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DECIZIA COMISIEI
din 3 mai 2005
de stabilire a normelor de control al conformității statelor membre și de stabilire a formatelor de date în
sensul Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice
[notificată cu numărul C(2005) 1355]
(2005/369/CE)

autorizate să contabilizeze cantitatea exportată pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din
Directiva 2002/96/CE, cu condiția ca deșeurile să fie colectate de către statele membre exportatoare.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE) (1), în special
articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 12 alineatul
(1) al treilea paragraf,

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului instituit în temeiul articolului 18 din
Directiva 75/442/CEE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

întrucât:
(1)

(2)

(3)

Pentru a face comparabile datele produse de statele
membre, ar trebui armonizat, din punct de vedere al prezentării, modul de determinare a conformității cu
obiectivele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE.
Cântărind riscurile de inexactitate în raport cu obligația
administrativă de a elabora date precise, statele membre ar
trebui autorizate să utilizeze estimări pentru a determina
cantitatea de materiale și de componente ale deșeurilor de
echipamente electrice și electronice care este recuperată,
refolosită sau reciclată.
În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Directiva
2002/96/CE, operațiunea de tratare poate fi întreprinsă, de
asemenea, în afara respectivului stat membru sau a Comunității, cu condiția ca transportul deșeurilor să se efectueze
în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și
controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea
și la ieșirea din Comunitatea Europeană (2). Statele membre
care expediază deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru tratare în alte state membre sau care exportă
asemenea deșeuri în țări terțe pentru tratare trebuie să fie

(1) JO L 37, 13.2.2003, p. 24, directivă astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2003/108/CE (JO L 345, 31.12.2003,
p. 106).
(2) JO L 30, 6.2.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima
dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349,
31.12.2001, p. 1).

Articolul 1
Statele membre furnizează informațiile prevăzute la articolul 12
alineatul (1) din Directiva 2002/96/CE utilizând formatele de date
prezentate în tabelul 1 din anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
(1) Statele membre demonstrează că respectă ratele de recuperare, de refolosire și de reciclare prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE completând tabelul 2 din anexa
la prezenta decizie.
La completarea tabelului menționat, statele membre pot folosi o
estimare pentru procentajul mediu al materialelor refolosite,
reciclate și recuperate, precum metale, sticlă, materiale plastice și
componente provenite din deșeurile de echipamente electrice și
electronice.
(2) În cazul în care deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt exportate pentru tratare într-o țară terță sau sunt expediate pentru tratare într-un alt stat membru în conformitate cu
articolul 6 alineatul (5) din Directiva 2002/96/CE, numai statul
membru care a colectat și a exportat acele deșeuri de echipamente
le poate contabiliza pentru realizarea obiectivelor prevăzute la
articolul 7 alineatul (2) din directiva menționată anterior.
(3) Statele membre stabilesc dacă sunt necesare documente justificative suplimentare față de dovada cerută în temeiul
articolului 6 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva
2002/96/CE.
(3) JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului
European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
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Articolul 3
Statele membre transmit Comisiei tabelele 1 și 2 din anexă, furnizând Comisiei o descriere detaliată a modului în
care datele au fost compilate și explicând estimările și metodologia utilizate.

Articolul 4
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2005.
Pentru Comisie
Stavros DIMAS

Membru al Comisiei

(1) În cazul în care nu este posibil, după număr.

10. Distribuitoare automate

9. Instrumente de supraveghere s,i de control

8. Dispozitive medicale

7. Jucării, echipamente sportive s,i de agrement

6. Unelte electrice s,i electronice

5a. Lămpi de iluminat cu gaze rarefiate

5. Echipament de iluminat

4. Echipament de larg consum

3. Echipamente informatice s,i de telecomunicații

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

Greutatea totală
tone

Greutatea totală
tone

Greutatea totală
tone

Totalul DEEE colectate

Colectate din alte
surse decât
gospodăriile private

Colectate din
gospodăriile private

Introduse pe piață

Greutatea totală (1)
tone

4

3

2

1

Greutatea totală
tone

Tratate în statul
membru

5

Greutatea totală
tone

Tratate în alt stat
membru

6

Greutatea totală
tone

Tratate în afara CE

7

RO

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

Categoria de produse

Nr. coloană

Des,eurile de echipamente electrice s,i electronice (DEEE) colectate s,i exportate (articolele 5 s,i 12 din Directiva 2002/96/CE)

Tabelul 1

ANEXĂ
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NB: Raportarea datelor din rubricile marcate cu fond gri este facultativă.

(1) În cazul în care nu este posibil, după număr.

10. Distribuitoare automate

9. Instrumente de supraveghere s,i de control

8. Dispozitive medicale

7. Jucării, echipamente sportive s,i de agrement

6. Unelte electrice s,i electronice

5a. Lămpi de iluminat cu gaze rarefiate

5. Echipament de iluminat

4. Echipament de larg consum

n/a

n/a

%

Rata de recuperare

Recuperare

Greutatea totală (1)
tone

2

1

Greutatea totală
tone

Refolosire s,i reciclare

3

Greutatea totală
tone

DEEE refolosite ca aparate
întregi

Rata de refolosire s,i
reciclare

%

5

4

RO

3. Echipamente informatice s,i de telecomunicații

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

Categoria de produs

Nr. coloană

Obiective în materie de recuperare, refolosire s,i reciclare [articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE]

Tabelul 2
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