
Nefnd um innleiðingu tilskipunar um raf- og 
r afeindatækj aúrgang

Tillaga nefndar
til umhverfisráðherra 

um innleiðingu tilskipunar um raf- og rafeindatækjaúrgang.
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Nefnd skipuð til að semja drög að frumvarpi til innleiðingar á 
tilskipun um raf- og rafeindatækjaúrgang.

Nefndarmenn:
rKristín Linda Amadóttir, formaður, umhverfisráðuneyti,

Sigurbjörg Sæmundsdóttir, deildarstjóri, umhverfisráðuneyti,
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri, tilnefndur af Félagi íslenskra 

stórkaupmanna,
Gunnlaug Einarsdóttir, fagstjóri, tilnefnd af Umhverfisstofnun
Pétur Reimarsson, forstöðumaður, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins
Bjöm H. Halldórsson, framkvæmdastjóri, skipaður í nefndina, skv. 

tilnefningu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þann 7. júní 2007



Nefndin

Nefndin skilaði tillögum sínum til ráðherra þann 25. 
október 2007 í formi tillögu að frumvarpi til breytinga 
á lögum um meðhöndlun úrgangs með síðari 
breytingum.
Nefndin var einróma um niðurstöðuna nema hvað 
fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga gerir 
fyrirvara við samsetningu stýrinefndar og gerir kröfu 
um að sambandið tilnefna tvo fulltrúa af fimm. 
Atvinnulífið skilaði minnisblaði um afstöðu þeirra til 
samsetningar stýrinefndar.
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Nefndin

Innleiðing á tilskipun um raf- og rafeindatækjaúrgang 
2002/796/EB WEEE og breytingartilskipun 
2003/108/EB. Tilskipuninni hefði hún átt að taka gildi 
hér á landi i 31. desember 2006.
Samstaða í nefndinni um að það kerfi sem lög um 
úrvinnslugjald mæla fyrir um henti ekki til 
innleiðingar á tilskipun um raf- og 
rafeindatækj aúrgang.
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Helstu skyldur WEEE tilskípunar
•Framleiðanda og innflytjanda ber að fjármagna, 
safna, meðhöndla og endumýta raf- og 
rafeindatækj aúrgang.
•Aðildarrikjum gert að setja lög sem tryggja að 
framleiðendur og innflytjendur setji upp kerfi til 
meðhöndlunar á raf- og rafeindatækjaúrgangi og 
greiði fyrir hana.

Meginreglan um framleiðendaábyrgð
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(extended producer responsibility)
•Markmið að minnka kostnað og umhverfisáhrif vegna 
meðhöndlunar sérgreinds úrgangs með því að framlengja 
ábyrgð framleiðenda á vöru sinni.
•Venjulega er ábyrgð hjá sveitarfélögum eða ríki og 
kostnaði vegna þess náð með almennri skattlagningu eða 
þjónustugjaldi á heimili eða fyrirtæki.
•Ábyrgð á fjármögnun færð frá riki og sveitarfélögum til 
framleiðenda og innflytjenda.

Framleiðendaábyrgð



Framleiðendaábyrgð

•Framleiðendur og innflytjendur ábyrgir fyrir 
framkvæmdahliðinni þ.e. stjómun kerfisins.
•Markmiðið er að hvetja framleiðendur til að hanna vöru á 
þann hátt að auðvelt sé að endumýta hana eða endumota í 
lok lífsferlis hennar. Taka á alla kostnaðarliði með í 
reikningin, hönnun, framleiðslu, notkun, markaðssetningu 
og meðhöndlun.

4.2.2008



•Uppfylla kröfur tilskipunar.
•Framleiðendum og innflytjendum sé heimilt að taka 
sig saman og stofna fyrirtæki sem tekur yfir ábyrgð 
þeirra en,

-verða að geta staðið einir í að uppfylla skyldur 
sínar,
-en stuðlað að sameiginlegu kerfi með reglum um 
ábyrgðartryggingar.

•Sveigjanleiki varðandi rekstur kerfisins, rekið í 
fyrirtækjaumhverfi ekki stofnanaumhverfi.

Meginsjónarmið við gerð frumvarpsins
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•Skylda framleiðanda og innflytjanda nær til landsins 
alls.
•Stuðla að aukinni endumýtingu og endumotkun raf- 
og rafeindatækjaúrgangs og að dregið verði úr myndun 
hans.

-Skýrt hver ber ábyrgð á að ná markmiðum, sami 
aðili með ábyrgð og stjóm fjármuna.

•Hagkvæmt kerfi, samkeppni, sveigjanleiki, engin 
sjóðsmyndun.
•Ahersla á einfalt og skilvirkt eftirlitskerfi, nýta það 
sem til staðar er.

Meginsjónarmið við gerð frumvarpsins
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•Allir með, hægt að fá upplýsingar frá toll- og 
skattyfirvöldum um framleiðendur og innflytjendur raf- 
og rafeindatækjaúrgangs.
•Byggja á því sem til staðar er t.d. söfnunarstöðvum 
sveitarfélaga, gámafyrirtæki, meðhöndlunaraðilar.
•Horft til framkvæmdar í nágrannalöndum okkar.
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Lög um iirvinnslugjald
'Úrvinnslusjóður er ríkisstofnun.
•Fjármögnun er með skattfé.
•Engin sveigjanleiki til að framleiðandi eða innflytjandi 
geti staðið fyrir utan kerfið.
•Toll- og skattkerfið ekki hentugt til að ná yfir svona 
víðtækan flokk af raftækjum, ósveigjanlegt, allar 
breytingar erfiðar.
•Uppfyllir ekki kröfur tilskipunarinnar m.a. um 
framleiðendaábyrgð.
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