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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0038), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0021/2017), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0205/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W celu promowania w Unii 

gospodarki o obiegu zamkniętym należy 

ułatwiać prowadzenie operacji na rynku 

wtórnym związanych ze sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym (EEE), w 

(2) W celu promowania w Unii 

gospodarki o obiegu zamkniętym należy 

ułatwiać prowadzenie operacji na rynku 

wtórnym związanych ze sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym (EEE), w 
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tym działań w zakresie naprawy, wymiany 

części zamiennych, renowacji i ponownego 

użycia tego sprzętu. Należy zapewnić 

wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i 

ochrony środowiska, w tym poprzez 

przyjazny dla środowiska odzysk i 

unieszkodliwianie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Należy 

unikać nakładania niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych na uczestników rynku. 

Zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE 

dopuszcza się, aby EEE nieobjęty 

zakresem stosowania poprzedniej 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2002/95/WE6, który nie spełnia 

wymagań dyrektywy 2011/65/WE, był 

nadal dostępny na rynku do dnia 22 lipca 

2019 r. Po tym dniu zarówno pierwsze 

wprowadzenie niezgodnego z przepisami 

EEE na rynek, jak i operacje na rynku 

wtórnym są jednak zakazane. Tego rodzaju 

zakaz prowadzenia operacji na rynku 

wtórnym nie jest spójny z ogólnymi 

zasadami będącymi podstawą środków 

Unii mających na celu zbliżenie przepisów 

dotyczących produktów, w związku z 

czym zakaz ten należy znieść. 

tym działań w zakresie naprawy, wymiany 

części zamiennych, renowacji, ponownego 

użycia i modernizacji tego sprzętu. Należy 

zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 

ludzi i ochrony środowiska, w tym poprzez 

przyjazny dla środowiska odzysk i 

unieszkodliwianie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Należy 

unikać nakładania niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych na uczestników rynku. 

Zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE 

dopuszcza się, aby EEE nieobjęty 

zakresem stosowania poprzedniej 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2002/95/WE6, który nie spełnia 

wymagań dyrektywy 2011/65/WE, był 

nadal dostępny na rynku do dnia 22 lipca 

2019 r. Po tym dniu zarówno pierwsze 

wprowadzenie niezgodnego z przepisami 

EEE na rynek, jak i operacje na rynku 

wtórnym są jednak zakazane. Tego rodzaju 

zakaz prowadzenia operacji na rynku 

wtórnym nie jest spójny z ogólnymi 

zasadami będącymi podstawą środków 

Unii mających na celu zbliżenie przepisów 

dotyczących produktów, w związku z 

czym zakaz ten należy znieść. 

_________________ _________________ 

6 Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 

2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19). 

6 Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 

2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19). 

Uzasadnienie 

Dla poparcia szeroko pojętej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym powinniśmy również 

stosować modernizację jako proces oceny stanu istniejącego sprzętu w celu zdecydowania, 

które części należy wymienić, które trzeba naprawić lub zmodyfikować, a których można 

ponownie użyć, opierając się przy tym również na przyszłych wymogach 

właściciela/użytkownika sprzętu. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera -a (nowa) 
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Dyrektywa 2011/65/UE 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) w ust. 1 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „Pojedynczy akt delegowany może 

obejmować ograniczoną liczbę technicznie 

lub wzajemnie powiązanych środków.”; 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2011/65/UE 

Artykuł 5 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) w ust. 4 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ba)  w ciągu miesiąca od otrzymania 

wniosku przekazuje wnioskodawcy, 

państwom członkowskim i Parlamentowi 

Europejskiemu jasny harmonogram 

przyjęcia decyzji.”; 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/65/UE 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 4a) art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.  Nie później niż dnia 22 lipca 2021 

r. Komisja przeprowadza ogólny przegląd 

niniejszej dyrektywy i przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, w stosownym wypadku 

wraz z wnioskiem legislacyjnym. 

„2.  Nie później niż dnia 22 lipca 2021 

r. Komisja przeprowadza ogólny przegląd 

niniejszej dyrektywy i przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie, wraz z wnioskiem 

legislacyjnym.”; 
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UZASADNIENIE 

Kontekst 

 

Przepisy UE mające na celu ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) obowiązują od sierpnia 2004 r. „Przepisy 

RoHS” przyczyniają się do zmniejszenia związanych z tymi substancjami zagrożeń dla zdrowia 

i środowiska. Obecna dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w EEE (lub RoHS 2) weszła w życie w lipcu 2011 r. Stanowi ona 

przekształcenie wcześniejszej dyrektywy (dyrektywa 2002/95/WE lub dyrektywa RoHS 1).  

 

Wniosek Komisji zmienia zakres dyrektywy RoHS 2. Dyrektywa zawiera wyraźny wymóg tego 

przeglądu zakresu (art. 24 ust. 1). Jego celem jest zaradzenie „niezamierzonym skutkom” 

dyrektywy, które wynikłyby po 22 lipca 2019 r. Wniosek został przedstawiony późno, 

ponieważ termin określony w dyrektywie RoHS 2 to 22 lipca 2014 r.  

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek ustawodawczy Komisji jako niezbędny 

krok na drodze ku rozwiązaniu naglących problemów związanych z obecnym brzmieniem 

dyrektywy RoHS 2, dzięki czemu wzrośnie pewność prawa, a jednocześnie zapewni ochronę 

środowiska i zdrowia publicznego. Przegląd zakresu dyrektywy RoHS 2 będzie sprzyjał 

szczególnie utrzymaniu miejsc pracy w MŚP, wspieraniu sektora zdrowia publicznego na bazie 

odnowionego sprzętu medycznego oraz wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym.  

 

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że celem tego przeglądu nie jest zajęcie się całym 

funkcjonowaniem dyrektywy RoHS 2. Uważa ona, że ewentualne głębsze zmiany dyrektywy 

RoHS 2 nie powinny być celem obecnej procedury, lecz przyszłego ogólnego przeglądu 

dyrektywy, który Komisja powinna przeprowadzić do dnia 22 lipca 2021 r., jak określono w 

art. 24 ust. 2.  

 

Dyrektywa RoHS 2 

 

Podsumowując, w dyrektywie RoHS 2 ustanowiono przepisy dotyczące ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w EEE (ołowiu, rtęci, kadmu, 

sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów 

difenylowych (PBDE)). Jak określono w dyrektywie delegowanej Komisji (UE) 2015/863, 

ograniczenie czterech ftalanów (ftalanu di(2-etyloheksylu (DEHP), ftalanu benzylu butylu 

(BBP), ftalanu dibutylu (DBP) i ftalanu diizobutylu (DIBP)) będzie miało zastosowanie od dnia 

22 lipca 2019 r. Substancje te nie powinny występować w ilościach powyżej określonych 

limitów. Wykaz substancji objętych ograniczeniem podlega okresowemu przeglądowi 

dokonywanemu przez Komisję z własnej inicjatywy lub w następstwie wniosku złożonego 

przez państwo członkowskie (art. 6). 

 

Z zakresu stosowania dyrektywy (art. 2 ust. 4) wyłączono wyraźnie kilka grup produktów, np. 

sprzęt przeznaczony do wysłania w przestrzeń kosmiczną. Ponadto materiały i części składowe 

EEE do określonych zastosowań mogą zostać zwolnione z ograniczeń dotyczących substancji 

na ograniczony okres w drodze aktów delegowanych. Zwolnienia nie powinny osłabiać 

poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 
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(REACH), a ponadto spełniony musi zostać jeden z następujących warunków: nie można 

zapewnić niezawodności substytutów albo eliminacja lub zastąpienie substancji objętych 

ograniczeniem są naukowo lub technicznie niewykonalne, lub ogólny negatywny wpływ na 

środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie 

prawdopodobnie przeważy ogólne korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta (art. 5).  

 

Sprawozdawczyni uważa, że zbliżającemu się ogólnemu przeglądowi dyrektywy RoHS 2 

powinien towarzyszyć wniosek ustawodawczy. 

 

Dyrektywa RoHS 2 ma szerszy zakres niż dyrektywa RoHS 1: obejmuje ona wyroby medyczne 

oraz przyrządy do nadzoru i kontroli, a także charakteryzuje się tzw. „otwartym zakresem 

stosowania” w związku z utworzeniem nowej kategorii 11 („Inne EEE nieobjęte żadną z 

powyższych kategorii”) w załączniku I (wykaz kategorii EEE objętych zakresem stosowania 

dyrektywy RoHS 2). Ponadto definicja EEE jest szersza niż w dyrektywie RoHS 1: EEE 

oznacza dowolny sprzęt wymagający energii elektrycznej lub pól elektromagnetycznych do 

wypełniania co najmniej jednej zamierzonej funkcji. W tym kontekście pojęcie „EEE nowo 

objętego zakresem stosowania” odnosi się do EEE, który nie wchodził w zakres stosowania 

dyrektywy RoHS 1, ale obecnie jest objęty zakresem stosowania dyrektywy RoHS 2. 

 

Wniosek 

 

Jak wspomniano powyżej, wniosek Komisji ma na celu rozwiązanie problemów dotyczących 

zakresu stosowania dyrektywy RoHS 2, które wynikłyby po 22 lipca 2019 r. Data ta odpowiada 

końcowi ośmioletniego okresu przejściowego wprowadzonego na mocy dyrektywy RoHS 2, w 

trakcie którego EEE nowo objęty zakresem stosowania nie musi spełniać wymogów dyrektywy 

RoHS 2 i może być nadal wprowadzany do obrotu w UE (art. 2 ust. 2). Wniosek wprowadza w 

szczególności przepisy rozwiązujące cztery następujące problemy: 

 Obecne brzmienie dyrektywy RoHS 2 oznacza, że operacje na rynku wtórnym (np. odsprzedaż, 

rynek produktów używanych) w odniesieniu do wyrobów medycznych, przyrządów do nadzoru 

i kontroli oraz innego EEE nowo objętego zakresem stosowania (np. kosiarki napędzane 

silnikiem z zapłonem iskrowym, rowery elektryczne) byłyby zakazane po 22 lipca 2019 r. 

Byłoby to sprzeczne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie że 

ograniczyłoby okres trwałości wielu produktów, zwłaszcza w przypadku istnienia 

rynków wtórnych dla odnowionego sprzętu. Ponadto sytuacja ta byłaby niezgodna z 

ogólną harmonizacją unijnych przepisów dotyczących produktów. 

 Po 22 lipca 2019 r. niemożliwa byłaby naprawa EEE nowo objętego zakresem stosowania, 

innego niż wyroby medyczne oraz przyrządy do nadzoru i kontroli, z wykorzystaniem części 

zamiennych, które nie są zgodne z dyrektywą RoHS 2. Mogłoby to również doprowadzić do 

skrócenia okresu trwałości tej kategorii EEE, który wymagałby wcześniejszego 

wycofania.  

 Ze względu na obecne brzmienie definicji maszyny jezdnej nieporuszającej się po drogach 

udostępnianej wyłącznie do użytku profesjonalnego (NRMM) dwa bardzo podobne rodzaje 

NRMM byłyby różnie traktowane po 22 lipca 2019 r.: NRMM z pokładowym źródłem 

zasilania (bateria lub silnik) zostałyby wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 

RoHS 2, natomiast objęte nim byłyby NRMM z zewnętrznym źródłem zasilania 

(zasilanie przewodowe). Niektóre rodzaje NRMM są produkowane na tych samych 
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liniach produkcyjnych, a jedyną różnicą jest źródło zasilania. Mogłoby to doprowadzić 

do wycofania modeli zasilanych przewodowo, natomiast korzyści dla środowiska 

wynikające z objęcia tych NRMM zakresem stosowania dyrektywy byłyby 

ograniczone.  

 Wprowadzanie do obrotu w UE organów piszczałkowych byłoby zakazane. Organy te są 

produktami nowo objętymi zakresem stosowania, ponieważ wykorzystuje się w nich 

elementy elektryczne (tj. dmuchawy elektryczne), a ich piszczałki są wykonane z 

ołowiu, dla którego nie ma alternatywy. Ze względu na obecność elementów 

elektrycznych całe organy, łącznie z piszczałkami, wchodzą w zakres stosowania 

dyrektywy RoHS 2, co oznacza, że po 22 lipca 2019 r. instrument ten nie byłby zgodny 

z tą dyrektywą i jego sprzedaż zostałaby zakazana.  

We wniosku zmieniono również art. 5 dotyczący wyłączeń, określający maksymalny okres 

obowiązywania wyłączeń mających zastosowanie do kategorii 11 EEE i skreślający termin dla 

decyzji Komisji w sprawie przedłużenia obowiązujących wyłączeń. W każdym przypadku 

wyłączenia pozostają ważne do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie wniosku 

o przedłużenie, a co najmniej 12 miesięcy po podjęciu decyzji w przypadku ich odwołania. Z 

uwagi na rosnącą liczbę i złożoność wyłączeń na mocy dyrektywy RoHS oraz w trosce o lepsze 

stanowienie prawa i jego przewidywalność sprawozdawczyni wprowadza wymóg, zgodnie z 

którym Komisja musi zapewnić wnioskodawcy, państwom członkowskim i Parlamentowi 

Europejskiemu jasny harmonogram przyjęcia decyzji w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku 

o przyznanie zwolnienia. 
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