FAKTABLAD OM HÅLLBARHET

Canon och WEEE-direktivet
EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU, WEEE) har antagits som nationell
lag i varje medlemsstat. Direktivet gäller också EES-området: Norge, Island
och Liechtenstein. Syftet är att minska miljöpåverkan från elektroniskt avfall.
Canon uppfyller sitt producentansvar, i linje med EU-direktivet, genom att se till att
det finns tillgång till insamling och behandling av elektroniskt avfall i alla EU-länder
där företaget har ett nationellt försäljningskontor.
Konsumentinformation (privata hushåll och företag till företag) – EU och EES
Symbolen nedan anger att en produkt inte ska sorteras och slängas som
hushållsavfall, enligt direktivet och nationell lagstiftning.

Produkten ska lämnas in till en för ändamålet avsedd insamlingsplats eller till en
återvinningsstation för elektroniskt avfall (WEEE). Kunder kan lämna in förbrukad
Canon-utrustning till en för ändamålet avsedd insamlingsplats eller ta med den till en
handlare som tar emot förbrukad utrustning.
Om den här typen av avfall hanteras på fel sätt kan det påverka miljö och människors
hälsa negativt, på grund av farliga ämnen som ofta finns i elektronisk utrustning.
Korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv
användning av naturresurserna.

Konsumentinformation för andra än privata hushåll (konsumenter och företag till
företag) – EU och EES
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Canon har etablerat ett eget WEEE-återvinningssystem för andra användare än
privathushåll. Vi tillhandahåller den här tjänsten i enlighet med gällande
medlemsstatskrav.
I de fall där nationell lagstiftning avgör att andra tjänster ska erbjudas kommer vi att
anpassa våra tjänster så att de efterlever den nationella lagstiftningen
Kontakta en lokal Canon-representant om du vill ha mer information.
Ytterligare information
Kontakta kommunen, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller en
godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den
kasserade produkten för återvinning.
Information till återvinningsorganisationer
I linje med direktivet har Canon
informerat återvinningsorganisationer om de olika elektriska och elektroniska
komponenter och material som återfinns i våra produkter, inklusive farliga ämnen.
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