
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/108/ES 

ze dne 8. prosince 2003, 

kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 
odst. 1 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

po konzultaci s Výborem regionů, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V průběhu přijímání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze 
dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
(OEEZ)3 byly vyjádřeny obavy z možných finančních dopadů znění článku 9 
uvedené směrnice na výrobce uvedených zařízení. 

(2) Na schůzi Dohodovacího výboru k uvedené směrnici dne 10. října 2002 
vyjádřily Evropský parlament, Rada a Komise ve společném prohlášení svůj 
záměr přezkoumat při nejbližší příležitosti otázky týkající se článku 9 
směrnice 2002/96/ES, pokud jde o financování týkající se odpadních 
elektrických a elektronických zařízení od uživatelů jiných, než jsou 
domácnosti. 

(3) V souladu se společným prohlášením Komise přezkoumala finanční dopady na 
výrobce vyplývající z platného znění článku 9 směrnice 2002/96/ES a dospěla 
k závěru, že povinnost přijímat zpět odpadní elektrická a elektronická zařízení 
uvedená na trh v minulosti představuje závazek se zpětným účinkem, k němuž 
nebyla přijata žádná opatření a který některé výrobce pravděpodobně vystaví 
závažnému ekonomickému riziku. 

                                                 
1 Úř. věst. C 234, 30. 9. 2003, s. 91. 
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a 

rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2003. 
3 Úř. věst. L 37, 13. 2 2003, s. 24. 



(4) S cílem předejít těmto rizikům je vhodné, aby finanční odpovědnost za sběr, 
zpracování, opětovné použití, využití a recyklaci odpadních elektrických a 
elektronických zařízení od uživatelů jiných, než jsou domácnosti, uvedených 
na trh před 13. srpnem 2005 nesli výrobci v okamžiku, kdy dodávají nové 
výrobky nahrazující výrobky stejného typu nebo plnící stejné funkce. Pokud 
není uvedený odpad nahrazován novými výrobky, měli by tuto odpovědnost 
nést příslušní uživatelé. Členské státy, výrobci a uživatelé by měli mít možnost 
přijímat alternativní ujednání. 

(5) Podle článku 17 směrnice 2002/96/ES mají členské státy uvést v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí 
nejpozději do 13. srpna 2004. S cílem zabránit nutnosti měnit právní předpisy 
členských států přijaté před uvedeným datem by měla být tato směrnice přijata 
co nejdříve a provedena právními předpisy členských států zároveň se 
směrnicí 2002/96/ES. 

(6) směrnice 2002/96/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Článek 9 směrnice 2002/96/ES se nahrazuje tímto: 

„Článek 9 

Financování týkající se OEEZ od uživatelů jiných, než jsou domácnosti 

1. Členské státy zajistí, aby bylo nejpozději od 13. srpna 2005 výrobci 
zajištěno financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně 
šetrné odstraňování OEEZ od uživatelů jiných, než jsou domácnosti, 
z výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005. 

Členské státy zajistí, aby bylo nejpozději od 13. srpna 2005 zajištěno 
financování nákladů, pokud jde o OEEZ z výrobků uvedených na trh před 
13. srpnem 2005 (historický odpad), způsobem stanoveným ve třetím a 
čtvrtém pododstavci. 

V případě nahrazování historického odpadu ekvivalentními novými výrobky 
nebo novými výrobky plnícími stejnou funkci zajistí financování nákladů 
výrobci těchto výrobků při jejich dodání. Jako náhradní řešení mohou 
členské státy stanovit, že do tohoto financování budou částečně nebo úplně 
zapojeni i uživatelé jiní, než jsou domácnosti. 

Pokud jde o ostatní historický odpad, zajistí financování nákladů uživatelé 
jiní, než jsou domácnosti. 

2. Výrobci a uživatelé jiní, než jsou domácnosti, mohou, aniž je dotčena 
tato směrnice, uzavírat dohody o jiných způsobech financování.“ 



Článek 2 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. srpna 2004. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. 

Tato předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví 
členské státy. 

Článek 3 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 4 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Bruselu dne 8. prosince 2003. 

Za Evropský parlament Za Radu 
předseda předseda 
P. COX F. FRATTINI 


