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GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

OBVESTILO POSLANCEM

Vprašanje za ustni odgovor št. 1/6/2004, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

V skladu s členom 187 Poslovnika sledi vprašanje za ustni odgovor Komisiji.

Zadeva: Prenos Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi in 
Direktive 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v 
električni in elektronski opremi

Ali so države članice Direktivi 2002/96/ES in 2002/95/EG v celoti prenesle (v nacionalno 
pravo) ter če ju niso, katere so tiste države članice, ki tega še niso storile, in zakaj? 

Katere težave so se pojavile pri prenosu teh dveh direktiv? Kakšne so možnosti za rešitev teh 
težav in katero od njih predlaga Komisija?

V skladu s členom 12 Direktive 2002/96/ES morajo države članice sestaviti seznam 
proizvajalcev. Proizvajalci in uvozniki naj bi se domnevno soočili z različnimi postopki 
registracije v državah članicah, ponekod celo na regionalni ravni, kar bo terjalo velik 
birokratski napor, podjetjem pa prineslo visoke stroške. Zakaj ni bil vzpostavljen enoten 
postopek registracije niti učinkovit koordinacijski sistem? Kakšne so možnosti za rešitev teh 
težav in katere od njih predlaga Komisija? 

V "Pogosto zastavljenih vprašanjih", ki jih je Komisija objavila maja 2005, je opredelitev 
besedne zveze "dati na trg" iz člena 4(1) Direktive 2002/95/EG. Ali ima Komisija kakšno koli 
informacijo o tem, da nameravajo nekatere države članice pri prenosu te direktive v 
nacionalno pravo odstopati od teh opredelitev? So te države članice Komisijo seznanile z 
določbami, ki jih želijo vpeljati, in z razlogi za njihovo vpeljavo? Če je odgovor da: ali 
namerava Komisija v skladu s členom 95 Pogodbe ES potrditi ali zavrniti ustrezne nacionalne 
določbe? Kakšne so še druge možnosti za rešitev teh težav in katere od njih predlaga 
Komisija? 
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