saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän asetuksen liitteissä I ja II mainittujen ja
direktiivin 70/524/ETY liitteissä kohdissa nro 50 ja 51
lueteltujen entsyymivalmisteiden hyväksynnän laajentamiseksi uusiin eläinryhmiin.

(4)

Liitteissä I ja II mainittujen entsyymivalmisteiden uusista
käyttötavoista
esitettyjen
hyväksymishakemusten
arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään liitteissä I ja II mainitut entsyymien ryhmään
kuuluvat valmisteet rehun lisäaineeksi liitteissä säädettävin edellytyksin.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.
(2) EYVL L 265, 3.10.2002, s. 1.

(3) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
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LIITE I

Nro (tai
EY-nro)

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai
-ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksymiskausi
päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

FI

Entsyymit
50

6-fytaasi
EY 3.1.3.26

6-fytaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 11857) ja jonka
vähimmäisaktiivisuus on:

Emakot

—

750 FYT

Päällystetty:
2 500 FYT/g (1)

(1) 1 FYT on entsyymimäärä, joka vapauttaa 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia natriumfytaatista minuutissa (pH 5,5 ja lämpötila 37 °C).

1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus
rehua rakeistettaessa

—

2. Suositeltava annostus kilogrammassa täysrehua: 750-1 000 FYT

—

3. Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,25 % fytiiniin sitoutunutta fosforia

1.2.2007
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Neste:
5 000 FYT/g

—
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LIITE II

Nro (tai
EY-nro)

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai
-ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Hyväksymiskausi
päättyy

Muut säännökset

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

FI

Entsyymit
51

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi
EY 3.2.1.8

Endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, EY
3.2.1.8 jota tuottaa Bacillus subtilis
(LMG S-15136) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Lihasiat

10 IU

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi:
100 IU/g (1)

1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilius
rehua rakeistettaessa.
2. Suositeltava annostus
massa täysrehua:
Endo-1,4-beeta-ksylanaasi:
kg

kilogram10 IU/

Euroopan unionin virallinen lehti

3. Käytetään rehuseoksissa, joissa on
paljon arabinoksylaaneja, esim.
jotka sisältävät vähintään 40 %
vehnää tai ohraa.
(1) 1 IU on entsyymimäärä, joka vapauttaa 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) ksylaanista minuutissa (pH 4,5 ja lämpötila 30 ºC).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 262/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 2179/2002 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen
soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihaalalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 3444/90 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 3533/93 (2), ja erityisesti sen
11 artiklan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Tilanteen tarkasteleminen on osoittanut, että on olemassa
vaara, että asianomaiset turvautuvat liiaksi komission asetuksella (EY) N:o 2179/2002 (3) käyttöön otettuun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään. Tämän vuoksi on tarpeen keskeyttää
mainitun asetuksen soveltaminen ja hylätä vireillä olevat hakemukset,

1 artikla
1. Keskeytetään asetuksen (EY) N:o 2179/2002 soveltaminen
13 päivästä helmikuuta 19 päivään helmikuuta 2003.
2. 7—12 päivänä helmikuuta 2003 jätetyt hakemukset,
joiden hyväksymispäätös olisi tehtävä tämän ajanjakson
kuluessa, hylätään.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 333, 30.11.1990, s. 22.
(2) EYVL L 321, 23.12.1993, s. 9.
(3) EYVL L 331, 7.12.2002, s. 11.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 263/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan
kolmannen alakohdan b kohdan mukaan voidaan
päättää tuen vahvistamisesta tarjouskilpailulla; tarjouskilpailu koskee tuen määrää ja se voidaan rajoittaa tiettyihin määrämaihin sekä tiettyihin määriin, laatuihin ja
tarjontamuotoihin.

(6)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan toisen
alakohdan mukaan oliiviöljyn tuet voidaan vahvistaa
erisuuruisiksi määrämaan mukaan, jos maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset
sitä edellyttävät.

(7)

Tuet olisi vahvistettava vähintään kerran kuukaudessa;
niitä voidaan tarvittaessa muuttaa muuna aikana.

(8)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta oliiviöljyalan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti
tämän tuotteen hintaan yhteisössä ja kolmansien maiden
markkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä
mainitun suuruiseksi.

(9)

Rasvojen hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o
136/66/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1513/2001 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan mukaan silloin,
kun yhteisön hinta on maailmanmarkkinanoteerauksia
korkeampi, kyseisten hintojen välinen erotus voidaan
korvata oliiviöljyn kolmansiin maihin suuntautuvaa
vientiä koskevalla vientituella.

(2)

Oliiviöljyn vientituen vahvistamista ja myöntämistä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission
asetuksessa (ETY) N:o 616/72 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2962/77 (4).

(3)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaan
tuen on oltava sama kaikkialla yhteisössä.

(4)

Asetuksen N:o 136/66/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaan
oliiviöljyn tuki on vahvistettava ottaen huomioon tilanne
ja kehitysnäkymät, jotka koskevat oliiviöljyn hintoja ja
saatavuutta yhteisön markkinoilla ja oliiviöljyn hintoja
maailmanmarkkinoilla; jos oliiviöljyn suotuisimpia
noteerauksia ei voida kuitenkaan määrittää maailmanmarkkinatilanteen vuoksi, voidaan ottaa huomioon
tärkeimpien kilpailevien kasviöljyjen hinta näillä markkinoilla ja edustavan jakson aikana todettu erotus tämän
hinnan ja oliiviöljyn hinnan välillä; tuen määrä ei saa
olla suurempi kuin oliiviöljyn yhteisön hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välinen erotus, joka on tarkistettu
tarvittaessa tuotteiden viennistä maailmanmarkkinoille
aiheutuvien kustannusten huomioon ottamiseksi.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitettujen tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 201, 26.7.2001, s. 4.
L 78, 31.3.1972, s. 1.
L 348, 30.12.1977, s. 53.
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LIITE
oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 12 päivänä helmikuuta 2003 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 264/2003,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2003,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat
tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan
huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan
eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo
yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta
siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun
tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen
vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä
puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan
puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1486/2002 (4), 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 27,802 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/95/EY,
annettu 27 päivänä tammikuuta 2003,
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

sesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään
korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa
korostetaan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava
tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia ja turvallisempia vaihtoehtoja.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
(5)

Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/96/EY (6) säädetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat tarpeen sellaisten jätehuolto-ongelmien vähentämiseksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin ja palonestoaineisiin. Näistä
toimenpiteistä huolimatta huomattavia määriä sähkö- ja
elektroniikkaromua joutuu tulevaisuudessa kuitenkin
edelleen nykyisiin loppukäsittelykanaviin. Vaikka sähköja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea,
kadmium, lyijy, kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja
PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat todennäköisesti terveys- ja
ympäristöriskejä.

(6)

Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, tehokkain tapa varmistaa näihin
aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä
vähentäminen, jolla voidaan saavuttaa suojelun haluttu
taso yhteisössä, on korvata nämä aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla materiaaleilla. Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia ja taloudellista
kannattavuutta sekä vähentää kierrätyslaitosten työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja.

(7)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on
tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, minkä
lisäksi sekä yhteisön että kansallisella tasolla on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu
huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten
ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat
tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),
toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 8
päivänä marraskuuta 2002 hyväksymän yhteisen tekstin,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa
koskevissa
jäsenvaltioiden
lainsäädännössä ja hallinnollisissa määräyksissä voivat
aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua yhteisössä,
ja niillä voi sen vuoksi olla suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen vuoksi on
tarpeen
lähentää
jäsenvaltioiden
tämän
alan
lainsäädäntöä ja parantaa ihmisten terveyden suojelua
sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristön
kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

(2)

Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa ennalta varautumisen periaatteesta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetulle
neuvoston päätöslauselmalle.

(3)

Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä
heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa
korostetaan, että on tarpeen vähentää vaarallisten
aineiden määrää jätteissä, ja osoitetaan, että olisi hyödyllistä laatia koko yhteisöä koskevat säännöt, joilla rajoitettaisiin vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissa ja tuotantoprosesseissa.

(4)

Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen
torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 25
päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa (5) neuvosto kehotti komissiota viipymättä
kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja
olisi toteutettava kokonaisvaltainen strategia, jolla erityi-

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 195 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s.
303.
(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.
(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001
(EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 109), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. joulukuuta 2001 (EYVL C 90 E, 16.4.2002, s. 12) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 18.
joulukuuta 2002 ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2002.
5
( ) EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 24.

L 37/20

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun
otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden
toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi
yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava
käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen
perusteella.
(9)

(10)

(11)

(12)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön
lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti vaarallisia aineita sisältävistä
paristoista ja akuista 18 päivänä maaliskuuta 1991
annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY (1) soveltamista.
Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä
raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä. Heti kun
tieteellistä näyttöä on käytettävissä, olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden
vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista
ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan
ainakin vastaava kuluttajansuojan taso.
Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava,
jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista tai jos sen aiheuttamat ympäristö- ja/tai terveyshaitat ovat merkittävämpiä kuin siitä ihmisten terveydelle tai ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus
vaarannu.
Varaosia on oltava saatavilla, koska tuotteiden uudelleenkäyttö ja kunnostus ja niiden elinkaaren pidentäminen on järkevää.

(13)

Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen ne poikkeukset, joita myönnetään vaarallisten aineiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja käytön kieltämiseen.

(14)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (2) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tavoitteet
Tällä direktiivillä on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden lakeja,
jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähköja elektroniikkalaitteissa, sekä edistää ihmisten terveyden
suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja
loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.
(1) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

13.2.2003
2 artikla
Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 sekä sähköhehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.
2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön
lainsäädännön sekä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.
3. Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön, jotka
on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006.

3 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
a) ”sähkö- ja elektroniikkalaitteilla” laitteita, jotka tarvitsevat
sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen
kunnolla, sekä direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin kuuluvia laitteita, joita käytetään kyseisten
virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen, ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000
voltin vaihtojännitteellä ja enintään 1 500 voltin tasajännitteellä;
b) ”tuottajalla” käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan
lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 97/7/EY (3) tarkoitettu etäkauppa, kaikkia niitä,
jotka
i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita
omalla tuotemerkillään;
ii) myyvät omalla tuotemerkillään edelleen muiden toimittajien tuottamia laitteistoja, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki
esiintyy laitteistossa i alakohdan mukaisesti, tai
iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin jäsenvaltioon.
Henkilöä, joka yksinomaan tarjoaa rahoitusta rahoitussopimuksen perusteella, ei pidetä tuottajana, ellei hän toimi myös
tuottajana edellä i–iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
(3) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/65/EY (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16).
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kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on
teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että
korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle,
terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat
haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle,
terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti
koituvat hyödyt.

4 artikla
Ennaltaehkäisy
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja
elektroniikkalaitteet eivät sisällä lyijyä, elohopeaa, kadmiumia,
kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) ja/tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE). Näiden aineiden käytön rajoittamista tai kieltämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevat
kansalliset toimenpiteet, jotka on toteutettu yhteisön
lainsäädännön mukaisesti ennen tämän direktiivin antamista,
voidaan pitää voimassa 1 päivään heinäkuuta 2006 saakka.

L 37/21

2. Ennen liitteen muuttamista 1 kohdan mukaisesti komissio
kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia,
kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Kuulemisen tulokset toimitetaan 7 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulle komitealle. Komissio laatii saamistaan
tiedoista selostuksen.

2.
Edellä 1 kohtaa ei sovelleta liitteessä lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

6 artikla
Uudelleentarkastelu

3.
Heti kun tieteellistä näyttöä on saatavilla, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät komission ehdotuksesta ja
kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa vahvistetun kemikaalipolitiikan periaatteiden mukaisesti muiden vaarallisten aineiden kieltämisestä ja korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, jotka takaavat kuluttajille
vähintään samantasoisen suojan.

5 artikla
Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen
1.
Muutoksista, jotka ovat tarpeen liitteen mukauttamiseksi
tieteen ja tekniikan kehitykseen seuraavissa tarkoituksissa,
päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:
a) tietyissä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja
komponenteissa sallittujen, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistaminen tarvittaessa;
b) joidenkin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja
komponenttien sulkeminen 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden poistaminen tai korvaaminen
suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla,
jotka eivät edellytä kyseisessä kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisistä tai tieteellisistä
syistä mahdoton toteuttaa tai jos korvaavien materiaalien tai
komponenttien ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien
turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat todennäköisesti
merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle koituvat hyödyt; ja
c) kunkin liitteessä mainitun vapautuksen tarkistaminen
vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä,
kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on
harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1

Komissio tarkastelee ennen 13 päivää helmikuuta 2005 uudelleen tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ottaakseen
tarvittaessa huomioon uudet tieteelliset tiedot.
Komissio esittää mainittuun määräpäivään mennessä erityisesti
ehdotuksia direktiivin 2002/96/EY liitteessä IA mainittuihin
luokkiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden sisällyttämiseksi tämän
direktiivin soveltamisalaan.
Komissio tutkii myös, onko tarpeen mukauttaa 4 artiklan 1
kohdan sisältämää aineiden luetteloa uusien tieteellisten tietojen
pohjalta ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen,
sekä tekee tarvittaessa tällaisia mukautuksia koskevia ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten
aineiden ja materiaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle
aiheuttamiin vaikutuksiin. Komissio tarkastelee näiden aineiden
ja materiaalien korvaamismahdollisuutta ja tekee tarvittaessa
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4 artiklan
soveltamisalan laajentamiseksi.

7 artikla
Komitea
1. Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 75/442/ETY (1)
18 artiklalla perustettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
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8 artikla

10 artikla

Seuraamukset

Voimaantulo

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön
panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen
sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

11 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Osoitus

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset ennen 13 päivää elokuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina
tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

P. COX

G. DRYS
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LIITE
Lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 4
artiklan 1 kohdan vaatimuksista
1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.
2. Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa silloin, kun
— halofosfaatin määrä enintään

10 mg

— trifosfaatin määrä (normaali käyttöikä) enintään

5 mg

— trifosfaatin määrä (pitkä käyttöikä) enintään

8 mg

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa.
4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.
5. Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa.
6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta
korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.
7. — Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (tinaa ja lyijyä sisältävät juotosseokset, jotka sisältävät lyijyä yli
85 prosenttia).
— Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden juotoksissa (poikkeus myönnetty vuoteen 2010).
— Lyijy kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon
hallintalaitteiden juotoksissa.
— Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esimerkiksi pietsosähköiset laitteet).
8. Kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja
käytön rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY (1)muuttamisesta annetussa direktiivissä 91/338/ETY (2) kielletyt
käyttötarkoitukset.
9. Kuudenarvoinen kromi korroosionestomenetelmänä absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä.
10. Komissio arvioi pikaisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ensisijaisesti seuraavia aineiden
käyttötarkoituksia:
— dekabromidifenyylieetteri,
— elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa,
— lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa (jotta tälle poikkeukselle voidaan
vahvistaa tarkka aikaraja), ja
— hehkulamput,
voidakseen mahdollisimman pian päättää, voidaanko näiden osalta tehdä vastaavia muutoksia.

(1) EYVL L 186, 12.7.1991, s. 59.
(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/96/EY,
annettu 27 päivänä tammikuuta 2003,
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Yhteisön jätehuoltostrategiasta 24 päivänä helmikuuta
1997 antamassaan päätöslauselmassa (6) neuvosto
korosti, että on tarpeen edistää jätteen hyödyntämistä
loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi
ja luonnonvarojen säästämiseksi, erityisesti uudelleenkäytön, kierrätyksen, kompostoinnin sekä jätteen
sisältämän energian hyödyntämisen avulla, sekä totesi,
että valittaessa vaihtoehtoa kussakin yksittäisessä tapauksessa on otettava huomioon ympäristövaikutukset ja
taloudelliset vaikutukset mutta että siihen asti, kun
tieteellistä ja teknistä edistymistä on tapahtunut ja elinkaarianalyysejä kehitetty edelleen, olisi uudelleenkäyttöä
ja jätteen sisältämien materiaalien hyödyntämistä
pidettävä suositeltavampana silloin ja siinä määrin, kun
ne ovat ympäristön kannalta parhaat vaihtoehdot.
Neuvosto kehotti myös komissiota laatimaan niin pian
kuin mahdollista suunnitelmat jatkotoimista keskeisiä
jätevirtoja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, koskevan ohjelman mukaisille hankkeille.

(5)

Euroopan parlamentti kehotti 14 päivänä marraskuuta
1996 antamassaan päätöslauselmassa (7) komissiota
tekemään ehdotuksia direktiiveiksi, jotka koskevat eräitä
keskeisiä jätevirtoja, mukaan lukien sähköiset ja elektroniset jätteet, ja perustamaan tällaiset ehdotukset tuottajan
vastuun periaatteeseen. Samassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti neuvostoa ja komissiota
tekemään
ehdotuksia
toimiksi,
joilla
pyritään
vähentämään jätteiden määrää.

(6)

Jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa
neuvoston direktiivissä 75/442/ETY (8) säädetään, että
erityisdirektiiveillä voidaan antaa tiettyjä tapauksia
koskevia erityissäännöksiä tai täydentää direktiivin 75/
442/ETY sisältämiä tiettyjen jätelajien käsittelyä koskevia
säännöksiä.

(7)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä yhteisössä
kasvaa nopeasti. Vaarallisten komponenttien määrä
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa aiheuttaa vakavia
ongelmia jätehuoltovaiheessa, eikä sähkö- ja elektroniikkalaitteita kierrätetä riittävästi.

(8)

Tavoitetta parantaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuoltoa ei voida saavuttaa tehokkaasti, jos jäsenvaltiot toimivat erikseen. Erityisesti tuottajan vastuuta
koskevan periaatteen soveltaminen eri tavoin eri maissa
saattaa aiheuttaa huomattavia eroja taloudellisten toimijoiden taloudellisiin rasitteisiin. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan jätehuoltoon liittyvien kansallisten
politiikkojen erot heikentävät kierrätyspolitiikkojen
tehokkuutta. Tästä syystä keskeiset perusteet olisi vahvistettava yhteisön tasolla.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),
toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 8
päivänä marraskuuta 2002 hyväksymän yhteisen tekstin,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteita ovat erityisesti
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, ihmisten terveyden suojelu sekä luonnonvarojen
harkittu ja järkevä käyttö. Politiikka perustuu ennalta
varautumisen periaatteeseen sekä periaatteisiin, joiden
mukaan olisi toteutettava ehkäiseviä toimia, ympäristövahinkoja olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja
saastuttajan olisi maksettava.

(2)

Ympäristöalan ja kestävän kehityksen politiikkaa ja
toimintaa koskevassa yhteisön ohjelmassa (viides ympäristöä koskeva toimintaohjelma) (5) todetaan, että
kestävän
kehityksen
aikaansaamiseksi
tarvitaan
merkittäviä muutoksia kehityksen, tuotannon, kulutuksen ja käyttäytymisen nykyisiin malleihin, ja siinä
kehotetaan muun muassa vähentämään luonnonvarojen
tuhlaamista ja ehkäisemään saastumista. Ohjelmassa
mainitaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eräänä
sääntelyä edellyttävistä aloista, jonka osalta voidaan
soveltaa jätteen ennaltaehkäisyn, hyödyntämisen ja
turvallisen loppukäsittelyn periaatteita.

(3)

Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä
heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa
todetaan, että jos jätteen syntymistä ei voida välttää, siitä
saatavat materiaalit olisi käytettävä uudelleen tai hyödynnettävä tai jäte olisi käytettävä energian tuotantoon.

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 184 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s.
298.
(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.
(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001
(EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 115), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. joulukuuta 2001 (EYVL C 110 E, 7.5.2002, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 18.
joulukuuta 2002 ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2002.
5
( ) EYVL C 138, 17.5.1993, s. 5.

(6) EYVL C 76, 11.3.1997, s. 1.
(7) EYVL C 362, 2.12.1996, s. 241.
(8) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 47, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY (EYVL L
135, 6.6.1996, s. 32).
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(9)

Tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava tuotteisiin
ja tuottajiin myyntitavasta riippumatta, etäkauppa ja
sähköinen kauppa mukaan lukien. Tässä yhteydessä
etämyynti- tai sähköisen kaupankäynnin kanavia käyttävien tuottajien ja jakelijoiden velvoitteet olisi, sikäli kuin
käytännössä mahdollista, esitettävä samassa muodossa ja
pantava täytäntöön samalla tavoin sen välttämiseksi, että
muiden jakelukanavien olisi kannettava tämän direktiivin
säännöksistä johtuvat kustannukset niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta, jotka on myyty etämyyntinä
tai sähköisesti.

(10)

Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaikki kuluttajien
käyttämät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä ammattikäyttöön tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Tätä
direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta kaikkia
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kanssa tekemisiin
joutuvia koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisten
turvallisuus- ja terveysvaatimusten eikä jätehuoltoa
koskevan yhteisön erityislainsäädännön, varsinkaan vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista 18 päivänä
maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
157/ETY (1) soveltamista.

(11)

Direktiiviä 91/157/ETY on tarpeen tarkistaa mahdollisimman pian ottaen erityisesti huomioon tämä direktiivi.

(12)

Tällä direktiivillä vahvistetaan tuottajan vastuun periaate,
mikä osaltaan rohkaisee suunnittelemaan ja tuottamaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteita siten, että otetaan
täysimääräisesti huomioon niiden korjaus, mahdollinen
ajantasaistaminen, uudelleenkäyttö, purkaminen ja
kierrätys, sekä helpotetaan näitä toimintoja.

(13)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vastaanottavan ja sitä
käsittelevän
jakeluhenkilöstön
turvallisuuden
ja
terveyden takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi kansallisessa
ja yhteisön lainsäädännössä olevien turvallisuus- ja
terveysvaatimusten mukaisesti määriteltävä, millaisin
edellytyksin jakelijat voivat kieltäytyä ottamasta vastaan
laitteita.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla otetaan
huomioon ja helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja materiaalien purkamista ja
hyödyntämistä sekä erityisesti sen uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä. Tuottajat eivät saisi estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun tai turvallisuusmääräysten kannalta ylivoimaista hyötyä.

(15)

Erillinen keräys on ensimmäinen edellytys sille, että
varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen
käsittely ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta saavutetaan
ihmisten ja ympäristön suojelun haluttu taso yhteisössä.
Kuluttajien on aktiivisesti vaikutettava keräyksen onnistumiseen, ja heitä olisi rohkaistava palauttamaan sähköja elektroniikkalaiteromu. Tätä varten olisi huolehdittava
käytännön järjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamiseksi, muun muassa järjestämällä
yleisiä keräyspisteitä, joihin kotitaloudet voisivat
palauttaa laitteensa vähintään maksutta.

(1) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).
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(16)

Jotta voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso ja yhdenmukaiset ympäristötavoitteet yhteisössä, jäsenvaltioiden
olisi toteuttava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
loppukäsittely
lajittelemattoman
yhdyskuntajätteen
joukossa mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun erillisessä keräämisessä korkea
taso. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, olisi vaadittava,
että ne saavuttavat kotitalouksilta peräisin olevan sähköja elektroniikkalaiteromun keräämisessä korkean keräysasteen.

(17)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely on
välttämätöntä, jotta voidaan välttää pilaavien aineiden
leviäminen kierrätettävään materiaaliin tai jätevirtaan.
Erityinen käsittely on tehokkain tapa varmistaa, että
toimitaan yhteisössä ympäristön suojelulle asetetun tason
mukaisesti. Kaikkien laitosten tai yritysten, jotka suorittavat kierrätys- tai käsittelytoimintoja, olisi noudatettava
tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotta estetään sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun käsittelyyn liittyvät ympäristöhaitat. Käsittelyssä, hyödyntämisessä ja kierrätyksessä olisi käytettävä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa,
sikäli kuin sillä varmistetaan ihmisten terveys ja korkeatasoinen ympäristön suojelu. Paras saatavilla oleva käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätystekniikka voidaan
määrittää tarkemmin direktiivissä 96/61/EY säädettyjen
menettelyjen mukaisesti.

(18)

Etusijalle olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja sen komponenttien,
osakokoonpanojen ja kuluvien materiaalien uudelleenkäyttö. Jos uudelleenkäyttö ei ole suositeltavaa, kaikki
erikseen kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu olisi
saatettava hyödynnettäväksi, minkä aikana kierrätyksen
ja hyödyntämisen olisi oltava laajamittaista. Lisäksi tuottajia olisi rohkaistava käyttämään kierrätettyä materiaalia
uusissa laitteissa.

(19)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoituksen pääperiaatteet on määriteltävä yhteisön tasolla, ja
rahoitusjärjestelmien avulla on vaikutettava siihen, että
keräysaste on korkea ja että tuottajan vastuun periaatetta
noudatetaan.

(20)

Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjillä
olisi oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. Tuottajien olisi sen
vuoksi rahoitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräys keräyspisteistä, sen käsittely, hyödyntäminen ja
loppukäsittely. Jotta tuottajan vastuun periaate saadaan
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, kunkin tuottajan olisi vastattava omista tuotteistaan aiheutuvien
jätteiden jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi
voitava valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden muista
erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään. Jokaisen
tuottajan olisi tuotetta markkinoille saattaessaan annettava rahallinen vakuus, jotta estetään isännättömistä
tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kasautuminen yhteiskunnan tai muiden tuottajien maksettavaksi.
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Velvollisuus rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi jaettava kaikkien olemassa olevien tuottajien kesken yhteisissä rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki kustannusten
syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat osallistuvat
suhteellisella osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi
toteutettava niin, että kapealla alalla toimivat ja pienet
tuottajat, maahantuojat ja uudet tuottajat eivät jää niiden
ulkopuolelle. Tuottajien olisi voitava siirtymäkauden ajan
esittää vapaaehtoisesti ostajille kustannukset, jotka aiheutuvat uusia laitteita myytäessä vanhan jätteen keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavasta loppukäsittelystä. Tätä mahdollisuutta
käyttävien tuottajien olisi varmistettava, että esitetyt
kustannukset eivät ylitä todellisia kustannuksia.

(21)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on, että käyttäjille
tiedotetaan velvollisuudesta loppukäsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu erillään lajittelemattomista yhdyskuntajätteistä, velvollisuudesta kerätä tällainen romu erikseen
sekä keräysjärjestelmistä ja niiden merkityksestä sähköja elektroniikkalaiteromun jätehuollossa. Tällaiseen
tiedottamiseen kuuluvat myös asianmukaiset merkinnät
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, jotka voivat päätyä
roskasäiliöihin tai vastaavanlaisiin yhdyskuntajätteiden
keräyslaitteisiin.

(22)

Tuottajien antamat tiedot laitteiden osien ja materiaalien
tunnistamiseksi ovat tärkeitä, sillä ne helpottavat sähköja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa sekä erityisesti sen
käsittelyä ja hyödyntämistä/kierrätystä.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on olemassa
tarkastus- ja seurantainfrastruktuuri tämän direktiivin
soveltamisen todentamiseksi ottaen huomioon muun
muassa jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista 4 päivänä
huhtikuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston suosituksen 2001/331/EY (1).

(24)

(25)

Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi on tarpeen saada tiedot yhteisössä markkinoille
saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta tai,
mikäli tämä ei ole mahdollista, lukumääristä sekä
kerätyn, uudelleen käytetyn (jos mahdollista, myös
uudelleen käytettyjen kokonaisten laitteiden), hyödynnetyn/kierrätetyn ja maastaviedyn, tämän direktiivin
mukaisesti kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
määristä.

Jäsenvaltiot voivat päättää panna tietyt tämän direktiivin
säännökset täytäntöön toimivaltaisten viranomaisten ja
asianomaisten talouden sektorien välisin sopimuksin,
edellyttäen että erityisvaatimukset täytetään.

(1) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 41.
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(26)

Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen direktiivien
tietyt säännökset, liitteessä IA mainittuihin luokkiin
kuuluvien tuotteiden luettelo, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalien ja komponenttien valikoiva käsittely, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastoinnin ja
käsittelyn tekniset vaatimukset sekä merkitsemisessä
käytettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tunnus.

(27)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (2) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tavoitteet
Tällä direktiivillä on tarkoitus ensisijaisesti ehkäistä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun syntymistä ennalta sekä edistää
tällaisen romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita
hyödyntämistapoja, jotta loppukäsittelyyn tulevan jätteen
määrää voidaan vähentää. Direktiivillä pyritään myös tehostamaan kaikkien toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden ja
kuluttajien sekä erityisesti suoraan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyyn osallistuvien toimijoiden ympäristönsuojelutoimia sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikana.

2 artikla
Soveltamisala
1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat liitteessä I A mainittuihin luokkiin, jos
kyseinen laite ei kuulu osana sellaiseen muuntyyppiseen laitteeseen, johon ei sovelleta tätä direktiiviä. Liitteessä I B on luettelo
tuotteista, jotka kuuluvat liitteessä I A mainittuihin luokkiin.
2. Tätä direktiiviä sovelletaan siten, ettei rajoiteta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön
eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.
3. Laitteet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseen, sekä aseet, ammukset ja sotatarvikkeet
eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä ei kuitenkaan koske tuotteita, joita ei ole suunniteltu erityisesti sotilaalliseen käyttöön.
(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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3 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteella’ liitteessä I A mainittuihin
luokkiin kuuluvaa laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti
tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai joka
on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen,
siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu
käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai
enintään 1 500 voltin tasajännitteellä;
b) ’sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla’ sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a
alakohdassa tarkoitettua jätettä, mukaan lukien kaikki
komponentit, osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, jotka
ovat osa tuotetta silloin, kun se poistetaan käytöstä;
c) ’ennaltaehkäisyllä’
toimenpiteitä,
joilla
pyritään
vähentämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen
sisältämien materiaalien ja aineiden määrää ja ympäristöhaittoja;
d) ’uudelleenkäytöllä’ kaikkia toimia, joissa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tai sen komponentteja käytetään samaan
tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu. Uudelleenkäyttö
sisältää keräyspisteisiin, jakelijoille, kierrättäjille ja valmistajille palautettujen laitteiden tai niiden komponenttien
jatketun käytön;
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ii) myyvät omalla tuotemerkillään edelleen muiden toimittajien tuottamia laitteistoja, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki
esiintyy laitteistossa i alakohdan mukaisesti; tai
iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin jäsenvaltioon.
Henkilöä, joka yksinomaan tarjoaa rahoitusta rahoitussopimuksen perusteella, ei pidetä tuottajana, ellei hän toimi
myös tuottajana edellä i–iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla;
j) ’jakelijalla’ niitä, jotka tarjoavat sähkö- tai elektroniikkalaitteita kaupallisesti niiden käyttäjille;
k) ’kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla’ kotitalouksista peräisin olevaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
sekä kaupasta, teollisuudesta, laitoksista tai muualta peräisin
olevaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin kotitalouksista
peräisin oleva;
l) ’vaarallisilla aineilla tai valmisteilla’ kaikkia aineita ja valmisteita, joita on pidettävä vaarallisina neuvoston direktiivin
67/548/ETY (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 1999/45/EY (3) mukaisesti;
m) ’rahoitussopimuksella’ laina-, leasing-, vuokraus- tai
osamaksusopimusta tai -järjestelyä, joka liittyy laitteeseen,
riippumatta siitä, määrätäänkö kyseisessä sopimuksessa tai
järjestelyssä taikka lisäsopimuksessa tai -järjestelyssä, että
laitteen omistusoikeus siirtyy tai voi siirtyä.

4 artikla
Tuotesuunnittelu

e) ’kierrätyksellä’ jätemateriaalien jälleenkäsittelyä tuotantoprosessissa alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin
lukuun ottamatta energian hyödyntämistä, millä tarkoitetaan palavien jätteiden käyttöä energian tuottamiseen polttamalla niitä suoraan muiden jätteiden kanssa tai erikseen
kuitenkin siten, että lämpö hyödynnetään;
f) ’hyödyntämisellä’ soveltuvia toimia, joista säädetään direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B;
g) ’loppukäsittelyllä’ soveltuvia toimia, joista säädetään direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A;
h) ’käsittelyllä’ kaikkea toimintaa sen jälkeen, kun sähkö- ja
elektroniikkalaitteet on toimitettu laitokseen puhdistusta,
purkamista, murskaamista, hyödyntämistä tai loppukäsittelyn valmistelua varten, sekä muita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hyödyntämistä ja/tai loppukäsittelyä varten toteutettavia toimia;
i) ’tuottajalla’ käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan
lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä
toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 97/7/EY (1) tarkoitettu etäkauppa,
kaikkia niitä, jotka
i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita
omalla tuotemerkillään;
(1) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla otetaan huomioon ja
helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja
materiaalien purkamista ja hyödyntämistä sekä erityisesti sen
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä
erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun tai turvallisuusmääräysten kannalta
ylivoimaista hyötyä.

5 artikla
Erillinen keräys
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
joilla sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely yhdessä
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa saatetaan mahdollisimman vähiin ja saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erikseen keräämisessä.
(2) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/59/EY (EYVL L
225, 21.8.2001, s. 1).
(3) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/60/EY (EYVL L 226, 22.8.2001, s.
5).
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2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava kotitalouksien sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun osalta, että viimeistään 13 päivänä
elokuuta 2005
a) on perustettu järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät ja
jakelijat voivat palauttaa tällaisen romun vähintään
maksutta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavia
keräyspisteitä on käytettävissä erityisesti väestötiheyteen
nähden riittävästi;

13.2.2003

Euroopan parlamentti ja neuvosto asettavat 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä uuden pakollisen tavoitteen komission
ehdotuksesta ja ottaen huomioon jäsenvaltioissa saadut tekniset
ja taloudelliset kokemukset. Tavoite voidaan ilmoittaa prosenttiosuutena edellisinä vuosina kotitalouksille myytyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden määrästä.

6 artikla
b) jakelijat ovat uutta tuotetta toimittaessaan vastuussa sen
varmistamisesta, että tällainen romu voidaan palauttaa jakelijalle vähintään maksutta lukumääräisen vastaavuuden
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa tyypiltään myytyä
laitetta ja sitä on käytetty samaan tarkoitukseen. Jäsenvaltiot
voivat poiketa tästä säännöksestä, jos varmistetaan, että
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei täten
tule loppukäyttäjän kannalta vaikeammaksi ja että järjestelyt
säilyvät maksuttomina loppukäyttäjille. Jäsenvaltioiden on
ilmoitettava tämän säännöksen käyttämisestä komissiolle.
c) tuottajat voivat perustaa ja käyttää muista erillisiä ja/tai
yhteisiä palautusjärjestelmiä kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle edellyttäen, että järjestelmät ovat tämän
direktiivin tavoitteiden mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a ja b alakohtien soveltamista;
d) kansalliset tai yhteisön terveys- ja turvallisuusstandardit
huomioon ottaen a ja b kohdan mukaisesta palautuksesta
voidaan kieltäytyä sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta, joka on saastunut ja aiheuttaa siten
henkilöstölle terveys- tai turvallisuusriskin.
Jäsenvaltiot voivat säätää erityisjärjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamiseksi edellä a ja b alakohdan
mukaisesti, jos laitteet eivät sisällä oleellisia komponentteja tai
jos ne sisältävät muuta jätettä kuin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet huolehtivat muun
kuin kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan soveltamista.
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1, 2 ja 3 kohdan
mukaisesti kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kuljetetaan
6 artiklan mukaisesti luvan saaneisiin käsittelylaitoksiin, jollei
laitteita kokonaisuudessaan käytetä uudelleen. Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että suunniteltu uudelleenkäyttö ei johda
tämän direktiivin ja erityisesti sen 6 ja 7 artiklan säännösten
kiertämiseen. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kerääminen ja kuljetus on toteutettava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat komponentit ja kokonaiset laitteet käytetään uudelleen tai kierrätetään mahdollisimman tarkasti.
5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2006 saavutetaan erilliselle keräykselle
asetettu tavoite, joka on vähintään neljä kilogrammaa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohden
vuodessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Käsittely
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat yhteisön
lainsäädännön mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
käsittelyjärjestelmiä käyttäen parasta saatavilla olevaa käsittely-,
hyödyntämis- ja kierrätystekniikkaa. Tuottajat voivat perustaa
järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Käsittelyn on direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan noudattamisen varmistamiseksi
sisällettävä vähintään kaikkien nesteiden poisto ja valikoiva
käsittely tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.
Liitteeseen II voidaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen sisällyttää muita käsittelytekniikoita,
joilla varmistetaan ainakin sama ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun taso.
Jäsenvaltiot voivat ympäristönsuojelutarkoituksia varten asettaa
laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylle. Jäsenvaltioiden, jotka ottavat käyttöön
tällaisia laadullisia normeja, on ilmoitettava tästä komissiolle,
joka julkaisee nämä normit.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsittelytoimia
toteuttavat laitokset ja yritykset hankkivat luvan toimivaltaisilta
viranomaisilta direktiivin 75/442/ETY 9 ja 10 artiklan mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen voidaan
vapauttaa direktiivin 75/442/ETY 11 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetusta lupavaatimuksesta, jos toimivaltaiset
viranomaiset suorittavat ennen rekisteröintiä tarkastuksen
direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkastuksessa on varmistettava:
a) käsiteltävän jätteen laji ja määrä;
b) noudatettavat yleiset tekniset vaatimukset; ja
c) toteutettavat turvatoimet.
Tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa, ja jäsenvaltioiden on toimitettava sen tulokset komissiolle.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsittelytoimia suorittavat laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun liitteessä III säädettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.
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4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettu lupa tai rekisteröinti sisältää kaikki ehdot, jotka ovat
tarpeen 1 ja 3 kohdan vaatimusten noudattamiseksi sekä 7
artiklassa asetettujen hyödyntämistä koskevien tavoitteiden
saavuttamiseksi.
5.
Käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan Euroopan yhteisössä,
Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien
jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkistamisesta 1 päivänä
helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/
93 (1).
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on viety yhteisöstä
asetuksen (ETY) 259/93, tiettyjen jätteiden siirtoihin tiettyihin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) 1420/1999 (2) ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o
259/93 mukaisista tiettyihin OECD:n päätöksen C(92) 39
(lopullinen) soveltumisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä 12
päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY)
1547/1999 (3) mukaisesti, otetaan huomioon tämän direktiivin
7 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittujen velvoitteiden ja tavoitteiden täyttämisen osalta ainoastaan, jos maastaviejä voi
osoittaa, että hyödyntäminen, uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys
on tapahtunut tämän direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.
6.
Jäsenvaltioiden on rohkaistava käsittelylaitoksia ja
-yrityksiä ottamaan käyttöön sertifioituja ympäristön hallintajärjestelmiä noudattaen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 761/2001 (4),
7 artikla
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— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
75 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
b) liitteen IA luokkiin 3 ja 4 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 75 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
65 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
c) Liitteen I A luokkiin 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 70 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
50 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
d) kaasupurkauslamppujen osalta on uudelleen käytettävien tai
kierrätettävien komponenttien, materiaalien ja aineiden
osuus nostettava vähintään 80 prosenttiin lamppujen
painosta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden tavoitteiden laskemista varten, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat
kolmannet osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen tulevan ja
sieltä lähtevän ja/tai hyödyntämis- tai kierrätyslaitokseen
tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrästä, sen sisältämistä komponenteista, materiaaleista tai aineista.

Hyödyntäminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat yhteisön
lainsäädännön mukaisesti muista erillisiä tai yhteisiä järjestelmiä
5 artiklan mukaisesti erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämiseksi. Jäsenvaltioiden on asetettava
etusijalle kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttö. Kyseisiä laitteita ei ennen 4 kohdassa mainittua päivämäärää oteta
huomioon laskettaessa 2 kohdassa asetettuja tavoitteita.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat täyttävät 6
artiklan mukaisesti käsiteltäväksi toimitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta seuraavat tavoitteet 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä:
a) liitteen I A luokkiin 1 ja 10 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
(1) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L
349, 31.12.2001, s. 1).
2
( ) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2243/2001 (EYVL L
303, 20.11.2001, s. 11).
(3) EYVL L 185, 17.7.1999, s 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2243/2001.
(4) EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1.

Komissio vahvistaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien
materiaaleja koskevat erittelyt, joiden mukaisesti valvotaan, että
jäsenvaltiot noudattavat tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettuja
tavoitteita. Komissio tekee tätä toimenpidettä koskevan ehdotuksen viimeistään 13 päivänä elokuuta 2004.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat 31 päivään
joulukuuta 2008 mennessä komission ehdotuksesta uudet
tavoitteet hyödyntämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten
sekä tarvittaessa koko laitteiden sekä liitteen I A luokkaan 8
kuuluvien tuotteiden osalta. Tavoitteita vahvistettaessa otetaan
huomioon käytössä olevista sähkö- ja elektroniikkalaitteista
ympäristölle koituva hyöty, kuten resurssien käytön tehokkuuden parantuminen materiaalien ja tekniikan kehityksen
ansiosta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös uudelleenkäyttöön, hyödyntämiseen ja kierrätykseen sekä tuotteisiin ja
materiaaleihin liittyvä tekninen kehitys samoin kuin jäsenvaltioiden ja teollisuuden kokemukset.

5. Jäsenvaltioiden on edistettävä uusien hyödyntämis-,
kierrätys- ja käsittelymenetelmien kehittämistä.

L 37/30

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

13.2.2003

Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus

sestä, käsittelystä, hyödyntämisestä sekä ympäristöä säästävän
loppukäsittelyn aiheuttamat kustannukset niiden tuotteiden
osalta, jotka on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005
jälkeen.

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 13 päivään elokuuta
2005 mennessä tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin jätetyn kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen keräyksen,
käsittelyn, hyödyntämisen ja ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.

Tuottajien on vastattava sellaisista tuotteista peräisin olevan
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoituksesta,
jotka on saatettu markkinoille ennen 13 päivää elokuuta 2005
(”vanha jäte”). Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti säätää, että
muiden käyttäjien kuin kotitalouksien on osittain tai kokonaan
vastattava tästä rahoituksesta.

8 artikla

2.
Niiden tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille
13 päivän elokuuta 2005 jälkeen, kunkin tuottajan on osallistuttava 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoittamiseen omista
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi valita,
täyttääkö se tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä
yhteiseen järjestelmään.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin tuottaja asettaa
tuotteen markkinoille saattaessaan vakuuden, joka osoittaa, että
koko sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus on
kunnossa ja että tuottaja merkitsee tuotteensa selvästi 11
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisella vakuudella varmistetaan, että tätä tuotetta koskevien 1 kohdassa tarkoitettujen
toimien rahoitus on kunnossa. Vakuus voidaan asettaa joko
siten, että tuottaja osallistuu asianmukaisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella taikka suljetulla pankkitilillä.
Keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavasta loppukäsittelystä aiheutuvia kustannuksia ei saa
erikseen ilmoittaa ostajalle uusia tuotteita myytäessä.
3.
Markkinoille ennen 1 kohdassa tarkoitettua ajankohtaa
saatetuista tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (”vanha jäte”) jätehuollosta aiheutuvien kulujen
rahoitus on hankittava yhden tai useamman järjestelmän avulla,
joihin kaikki kulujen syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella osuudellaan, esimerkiksi niiden
laitetyypeittäin eriteltyjen markkinaosuuksien mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 8 vuoden siirtymäkauden
ajan (10 vuotta liitteessä I A olevan luokan 1 osalta) tämän
direktiivin voimaantulosta tuottajat saavat ilmoittaa ostajille
uusia tuotteita myytäessä keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä
mahdollisimman vähän kuormittavasta loppukäsittelystä aiheutuvat kustannukset. Ilmoitetut kustannukset eivät saa ylittää
todellisia kustannuksia.
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkauppana toimittavat tuottajat noudattavat
tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia niiden laitteiden osalta,
jotka on toimitettu siinä jäsenvaltiossa, jossa laitteen hankkija
asuu.

Tuottajat ja muut käyttäjät kuin kotitaloudet voivat tehdä sopimuksia muista rahoitustavoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin soveltamista.

10 artikla
Käyttäjille annettavat tiedot
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotitalouksissa
sähkö- ja elektroniikkalaitteita käyttävät saavat tarvittavat
tiedot:
a) velvollisuudesta loppukäsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua erillään lajittelemattomista yhdyskuntajätteistä ja
velvollisuudesta kerätä kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu erikseen;
b) heidän käytettävissään olevista palautus- ja keräysjärjestelmistä;
c) siitä, miten he voivat vaikuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muunlaiseen
hyödyntämiseen;
d) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevista vaarallisista aineista
aiheutuvista mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja
ihmisten terveyteen;
e) liitteessä IV esitetyn tunnuksen merkityksestä.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jotta kuluttajat osallistuisivat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräykseen ja jotta kuluttajia kannustettaisiin helpottamaan
uudelleenkäyttöä, käsittelyä ja hyödyntämistä.

Muiden käyttäjien kuin kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus

3. Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely
yhdessä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa saatetaan
mahdollisimman vähiin ja helpotetaan sen keräämistä erikseen,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat merkitsevät
asianmukaisesti liitteessä IV esitetyllä tunnuksella sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka on saatettu markkinoille 13 päivän
elokuuta 2005 jälkeen. Erityistapauksissa, jos se on tuotteen
koon tai toiminnan vuoksi tarpeen, tunnus merkitään sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden pakkaukseen, käyttöohjeisiin ja takuuseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat rahoittavat 13
päivään elokuuta 2005 mennessä muiden käyttäjien kuin kotitalouksien sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyk-

4. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat ja/tai jakelijat
antavat kaikki tai osan 1–3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista
esimerkiksi käyttöohjeissa tai myyntipisteissä.

9 artikla
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11 artikla
Käsittelylaitoksille annettavat tiedot
1.
Helpottaakseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä sekä oikeaa ja ympäristön kannalta kestävää käsittelyä, huolto, ajantasaistaminen, uudistaminen ja kierrätys
mukaan lukien, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen, että tuottajat antavat käsittelylaitosten mahdollisesti tarvitsemat uudelleenkäyttöön ja käsittelyyn liittyvät tiedot kaikista markkinoille saatetuista uusista
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypeistä yhden vuoden
kuluessa niiden markkinoille saattamisesta. Mikäli uudelleenkäytöstä, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavat laitokset
katsovat sen tarpeelliseksi tämän direktiivin säännösten noudattamista varten, näissä tiedoissa yksilöidään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponentit ja materiaalit sekä vaarallisten
aineiden ja valmisteiden sijainti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on asetettava tiedot
uudelleenkäytöstä, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien
laitosten saataville käsikirjojen tai sähköisten välineiden
muodossa (esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 13 päivän elokuuta
2005 jälkeen markkinoille saatetun sähkö- tai elektroniikkalaitteen tuottaja käy yksiselitteisesti ilmi laitteessa olevasta
merkinnästä. Jotta laitteen markkinoillesaattamispäivä kävisi
kiistattomasti ilmi, on laitteessa oltava erityinen merkintä, josta
käy ilmi, että laite on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta
2005 jälkeen. Komissio edistää eurooppalaisten normien laatimista tätä tarkoitusta varten.

12 artikla
Tiedottaminen ja kertomukset
1.
Jäsenvaltioiden on laadittava tuottajista rekisteri ja koottava vuotuiset tiedot, mukaan lukien selvityksiin perustuvat
arviot, kussakin jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen, kaikilla
tavoin kerättyjen ja uudelleen käytettyjen, kierrätettyjen ja
hyödynnettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä maastaviedyn kerätyn romun määristä ja luokista painoina tai, jos se
ei ole mahdollista, kappalemäärinä.
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Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta tietojen vaihdosta tämän kohdan noudattamiseksi erityisesti 6 artiklan 5
kohdassa tarkoitettujen käsittelytoimien osalta.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus
tämän direktiivin täytäntöönpanosta kolmen vuoden välein
sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä 1 kohdassa säädettyjen
vaatimusten noudattamista. Kertomuksen perustana on
käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio laatii
eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon
liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23
päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
692/ETY (1) 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyselylomake tai malli lähetetään jäsenvaltioille kuusi kuukautta
ennen sen ajanjakson alkua, jota kertomus koskee. Kertomus
on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen
kolmivuotiskauden päättymisestä, jota se koskee.
Ensimmäinen kolmivuotiskertomus koskee vuosia 2004—
2006.
Komissio julkaisee kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden kertomukset.

13 artikla
Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen
Muutoksista, jotka ovat tarpeen 7 artiklan 3 kohdan, liitteen I B
(erityisesti kotitalouksien valaisimien, hehkulamppujen ja aurinkokennojen eli aurinkopaneelien mahdollista lisäämistä varten),
liitteen II (erityisesti uusien teknisten ratkaisujen huomioon
ottamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyssä) sekä
liitteiden III ja IV mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, päätetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
Komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijäja kuluttajajärjestöjä ennen liitteiden muuttamista.

14 artikla
Komitea

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkaupan avulla toimittavat tuottajat toimittavat tiedot
8 artiklan 4 kohdan vaatimusten noudattamisesta sekä niiden
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määristä ja luokista, jotka on
saatettu markkinoille siinä jäsenvaltiossa, jossa laitteen hankkija
asuu.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaadittavat tiedot toimitetaan komissiolle kahden vuoden välein 18 kuukauden kuluessa
asianomaisen ajanjakson päättymisestä. Ensimmäinen tietojen
toimittaminen kattaa vuodet 2005 ja 2006. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja sen käsittelyä koskevien tietokantojen
perustamiseksi tiedot on toimitettava muodossa, josta
määrätään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

1. Komissiota avustaa direktiivin 75/442/ETY 18 artiklalla
perustettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(1) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48.
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15 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön
panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen
sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
16 artikla
Tarkastukset ja seuranta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin oikea soveltaminen todennetaan tarkastuksilla ja seurannalla.
17 artikla
Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset 13 päivään elokuuta 2004 mennessä. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina
tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset.
3.
Edellyttäen, että tässä direktiivissä asetetut tavoitteet
saavutetaan, jäsenvaltiot voivat saattaa 6 artiklan 6 kohdan, 10
artiklan 1 kohdan sekä 11 artiklan säännökset osaksi kansallista
lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten
talouden sektorien välillä tehdyillä sopimuksilla. Tällaisten sopimusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

— yleisten maantieteellisten olosuhteidensa, kuten
pienten saarien suuren määrän ja maaseutu- ja vuoristoalueiden,
— yleisesti vähäisen väestön tiheyden, ja
— sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kulutuksen vähäisyyden johdosta,
eivät pysty saavuttamaan joko 5 artiklan 5 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa mainittua keräystavoitetta tai
7 artiklan 2 kohdassa mainittuja hyödyntämistavoitteita
ja jotka kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (1) 5 artiklan
2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti ja jotka
voivat pyytää sanotussa artiklassa mainitun määräajan
pidentämistä,
voivat pidentää tämän direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa
ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja
enintään 24 kuukaudella.
Näiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiaa koskevista
päätöksistään komissiolle viimeistään silloin, kun tämä
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
b) Komissio ilmoittaa näistä päätöksistä muille jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.
5. Komissio toimittaa viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle
tämän direktiivin soveltamisesta saatuihin kokemuksiin perustuvan kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti jätteen erillistä
keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä sekä rahoitusta koskeviin järjestelmiin. Selvityksen on lisäksi perustuttava tekniikan
kehitykseen, saatuihin kokemuksiin, ympäristövaatimuksiin
sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Selvitykseen on tarvittaessa
sisällytettävä ehdotuksia tämän direktiivin näitä seikkoja koskevien säännösten muuttamiseksi.
18 artikla

a) sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia;
b) sopimuksissa määritellään tavoitteet ja niitä koskevat
määräajat;
c) sopimukset julkaistaan kansallisessa virallisessa lehdessä tai
muussa virallisessa asiakirjassa, johon yleisö voi samalla
tavoin tutustua ja joka toimitetaan komissiolle;
d) saavutettuja tuloksia seurataan säännöllisesti, niistä ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ja ne saatetaan yleisön saataville sopimuksen ehtojen mukaisesti;
e) toimivaltaiset viranomaiset valvovat sopimuksen avulla
saavutettua edistystä; ja
f) jos sopimusta ei noudateta, jäsenvaltioiden on pantava
täytäntöön tämän direktiivin asiaankuuluvat säännökset
laein, asetuksin tai hallinnollisin määräyksin.
4. a) Kreikka ja Irlanti, jotka
— kierrätysinfrastruktuurinsa yleisten puutteiden,
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Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
19 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

G. DRYS

(1) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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LIITE I A
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat
1. Suuret kodinkoneet
2. Pienet kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet (lukuun ottamatta siirteitä ja infektoituvia tuotteita)
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit
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LIITE I B
Luettelo tuotteista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan ja liitteessä I A mainittuihin luokkiin
1.

S u ur e t kodi nkon ee t
Suuret kylmälaitteet
Jääkaapit
Pakastimet
Muut suuret laitteet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja varastointiin
Pesukoneet
Vaatteiden kuivauslaitteet
Astianpesukoneet
Ruuanlaittoon käytettävät laitteet
Sähköuunit
Sähköliedet
Mikroaaltouunit
Muut suuret laitteet, joita käytetään ruoan valmistukseen tai elintarvikkeiden käsittelyyn
Sähköiset lämmityslaitteet
Sähköiset lämpöpatterit
Muut suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen
Sähkötuulettimet
Ilmastointilaitteet
Muut tuuletus-, poistotuuletus- ja ilmanvaihtolaitteet

2.

Pi e ne t kodi n kone et
Pölynimurit
Mattoharjat
Muut siivouskoneet
Ompelu-, neulonta- ja kutomakoneet sekä muut koneet tekstiilien käsittelyä varten
Silitysraudat ja muut koneet tekstiilien silitystä, mankelointia ja muuta huoltoa varten
Leivänpaahtimet
Pöytägrillit
Kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten
Sähköveitset
Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähköhierojat ja muut vartalonhoitovälineet
Kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet
Vaa’at

3.

T i e to- ja telete kni se t lai ttee t
Keskitetty tietojenkäsittely:
Keskustietokoneet
Minitietokoneet
Tulostimet
Henkilökohtainen tietojenkäsittely:
Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
Kannettavat tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
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Sylimikrot
Kämmenmikrot
Kirjoittimet
Kopiokoneet
Sähkökirjoituskoneet
Tasku- ja pöytälaskimet
sekä muut tuotteet tai laitteet tietojen sähköistä keräämistä, tallentamista, käsittelyä, esittelyä tai välittämistä varten
Päätelaitteet ja -järjestelmät
Telekopiolaitteet
Teleksit
Puhelimet
Maksulliset puhelimet
Johdottomat puhelimet
Matkapuhelimet
Puhelinvastaajat
ja muut tuotteet tai laitteet äänen, kuvan tai muun tiedon välittämiseksi telelaitteiden avulla
4.

K u lu tta j a e le ktroni i kka
Radiot
Televisiot
Videokamerat
Videonauhurit
Hifinauhurit
Äänentoistolaitteet
Soittimet
sekä muut tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan
levittämiseen tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä

5.

Vala istuslai tte e t
Loisteputkivalaisimet kotitalouksien valaisimia lukuun ottamatta
Loisteputket
Pienloistelamput
Korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput
Matalapaineiset natriumlamput
Muut valaistuslaitteet tai laitteet valaistuksen suuntaamista ja säätämistä varten hehkulamppuja lukuun ottamatta

6.

Sähkö- j a e le ktr onii kkatyökalut ( lukuu n ottamatta su u r ia , kii nte i tä teolli su u styökalu ja)
Porat
Sahat
Ompelukoneet
Laitteet, joilla sorvataan, jyrsitään, hiotaan, sahataan, leikataan, porataan, rei’itetään, lävistetään, taitetaan, taivutetaan
tai työstetään puuta, metallia ja muita aineita
Niittaus-, naulaus- tai ruuvauskoneet tai koneet niittien, naulojen ja ruuvien poistamiseen käytettävät tai muut
vastaavat
Hitsaus-, juotto- tai vastaavat laitteet
Nestemäisten tai kaasumaisten aineiden ruiskutus-, levitys- ja dispergointilaitteet sekä muut käsittelylaitteet
Ruohonleikkurit ja muut puutarhatyökalut
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L e lu t, v a pa a -a j a n- j a ur he i lu v ä li ne et
Sähköjunat tai kilpa-autoradat
Videopelien kädessä pidettävät ohjauspäätteet
Videopelit
Tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten
Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet
Kolikkoautomaatit

8.

L ä äki nnä lliset la i tte e t (lu ku un otta matta sii r te i tä j a i nfe ktoi tu v ia tuotte ita)
Sädehoitolaitteet
Kardiologiset laitteet
Dialyysilaitteet
Hengityskoneet
Isotooppilääketieteen laitteet
In vitro -diagnostiikassa käytettävät laboratoriolaitteet
Analysaattorit
Pakastimet
Hedelmöitystestit
Muut laitteet sairauden, vamman tai invaliditeetin havaitsemiseksi, estämiseksi, seuraamiseksi, hoitamiseksi ja
lievittämiseksi

9.

T a r kkai lu - ja v a lv ontala itte e t
Paloilmaisimet
Lämmityksen säätölaitteet
Termostaatit
Kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet
Muut teollisuuslaitoksissa käytettävät valvonta- ja ohjauslaitteet (esim. ohjauspaneelit)

10. A utoma a ti t
Lämminjuoma-automaatit
Kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit
Kiinteiden tuotteiden automaatit
Raha-automaatit
Erilaiset tuoteautomaatit
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LIITE II
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalin ja jätekomponenttien 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valikoiva
käsittely
1. Ainakin seuraavat aineet, valmisteet ja komponentit on poistettava kaikista erikseen kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:
— polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY (1) mukaisesti,
— elohopeaa sisältävät jätekomponentit, kuten katkaisimet ja taustavalolamput,
— paristot,
— matkapuhelinten ja muiden laitteiden painetut piirilevyt, jos piirilevyt ovat suurempia kuin 10 cm2,
— väriainekasetit, nestemäiset ja tahnamaiset sekä väriaineet,
— bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit,
— asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit,
— katodisädeputket,
— täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC),
— kaasupurkauslamput,
— yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja kaikki näytöt, joiden taustavalona on
kaasupurkauslamppu,
— ulkopuoliset sähkökaapelit,
— vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 5 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission direktiivin 97/69/EY (2) mukaisia
tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävä komponentit,
— radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja
väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996
annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (3) 3 artiklassa ja liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja,
— ongelmallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25 mm tai suhteellisesti samankokoinen).
Nämä aineet, valmisteet ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan mukaisesti.
2. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seuraavasti:
— katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava,
— sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)
on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja jäähdytysnesteputkistossa: nämä kaasut on
erotettava ja tuhottava asianmukaisesti. Otsonikerrosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/
2000 (4) mukaisesti,
— kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.
3. Ympäristönäkökohdat sekä uudelleenkäytön ja kierrättämisen toivottavuus huomioiden 1 ja 2 kohtaa sovelletaan
siten, ettei estetä komponenttien tai kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä ympäristöä säästävällä
tavalla.
4. Komissio arvioi 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mahdollisimman pian, onko
— matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja
— nestekidenäyttöjä
koskevia kohtia syytä muuttaa.

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.
EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19.
EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2039/2000 (EYVL L 244,
29.9.2000, s. 26).
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LIITE III
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tekniset vaatimukset
1) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikat (mukaan lukien väliaikainen varastointi) ennen niiden käsittelyä
(rajoittamatta direktiivin 1999/31/EY vaatimuksia)
— Läpäisemättömillä pinnoilla varustetut tarkoituksenmukaiset alueet, joissa on käytettävissä laitteet nestevuotojen
keräystä varten sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimet
— Tarkoituksenmukaisten alueiden vedenkestävä peite
2) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelypaikat
— Vaa'at käsiteltyjen jätteiden painon mittaamiseksi
— Läpäisemättömät pinnat ja vedenkestävä peite tarkoituksenmukaisilla alueilla, joissa on käytettävissä laitteet nestevuotojen keräystä varten sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimet
— Purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet
— Tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen, polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorattuja terfenyylejä
sisältävien (PCB/PCT) kondensaattorien ja muiden vaarallisten jätteiden, kuten radioaktiivisten aineiden, varastoimista varten
— Terveys- ja ympäristönsäädösten mukaiset vedenkäsittelylaitteet.

LIITE IV
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytettävä tunnus
Seuraavassa kuvassa esitetään tunnus, joka osoittaa, että sillä merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen. Tunnus on merkittävä laitteisiin näkyvästi, selvästi ja pysyvästi.
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Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus
9 artiklan
osalta
Muiden kuin yksityistalouksien sähkö- ja eletronikkalaiteromuun liittyvä rahoitus
”Todeten, että 9 artiklan nykyinen sanamuoto on aiheuttanut ongelmia tuottajille mahdollisesti aiheutuvista
taloudellisista seurauksista, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio julistavat yhteisen aikeensa tutkia
näitä kysymyksiä mahdollisimman nopeasti. Siinä tapauksessa, että ongelmat osoittautuvat perustelluiksi,
komissio toteaa aikovansa antaa ehdotuksen direktiivin 9 artiklan muuttamisesta. Euroopan parlamentti ja
neuvosto sitoutuvat käsittelemään mainitun ehdotuksen nopeasti omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti.”

L 37/39

