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Poprawka 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynianie się do zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji poprzez –
w pierwszej kolejności – ograniczenie 
ilości zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), a ponadto 
poprzez ponowne użycie, recykling oraz 
inne formy odzysku takich odpadów tak, 
aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych 
odpadów i wnieść wkład w wydajne 
wykorzystywanie zasobów. Jest nim 
również dążenie do poprawy 
ekologicznego charakteru działalności 
wszystkich podmiotów zaangażowanych
w cykl życia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tzn. producentów, 
dystrybutorów i konsumentów,
w szczególności podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w zbieranie
i przetwarzanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
W szczególności realizowane w różny 
sposób w poszczególnych krajach zasady
odpowiedzialności producenta mogą 
prowadzić do znacznych rozbieżności
w obciążeniu finansowym podmiotów 
gospodarczych. Zróżnicowana polityka
w dziedzinie gospodarowania WEEE
w poszczególnych krajach niekorzystnie 
wpływa na skuteczność realizacji strategii
recyklingu. Z tego powodu najważniejsze 
kryteria należy ustanowić na poziomie 
Wspólnoty.

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynianie się do zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji poprzez –
w pierwszej kolejności – ograniczenie 
ilości zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), a ponadto 
poprzez ponowne użycie, recykling oraz 
inne formy odzysku takich odpadów tak, 
aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych 
odpadów i wnieść wkład w wydajne 
wykorzystywanie zasobów oraz 
odzyskiwanie surowców strategicznych. 
Jest nim również dążenie do poprawy 
ekologicznego charakteru działalności 
wszystkich podmiotów zaangażowanych
w cykl życia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tzn. producentów, 
dystrybutorów i konsumentów,
w szczególności podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w zbieranie
i przetwarzanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
W szczególności realizowane w różny 
sposób w poszczególnych krajach zasady 
odpowiedzialności producenta mogą 
prowadzić do znacznych rozbieżności
w obciążeniu finansowym podmiotów 
gospodarczych. Zróżnicowana polityka
w dziedzinie gospodarowania WEEE
w poszczególnych krajach niekorzystnie 
wpływa na skuteczność realizacji strategii 
recyklingu. Z tego powodu najważniejsze 
kryteria należy ustanowić na poziomie 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

WEEE daje możliwość ponownego wprowadzania surowców strategicznych umieszczonych
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w produktach elektrycznych i elektronicznych do strumieni materiałów.

Poprawka 43
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynianie się do zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji poprzez –
w pierwszej kolejności – ograniczenie 
ilości zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), a ponadto 
poprzez ponowne użycie, recykling oraz 
inne formy odzysku takich odpadów tak, 
aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych 
odpadów i wnieść wkład w wydajne 
wykorzystywanie zasobów. Jest nim 
również dążenie do poprawy 
ekologicznego charakteru działalności 
wszystkich podmiotów zaangażowanych
w cykl życia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tzn. producentów, 
dystrybutorów i konsumentów,
w szczególności podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w zbieranie
i przetwarzanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
W szczególności realizowane w różny 
sposób w poszczególnych krajach zasady 
odpowiedzialności producenta mogą 
prowadzić do znacznych rozbieżności
w obciążeniu finansowym podmiotów 
gospodarczych. Zróżnicowana polityka
w dziedzinie gospodarowania WEEE
w poszczególnych krajach niekorzystnie 
wpływa na skuteczność realizacji strategii 
recyklingu. Z tego powodu najważniejsze 
kryteria należy ustanowić na poziomie 
Wspólnoty. 

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynianie się do zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji poprzez –
w pierwszej kolejności – ograniczenie 
ilości zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE), a ponadto 
poprzez ponowne użycie, recykling oraz 
inne formy odzysku takich odpadów tak, 
aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych 
odpadów i wnieść wkład w wydajne 
wykorzystywanie zasobów. Jest nim 
również dążenie do poprawy 
ekologicznego charakteru działalności 
wszystkich podmiotów zaangażowanych
w cykl życia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, tzn. producentów, 
dystrybutorów i konsumentów,
w szczególności podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w zbieranie
i przetwarzanie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
W szczególności realizowane w różny 
sposób w poszczególnych krajach zasady 
odpowiedzialności producenta mogą 
prowadzić do znacznych rozbieżności
w obciążeniu finansowym podmiotów 
gospodarczych. Zróżnicowana polityka
w dziedzinie gospodarowania WEEE
w poszczególnych krajach niekorzystnie 
wpływa na skuteczność realizacji strategii 
recyklingu. Z tego powodu najważniejsze 
kryteria należy ustanowić na poziomie 
Wspólnoty, należy też opracować 
zharmonizowane normy dotyczące 
zbierania i obróbki.
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Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane normy ułatwiłyby zbieranie i obróbkę, przyczynią się też do poprawy 
monitorowania i sprawozdawczości.

Poprawka 44
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa obejmuje 
wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i 
elektroniczny używany przez 
konsumentów oraz sprzęt elektryczny i 
elektroniczny przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Niniejszą dyrektywę 
stosuje się bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
bezpieczeństwa oraz wymogów 
zdrowotnych chroniących wszystkie 
podmioty mające styczność z WEEE, a 
także dla specyficznego prawodawstwa 
Wspólnoty w sprawie gospodarowania 
odpadami, w szczególności dyrektywy 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz dla 
wspólnotowego prawodawstwa w 
dziedzinie projektowania produktu, w 
szczególności dla dyrektywy 2005/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE.

(10) Niniejsza dyrektywa obejmuje 
wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i 
elektroniczny używany przez 
konsumentów oraz sprzęt elektryczny i 
elektroniczny przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Niniejszą dyrektywę 
stosuje się bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
bezpieczeństwa oraz wymogów 
zdrowotnych chroniących wszystkie 
podmioty mające styczność z WEEE, a 
także dla specyficznego prawodawstwa 
Wspólnoty w sprawie gospodarowania 
odpadami, w szczególności dyrektywy 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz dla 
wspólnotowego prawodawstwa w 
dziedzinie projektowania produktu, w 
szczególności dla dyrektywy 2005/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE. Z zakresu 
stosowania należy wyłączyć między 
innymi wielkogabarytowe stacjonarne 
instalacje przemysłowe, ponieważ są one 
zainstalowane na stałe i trwale 
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eksploatowane w jednym miejscu, 
montowane i demontowane przez 
fachowców i w tym przypadku istnieje 
uregulowany strumień odpadów. Powinno 
to odpowiednio dotyczyć 
wielkogabarytowych stacjonarnych 
narzędzi przemysłowych, instalowanych w 
celu eksploatacji w określonym miejscu. Z 
zakresu stosowania należy wyłączyć 
również obsługiwane wyłącznie przez 
profesjonalnych użytkowników maszyny 
ruchome, ponieważ one także są 
demontowane i usuwane przez fachowców 
i w tym przypadku istnieje uregulowany 
strumień odpadów. 

Or. de

Uzasadnienie

Zarówno instalacje stacjonarne, wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia, maszyny ruchome 
przeznaczone wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników, jak i moduły fotowoltaiczne 
stanowią uregulowane strumienie odpadów, w przypadku których nie zachodzi ryzyko, że 
odpady nie zostaną rozdzielone i zostaną usunięte bez przetworzenia.

Poprawka 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Z zakresu stosowania należy 
wyłączyć instalacje i produkty trwale 
połączone z budynkiem, służące do 
ogrzewania, w tym do ogrzewania 
procesów, do wytwarzania zimna lub 
dostarczania ciepłej wody, ponieważ są 
one zainstalowane na stałe i trwale 
eksploatowane w jednym miejscu, 
montowane i demontowane przez 
fachowców i w tym przypadku istnieje 
uregulowany strumień odpadów.

Or. de
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Uzasadnienie

Urządzenia, które stanowią trwały element budynku, są projektowane przez wykształconych 
fachowców, instalowane na stałe i stacjonarnie, serwisowane podczas trwałej eksploatacji, 
demontowane po cyklu użytkowania i poddawane recyklingowi.

Poprawka 46
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Selektywna zbiórka stanowi warunek 
konieczny do zagwarantowania 
specyficznego przetwarzania oraz 
recyklingu WEEE i jest niezbędna do 
osiągnięcia wybranego we Wspólnocie 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego
i środowiska naturalnego. Konsumenci 
muszą się aktywnie przyczyniać do 
pomyślnej realizacji takiej zbiórki oraz 
należy ich zachęcać do zwrotu WEEE.
W tym celu należy ustanowić dogodną 
infrastrukturę zwrotu WEEE, w tym 
publiczne punkty zbierania, gdzie 
gospodarstwa domowe mogą co najmniej 
nieodpłatnie zwracać swoje odpady.
W przyczynianiu się do skutecznego 
zbierania WEEE istotną rolę odgrywają 
dystrybutorzy.

(13) Selektywna zbiórka stanowi warunek 
konieczny do zagwarantowania 
specyficznego przetwarzania oraz 
recyklingu WEEE i jest niezbędna do 
osiągnięcia wybranego we Wspólnocie 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego
i środowiska naturalnego. Konsumenci 
muszą się aktywnie przyczyniać do 
pomyślnej realizacji takiej zbiórki oraz 
należy ich zachęcać do zwrotu WEEE.
W tym celu należy ustanowić dogodną 
infrastrukturę zwrotu WEEE, w tym 
publiczne punkty zbierania, gdzie 
gospodarstwa domowe mogą co najmniej 
nieodpłatnie zwracać swoje odpady.
W przyczynianiu się do skutecznego 
zbierania i przetwarzania WEEE istotną 
rolę odgrywają dystrybutorzy, władze 
samorządowe i zakłady recyklingu, 
dlatego wszystkie te podmioty powinny 
podlegać wymogom niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla znaczenie zadbania o to, aby wszystkie podmioty zajmujące się WEEE, 
zaangażowane w zbieranie i przetwarzanie WEEE, działały zgodnie z tym aktem prawnym.
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Poprawka 47
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby osiągnąć docelowy poziom 
bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, 
wspólnotowe cele w zakresie środowiska 
naturalnego, państwa członkowskie muszą 
przyjąć właściwe środki mające na celu 
zminimalizowanie unieszkodliwiania 
WEEE jako nieposortowanych odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie wysokiego 
poziomu selektywnej zbiórki WEEE. Aby 
zagwarantować, iż państwa członkowskie 
podejmą wysiłki na rzecz ustanowienia 
efektywnych systemów zbierania 
odpadów, niezbędne jest osiągnięcie 
wysokiego poziomu zbierania WEEE,
w szczególności urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających gazy 
fluorowane ze względu na ich znaczny 
wpływ na środowisko oraz w związku ze 
zobowiązaniami zawartymi
w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000
i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane 
zawarte w ocenie skutków wskazują, że 
65% sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu jest już obecnie zbierane 
selektywnie, jednak ponad połowa tej 
ilości jest prawdopodobnie poddawana 
przetwarzaniu niezgodnemu z normami
i nielegalnie eksportowana. Prowadzi to do 
utraty cennych surowców wtórnych
i degradacji środowiska. By zapobiec tej 
sytuacji konieczne jest ustalenie wysokiego 
celu dotyczącego zbierania.

(14) Aby osiągnąć docelowy poziom 
bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, 
wspólnotowe cele w zakresie środowiska 
naturalnego, państwa członkowskie muszą 
przyjąć właściwe środki mające na celu 
zminimalizowanie unieszkodliwiania 
WEEE jako nieposortowanych odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie wysokiego 
poziomu selektywnej zbiórki WEEE. Aby 
zagwarantować, iż państwa członkowskie 
podejmą wysiłki na rzecz ustanowienia 
efektywnych systemów zbierania 
odpadów, niezbędne jest osiągnięcie 
wysokiego poziomu zbierania WEEE,
w szczególności urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających gazy
fluorowane ze względu na ich znaczny 
wpływ na środowisko oraz w związku ze 
zobowiązaniami zawartymi
w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000
i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane 
zawarte w ocenie skutków wskazują, że 
65% sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu jest już obecnie zbierane 
selektywnie, jednak ponad połowa tej 
ilości jest prawdopodobnie poddawana 
przetwarzaniu niezgodnemu z normami
i nielegalnie eksportowana. Prowadzi to do 
utraty cennych surowców wtórnych
i degradacji środowiska. By zapobiec tej 
sytuacji konieczne jest ustalenie wysokiego 
celu dotyczącego zbierania. Należy 
koniecznie zadbać o to, aby programy 
zgodności zapewniały właściwym 
organom lokalnym i regionalnym 
odpowiednie i stałe rekompensowanie 
wszelkich obciążeń finansowych
i administracyjnych niezbędnych do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, a nie 
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tylko przekazanie jednorazowej kwoty na 
początku procesu wdrażania.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich za zapewnienie zbiórki WEEE odpowiedzialne są organy 
lokalne i regionalne. Programy zgodności muszą zatem przewidywać odpowiednie 
rekompensowanie przez cały okres wdrażania dyrektywy, a nie tylko zapewniać rekompensatę 
jednorazową lub okazjonalną.

Poprawka 48
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby osiągnąć docelowy poziom 
bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, 
wspólnotowe cele w zakresie środowiska 
naturalnego, państwa członkowskie muszą 
przyjąć właściwe środki mające na celu 
zminimalizowanie unieszkodliwiania 
WEEE jako nieposortowanych odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie wysokiego 
poziomu selektywnej zbiórki WEEE. Aby 
zagwarantować, iż państwa członkowskie 
podejmą wysiłki na rzecz ustanowienia 
efektywnych systemów zbierania 
odpadów, niezbędne jest osiągnięcie 
wysokiego poziomu zbierania WEEE,
w szczególności urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających gazy 
fluorowane ze względu na ich znaczny 
wpływ na środowisko oraz w związku ze 
zobowiązaniami zawartymi
w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000
i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane 
zawarte w ocenie skutków wskazują, że 
65% sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu jest już obecnie zbierane 
selektywnie, jednak ponad połowa tej 

(14) Aby osiągnąć docelowy poziom 
bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, 
wspólnotowe cele w zakresie środowiska 
naturalnego, państwa członkowskie muszą
przyjąć właściwe środki mające na celu 
zminimalizowanie unieszkodliwiania 
WEEE jako nieposortowanych odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie wysokiego 
poziomu selektywnej zbiórki WEEE. Aby 
zagwarantować, iż państwa członkowskie 
podejmą wysiłki na rzecz ustanowienia 
efektywnych systemów zbierania 
odpadów, niezbędne jest osiągnięcie 
wysokiego poziomu zbierania WEEE,
w szczególności urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających gazy 
fluorowane ze względu na ich znaczny 
wpływ na środowisko oraz w związku ze 
zobowiązaniami zawartymi
w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000
i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane 
zawarte w ocenie skutków wskazują, że 
65% sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu jest już obecnie zbierane 
selektywnie, jednak ponad połowa tej 
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ilości jest prawdopodobnie poddawana 
przetwarzaniu niezgodnemu z normami
i nielegalnie eksportowana. Prowadzi to do 
utraty cennych surowców wtórnych
i degradacji środowiska. By zapobiec tej 
sytuacji konieczne jest ustalenie wysokiego 
celu dotyczącego zbierania.

ilości jest prawdopodobnie poddawana 
przetwarzaniu niezgodnemu z normami
i nielegalnie eksportowana lub jest 
przetwarzana właściwie, jednak 
przetwarzane ilości nie są objęte 
sprawozdawczością. Prowadzi to do utraty 
cennych surowców wtórnych, do 
degradacji środowiska i do podawania 
niespójnych danych. By zapobiec tej 
sytuacji konieczne jest ustalenie wysokiego 
celu dotyczącego zbierania, zobowiązanie 
wszystkich podmiotów zajmujących się 
zbiórką WEEE, aby zadbały o jego 
przyjazne dla środowiska przetwarzanie, 
oraz wymaganie od nich prowadzenia 
sprawozdawczości dotyczącej zbieranych, 
poddawanych obróbce i przetwarzanych 
ilości. Niezwykle ważne jest, aby państwa 
członkowskie zapewniły skuteczne 
wdrożenie dyrektywy, w szczególności
w zakresie kontroli używanego EEE 
przemieszczanego poza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst uzupełniający propozycję sprawozdawcy, podkreślający, że duże znaczenie ma zbieranie 
danych, skuteczne wykonywanie przepisów oraz włączenie zainteresowanych podmiotów
w zbieranie i przetwarzanie WEEE.

Poprawka 49
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odzysk, przygotowanie do 
ponownego użycia i recykling sprzętu 
można zaliczyć do celów określonych
w art. 7 niniejszej dyrektywy tylko jeśli 
wspomniane procesy odzysku, 
przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu nie są sprzeczne z pozostałymi 

(17) Odzysk, przygotowanie do 
ponownego użycia i recykling sprzętu 
można zaliczyć do celów określonych
w art. 7 niniejszej dyrektywy tylko jeśli 
wspomniane procesy odzysku, 
przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu nie są sprzeczne z pozostałymi 
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przepisami dotyczącymi sprzętu, 
stosowanymi we Wspólnocie lub
w państwach członkowskich.

przepisami dotyczącymi sprzętu, 
stosowanymi we Wspólnocie lub
w państwach członkowskich. Zapewnienie 
właściwego odzysku oraz przygotowania 
do ponownego użycia i recyklingu sprzętu 
doprowadzi do racjonalnego zarządzania 
zasobami i zoptymalizuje dostawy 
surowców.

Or. en

Uzasadnienie

Procesy te są ważnymi kanałami odzysku surowców – istotne jest ich właściwe prowadzenie.

Poprawka 50
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować co najmniej zbieranie oraz 
przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie 
WEEE. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do brania pełnej 
odpowiedzialności za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 
użytkowników EEE zgodnie z zasadą 

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą zatem 
finansować, w całym łańcuchu odpadów,
z uwzględnieniem dystrybutorów, 
zbieranie oraz przetwarzanie, odzysk
i unieszkodliwianie WEEE. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać wszystkie 
podmioty zaangażowane w obróbkę
WEEE do pomocy w realizacji celu 
niniejszej dyrektywy, z myślą
o zapobieżeniu sytuacji, w której 
selektywnie zebrany WEEE jest 
przetwarzany w sposób niezgodny
z normami i nielegalnie eksportowany.
W celu przesunięcia opłat związanych ze 
zbieraniem tego rodzaju odpadów
z ogólnego podatnika na użytkowników 
EEE zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do przetwarzania 
całości zebranego WEEE. Konsumenci są 
odpowiedzialni za dostarczenie 
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„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek. 

wycofanego z eksploatacji EEE do 
punktów zbiórki w celu ułatwienia 
właściwego przetwarzania. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

Or. en

Poprawka 51
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
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nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować co najmniej zbieranie oraz 
przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie 
WEEE. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do brania pełnej 
odpowiedzialności za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 
użytkowników EEE zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 

nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować co najmniej zbieranie oraz 
przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie 
WEEE. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do brania pełnej 
odpowiedzialności za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 
użytkowników EEE zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent lub 
strona trzecia działająca na podstawie
umowy w jego imieniu musi przedłożyć 
gwarancję finansową zapobiegającą 
ponoszeniu kosztów gospodarowania 
WEEE, pochodzącym z produktów 
porzuconych, przez społeczeństwo lub 
innych producentów. W ramach 
zbiorowego programu finansowania, do 
którego wszyscy producenci obecni na 
rynku w chwili wystąpienia kosztów 
wnoszą proporcjonalny wkład, wszyscy 
obecni producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
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importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka prostuje wypaczoną interpretację dyrektywy stosowaną przez niektóre będące
w mniejszości państwa członkowskie, w szczególności przez Wielką Brytanię, która to 
interpretacja nie pozwala producentom na przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za 
zarządzanie wytwarzanym przez siebie WEEE ani na zapewnienie skuteczności
i ekonomiczności tego działania.

Poprawka 52
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować co najmniej zbieranie oraz 
przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie 
WEEE. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do brania pełnej 
odpowiedzialności za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować zbieranie oraz przetwarzanie, 
odzysk i unieszkodliwianie WEEE. 
Państwa członkowskie powinny zachęcać 
wszystkie podmioty zaangażowane
w obróbkę WEEE, aby przyczyniały się do 
realizacji celu dyrektywy, z myślą
o zapobieżeniu sytuacji, w której 
selektywnie zebrany WEEE jest 
przetwarzany w sposób niezgodny
z normami i nielegalnie eksportowany.
Wszystkie WEEE zbierane przez 
wszystkich uczestników powinny być 
liczone i rejestrowane. W celu 
przesunięcia opłat związanych ze 
zbieraniem tego rodzaju odpadów
z ogólnego podatnika na użytkowników 
EEE zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do przetwarzania 



AM\808628PL.doc 15/103 PE439.856v01-00

PL

użytkowników EEE zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

całości zebranego WEEE, który jest im 
bezpłatnie przekazywany przez podmioty 
zajmujące się zbieraniem WEEE. Jeżeli 
podmioty gospodarcze wolą nie 
przekazywać WEEE bezpłatnie
i przetwarzają WEEE bez wcześniejszych 
uzgodnień z producentem lub organizacją 
na rzecz odpowiedzialności producentów, 
bez względu na to, czy po zbiórce, 
transporcie i przetworzeniu notowane są 
koszty netto, czy też zyski netto, wówczas 
od producentów nie wymaga się 
finansowania jakichkolwiek kosztów 
związanych z tym WEEE. Konsumenci są 
odpowiedzialni za dostarczenie 
wycofanego z eksploatacji EEE do 
punktów zbiórki w celu umożliwienia 
właściwego przetwarzania. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka uzupełnia propozycję sprawozdawcy i prostuje wypaczoną interpretację dyrektywy 
stosowaną przez niektóre będące w mniejszości państwa członkowskie, w szczególności przez 
Wielką Brytanię, która to interpretacja nie pozwala producentom na przyjmowanie pełnej 
odpowiedzialności za zarządzanie wytwarzanym przez siebie WEEE lub za zapewnienie 
skuteczności i ekonomiczności tego działania.

Poprawka 53
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować co najmniej zbieranie oraz 
przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie 
WEEE. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać producentów do brania pełnej 
odpowiedzialności za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 
użytkowników EEE zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 

(19) Użytkownicy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, pochodzącego
z gospodarstw domowych muszą mieć 
możliwość zwrotu WEEE co najmniej 
nieodpłatnie. Producenci muszą 
finansować zbieranie oraz przetwarzanie, 
odzysk i unieszkodliwianie WEEE. 
Państwa członkowskie powinny zadbać
o to, aby producenci brali pełną 
odpowiedzialność za zbieranie WEEE,
w szczególności poprzez finansowanie 
zbierania WEEE w całym łańcuchu 
odpadów, w tym WEEE pochodzącego
z gospodarstw domowych, w celu 
zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie 
zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób 
niezgodny z normami i nielegalnie 
eksportowany, w celu utworzenia 
sprawiedliwych warunków poprzez 
harmonizację w całej UE kwestii 
związanych z finansowaniem przez 
producentów, w celu przesunięcia opłat 
związanych ze zbieraniem tego rodzaju 
odpadów z ogólnego podatnika na 
użytkowników EEE zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie 
najskuteczniej zastosować ideę 
odpowiedzialności producenta, każdy 
producent powinien odpowiadać za 
finansowanie gospodarowania odpadami 
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powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

powstałymi z jego produktów. Producent 
musi mieć możliwość podjęcia decyzji
w sprawie wypełnienia tego obowiązku 
indywidualnie lub przystępując do 
zbiorowego programu. Wprowadzając 
produkt do obrotu, każdy producent musi 
przedłożyć gwarancję finansową 
zapobiegającą ponoszeniu kosztów 
gospodarowania WEEE, pochodzącym
z produktów porzuconych, przez 
społeczeństwo lub innych producentów.
W ramach zbiorowego programu 
finansowania, do którego wszyscy 
producenci obecni na rynku w chwili 
wystąpienia kosztów wnoszą 
proporcjonalny wkład, wszyscy obecni 
producenci ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za finansowanie 
gospodarowania odpadami historycznymi. 
Zbiorowe programy finansowania nie 
skutkują wykluczeniem producentów 
drobnych i niskodochodowych, 
importerów oraz nowych podmiotów 
wchodzących na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność finansowa producentów powinna rozpoczynać się w momencie, gdy 
konsument wyrzuca produkt elektroniczny, co zazwyczaj ma miejsce w gospodarstwie 
domowym. Dyrektywa nie powinna pozwalać na dowolność we wprowadzaniu 
odpowiedzialności producenckiej z powyższych przyczyn i ze względu na optymalne 
gospodarowanie WEEE.

Poprawka 54
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Informacje o stosowaniu 
nanomateriałów w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym oraz o związanych z tym 
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zagrożeniach są niewystarczające. 
Utrudnia to właściwe przetwarzanie 
WEEE zawierającego nanomateriały.
Producenci powinni udzielać zakładom 
przetwarzania odpowiednich informacji
o wykorzystaniu nanomateriałów
w produktach, aby umożliwić właściwe 
przetwarzanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 dyrektywy w sprawie WEEE producenci udzielają zakładom przetwarzania 
informacji o poszczególnych częściach składowych i materiałach EEE, a także
o umiejscowieniu w EEE substancji i preparatów niebezpiecznych. To samo powinno dotyczyć 
nanomateriałów zawartych w EEE.

Poprawka 55
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dostosowanie do postępu 
naukowo-technicznego niektórych 
przepisów dyrektywy, selektywnego 
przetwarzania materiałów i części 
składowych WEEE, wymogów 
technicznych dotyczących zbierania, 
składowania i przetwarzania WEEE,
a także symbolu oznaczania EEE, 
powinno być dokonywane przez Komisję 
zgodnie z procedurą komitetową.

(26) Zgodnie z art. 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przepisy i ogólne zasady dotyczące 
mechanizmów kontroli wykonywania 
uprawnień wykonawczych Komisji 
sprawowanej przez państwa członkowskie 
ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze 
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą. Do 
czasu przyjęcia tego nowego 
rozporządzenia i z uwagi na konieczność 
jak najszybszego przyjęcia i wdrożenia 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny sprawować 
kontrolę zgodnie z przepisami decyzji 
Rady nr 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 
1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji, o ile przepisy te 
pozostają zgodne ze zmienionymi 
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traktatami. Odniesienia do tych przepisów 
powinny jednak zostać zastąpione 
odniesieniami do zasad i przepisów 
określonych w nowym rozporządzeniu, 
gdy tylko wejdzie ono w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka dostosowuje tzw. procedurę komitetową do nowej procedury zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 56
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Aby zmniejszyć bariery utrudniające 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
należy ograniczyć obciążenia 
administracyjne, ujednolicając 
rejestrowanie i sprawozdawczość oraz 
zapobiegając wielokrotnemu ponoszeniu 
opłat za wielokrotną rejestrację
w poszczególnych państwach 
członkowskich. W szczególności nie 
należy już stawiać wymogu posiadania 
siedziby prawnej w każdym państwie 
członkowskim jako warunku, który należy 
spełnić, aby wprowadzić do obrotu sprzęt 
elektryczny i elektroniczny; w tym celu 
powinno wystarczyć ustanowienie 
pełnomocnika na danym terenie. W celu 
praktycznego stosowania niniejszego aktu 
prawnego państwa członkowskie muszą 
mieć możliwość określania producenta 
odpowiedzialnego za produkt oraz 
możliwość prześledzenia łańcucha dostaw, 
począwszy od dystrybutora końcowego. 
Państwa członkowskie powinny dbać o to, 
aby dystrybutorzy po raz pierwszy 
udostępniający na danym terytorium 
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krajowym sprzęt pochodzący z krajów 
należących do Wspólnoty (handel 
wewnątrzwspólnotowy) albo zawierali 
umowy z producentem, albo zapewniali 
rejestrację i finansowanie zarządzania 
WEEE będącym pozostałością po tym 
sprzęcie.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy tekst uzupełniający propozycje sprawozdawcy. Celem poprawki jest wspieranie 
harmonizacji rejestracji i sprawozdawczości oraz zachęcanie do interoperacyjności rejestrów 
krajowych z myślą o wzmocnieniu rynku wewnętrznego i o ograniczeniu zjawiska uchylania 
się od ponoszenia kosztów.

Poprawka 57
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy należy przyjąć 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji.
Komisję należy upoważnić do 
wprowadzania zmian w załącznikach oraz 
do przyjmowania zasad do celów 
monitorowania zgodności. W związku
z tym, że środki te mają zakres ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych 
niż istotne dyrektywy 2002/96/WE, między 
innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi 
elementami innymi niż istotne, środki te 
powinny zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(27) Aby umożliwić dostosowywanie 
przepisów niniejszej dyrektywy do zmian 
wynikających z postępu 
naukowo-technicznego oraz przyjąć inne 
konieczne środki, Komisję należy 
upoważnić do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290
w zakresie dostosowywania załączników
i zasad do celów monitorowania 
zgodności.

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka dostosowuje tzw. procedurę komitetową do nowej procedury zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 58
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych skutków wykorzystania zasobów 
i poprawę efektywności takiego 
wykorzystania.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych skutków wykorzystania zasobów 
i poprawę efektywności takiego 
wykorzystania, zgodnie z art. 1 oraz art. 4 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów1. Dyrektywa 
przyczynia się do zrównoważonej 
produkcji i odzysku dzięki podniesieniu
standardów ochrony środowiska przez 
wszystkie podmioty biorące udział w cyklu 
życia produktu.
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja usunęła odniesienie do założeń dyrektywy w sprawie odpadów, która określa m.in. 
przyjazną dla środowiska pięciostopniową hierarchię odpadów, i wprowadziła je w punkcie 7 
preambuły.
Dyrektywa WEEE z 2003 r. przewiduje podniesienie standardów ochrony środowiska przez 
wszystkie podmioty biorące udział w przetwarzaniu EEE lub WEEE przy pomocy jednolitego 
podejścia dotyczącego pełnego cyklu życia. Należy zachować ten aspekt, a nie usuwać go z 
art. 1.
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Poprawka 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych skutków wykorzystania zasobów
i poprawę efektywności takiego 
wykorzystania.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych skutków wykorzystania zasobów
i poprawę efektywności takiego 
wykorzystania, zgodnie z art. 1 i 4 
dyrektywy 2008/98/WE. Przyczynia się też 
do zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
poprzez poprawę efektywności 
środowiskowej wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w cykl życia sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeniosła odniesienie do zasad zapisanych w ramowej dyrektywie w sprawie 
odpadów (cel polegający na zapobieganiu powstawania opadów oraz hierarchia 
postępowania z odpadami szeregująca poszczególne opcje gospodarki odpadami w porządku 
według pierwszeństwa w zależności od wynikających z nich korzyści dla środowiska) do 
punktu 7 preambuły. Zważywszy, że pierwotna dyrektywa w sprawie WEEE kładła nacisk na 
poprawę efektywności środowiskowej wszystkich podmiotów zajmujących się EEE lub WEEE, 
zgodnie z podejściem obejmującym cały cykl życia, należy wyraźnie utrzymać to podejście i 
w związku z tym wyraźnie odnieść się również do niezwiązanych z odpadami aspektów tej 
dyrektywy. 
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Poprawka 60
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych skutków wykorzystania zasobów
i poprawę efektywności takiego 
wykorzystania.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
służące ochronie środowiska i zdrowia 
ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym 
skutkom wytwarzania odpadów 
pochodzących ze sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i gospodarowania tymi 
odpadami, lub poprzez ograniczanie tych 
skutków, oraz poprzez ograniczanie 
ogólnych negatywnych skutków 
wykorzystania zasobów i poprawę 
efektywności takiego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zmniejszenie i eliminacja skutków negatywnych.

Poprawka 61
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
ujętego w kategoriach wymienionych
w załączniku I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS).

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
ujętego w kategoriach wymienionych
w załączniku I.A do niniejszej dyrektywy 
oraz do WEEE będącego pozostałością po 
takim sprzęcie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej, należy wyraźnie określić zakres dyrektywy WEEE w samej 
dyrektywie, bez żadnych odniesień do niektórych przepisów RoHS.
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Poprawka 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy, i który może spełniać 
swoją funkcję tylko jako część tego 
sprzętu;

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy – takiego jak część 
produktu gotowego nieobjętego zakresem 
niniejszej dyrektywy lub część instalacji 
stacjonarnej – który może spełniać swoją 
funkcję tylko jako część tego sprzętu;

Or. en

Uzasadnienie

Produkty dla przedsiębiorstw wykorzystywane w relacjach zawodowych nie powinny być 
objęte zakresem stosowania dyrektyw: po pierwsze ich znaczenie dla środowiska naturalnego 
nie zostało ocenione jako znaczące w badaniach przygotowawczych Komisji, a po drugie taki 
sprzęt nie trafia też do miejskiego strumienia odpadów.

Poprawka 63
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy, i który może spełniać 
swoją funkcję tylko jako część tego 
sprzętu;

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy – takiego jak część 
produktu gotowego nieobjętego zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy lub część 
instalacji stacjonarnej – który może 
spełniać swoją funkcję tylko jako część 
tego sprzętu;



AM\808628PL.doc 25/103 PE439.856v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Produkty dla przedsiębiorstw wykorzystywane w relacjach zawodowych nie powinny być 
objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy: po pierwsze ich znaczenie dla środowiska 
naturalnego nie zostało ocenione jako znaczące w badaniach przygotowawczych Komisji; po 
drugie taki sprzęt nie trafia też do miejskiego strumienia odpadów.

Poprawka 64
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy, i który może spełniać 
swoją funkcję tylko jako część tego 
sprzętu; 

b) sprzętu, który jest zaprojektowany 
specjalnie jako część innego rodzaju 
sprzętu niepodlegającego pod zakres 
niniejszej dyrektywy, i który może spełniać 
swoją funkcję tylko jako część tego 
sprzętu, a zatem nie jest produktem 
gotowym;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu w szczególności zapewnienie prawidłowego zbierania
i unieszkodliwiania WEEE. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
fachowców; stanowią odrębny strumień odpadów, którym już się zajęto. Taki sprzęt nie trafia 
do miejskiego strumienia odpadów.
Omawiana dyrektywa nie ma zastosowania do sprzętu transportowego ani do osób lub 
towarów. Tego rodzaju produkty są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu. Ponadto dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest 
analogiczna do dyrektyw w sprawie WEEE i RoHS, z tą różnicą, że dotyczy pojazdów; 
sytuacja ta powodowałyby wzajemne nakładanie się przepisów.
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Poprawka 65
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instalacji stacjonarnych;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu w szczególności zapewnienie prawidłowego zbierania
i unieszkodliwiania WEEE. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
fachowców; stanowią odrębny strumień odpadów, którym już się zajęto. Taki sprzęt nie trafia 
do miejskiego strumienia odpadów.
Omawiana dyrektywa nie ma zastosowania do sprzętu transportowego ani do osób lub 
towarów. Tego rodzaju produkty są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu. Ponadto dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest 
analogiczna do dyrektyw w sprawie WEEE i RoHS, z tą różnicą, że dotyczy pojazdów; 
sytuacja ta powodowałyby nakładanie się przepisów.

Poprawka 66
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 - litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środków transportu osobowego
i towarowego;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu w szczególności zapewnienie prawidłowego zbierania
i unieszkodliwiania WEEE. Instalacje stacjonarne są montowane i demontowane przez 
fachowców; stanowią odrębny strumień odpadów, którym już się zajęto. Taki sprzęt nie trafia 
do miejskiego strumienia odpadów.
Omawiana dyrektywa nie ma zastosowania do sprzętu transportowego ani do osób lub 
towarów. Tego rodzaju produkty są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu. Ponadto dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest 
analogiczna do dyrektyw w sprawie WEEE i RoHS, z tą różnicą, że dotyczy pojazdów; 
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sytuacja ta powodowałyby nakładanie się przepisów.

Poprawka 67
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wielkogabarytowych stacjonarnych 
instalacji przemysłowych lub branżowych 
oraz wielkogabarytowych stacjonarnych 
narzędzi przemysłowych;

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa ma w szczególności na celu zapewnienie prawidłowego zbierania 
i unieszkodliwiania WEEE. Wielkogabarytowe stacjonarne instalacje przemysłowe i 
wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe są montowane i demontowane przez 
fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany strumień odpadów. Z tego względu 
również do tej pory te instalacje i narzędzia nie wchodziły w zakres obecnie obowiązującej 
dyrektywy 2002/96/WE.

Poprawka 68
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) maszyn ruchomych przeznaczonych 
wyłącznie dla profesjonalnych 
użytkowników;

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa ma w szczególności na celu zapewnienie prawidłowego zbierania 
i unieszkodliwiania WEEE. Maszyny ruchome przeznaczone wyłącznie dla profesjonalnych 
użytkowników są demontowane i usuwane przez fachowców. W tym przypadku istnieje 
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uregulowany strumień odpadów. Z tego względu również do tej pory te instalacje i narzędzia 
nie wchodziły w zakres obecnie obowiązującej dyrektywy 2002/96/WE.

Poprawka 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) instalacji stacjonarnych;

Or. de

Uzasadnienie

Urządzenia, które stanowią trwały element budynku, a także ich czytniki pomiaru zużycia, są 
projektowane przez wykształconych fachowców, instalowane na stałe i stacjonarnie, 
serwisowane podczas trwałej eksploatacji, demontowane po cyklu użytkowania i poddawane 
recyklingowi.

Poprawka 70
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.,
a następnie co 5 lat, Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające analizę zakresu 
stosowania dyrektywy, w szczególności 
dotyczące tego, czy zakresem tym należy 
objąć moduły fotowoltaiczne.
W sprawozdaniu dotyczącym modułów 
fotowoltaicznych ocenia się
w szczególności osiągnięty faktyczny 
poziom zbierania i recyklingu. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
przedłoży ewentualny wniosek.

Or. en
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Uzasadnienie

Po rozszerzeniu dyrektywy na wszelkiego rodzaju EEE należy dokonać przeglądu zakresu jej 
stosowania. Ponadto należy sprawdzić, jaka część ogółu produkcji pochodzi z przedsiębiorstw 
uczestniczących w dobrowolnym porozumieniu środowiskowym dotyczącym cyklu życia 
systemów fotowoltaicznych oraz czy osiągnięto cel zakładający recykling 85% modułów 
fotowoltaicznych. Wyłączenie tej dziedziny z zakresu stosowania dyrektywy należy utrzymać 
tylko wtedy, gdy okaże się, że dobrowolne porozumienie jest co najmniej tak samo skuteczne 
jak wymogi dyrektywy.

Poprawka 71
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) instalacji stacjonarnych;

Or. en

Uzasadnienie

Do instalacji stacjonarnych można zaliczyć drzwi i windy elektryczne, obiekty przeznaczone 
do stałego użycia stanowiące część struktury budynku i często potrzebne do spełnienia 
różnego rodzaju standardów bezpieczeństwa. NIE należą do nich odbiorniki telewizyjne 
montowane na ścianach ani inne obiekty o bardziej tymczasowym charakterze.

Poprawka 72
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. WEEE klasyfikuje się jako odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych lub 
odpady pochodzące od użytkowników 
innych niż gospodarstwa domowe. Należy 
ustanowić klasyfikację rodzajów WEEE 
na te kategorie. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 

4. WEEE klasyfikuje się jako odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych lub 
odpady pochodzące od użytkowników 
innych niż gospodarstwa domowe. 
Producenci zgłaszają EEE sprzedawany 
gospodarstwom domowym lub 
użytkownikom innym niż gospodarstwa 
domowe przy wprowadzaniu produktu do 
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uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3. 
Klasyfikacja ta opiera się między innymi 
na ocenie procentowego udziału sprzętu 
sprzedawanego gospodarstwom domowym 
lub przedsiębiorstwom.

obrotu, w zależności od przewidzianego 
końcowego użytkownika produktu, 
posługując się następującymi kryteriami:

a) dowód w postaci podpisanej umowy 
zawartej między użytkownikiem 
biznesowym a producentem (lub stroną 
reprezentującą producenta, 
np. odsprzedawcą działającym na 
podstawie umowy), która jasno określa 
odpowiedzialność za koszty zbiórki
i przetwarzania po wycofaniu
z eksploatacji, gwarantując, że dany EEE 
nie trafi do miejskiego strumienia 
odpadów; lub
b) EEE, który ze względu na swoją 
charakterystykę nie jest stosowany
w gospodarstwach domowych i w związku
z tym nie trafi do miejskiego strumienia 
odpadów. Temu kryterium powinno 
towarzyszyć co najmniej jedno
z następujących kryteriów:
i. EEE, który jest sterowany przez 
specjalistyczne oprogramowanie, 
np. system operacyjny lub środowisko 
systemowe wymagające specjalnej 
konfiguracji do użytku profesjonalnego;
ii. EEE, który działa przy napięciu lub 
zużywa moc spoza zakresu dostępnego
w gospodarstwach domowych;
iii. EEE wymagający licencji 
zawodowych, np. stacje bazowe 
wymagające licencji organu 
regulacyjnego do spraw telekomunikacji;
iv. EEE charakteryzujący się dużymi 
rozmiarami lub wagą, wymagający 
specjalistycznego montażu i demontażu 
lub transportu;
v. EEE, który wymaga specjalistycznego 
otoczenia i/lub specjalistycznego 
wykształcenia (np. sprzęt rentgenowski);
vi. EEE należący do kategorii 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS, COM (2008)809/4);
vii. EEE nieobjęty zakresem stosowania 
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dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów dotyczącej 
produktów konsumpcyjnych;
c) EEE, który jest dostarczany 
konsumentowi, jednak ze względu na swój 
charakter po użyciu jest zwracany do 
zakładu handlowego w celu 
przetworzenia, w związku z czym nigdy nie 
trafia do domowego strumienia odpadów 
(np. aparaty fotograficzne jednorazowego 
użytku).

Or. en

Uzasadnienie

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Poprawka 73
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
„EEE” oznacza urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od 
obecności pola elektromagnetycznego, 
oraz urządzenia do wytwarzania, przesyłu 
oraz pomiaru prądu i pól, ujęte
w kategoriach wymienionych w załączniku
I do dyrektywy 20xx/xx/WE (RoHS) oraz 
przeznaczone do użycia przy napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 
1000 woltów dla prądu zmiennego

a) sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
„EEE” oznacza urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od 
obecności pola elektromagnetycznego, 
oraz urządzenia do wytwarzania, przesyłu 
oraz pomiaru prądu i pól, ujęte
w kategoriach wymienionych w załączniku 
I.A do niniejszej dyrektywy oraz 
przeznaczone do użycia przy napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 
1000 woltów dla prądu zmiennego
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i 1500 woltów dla prądu stałego; i 1500 woltów dla prądu stałego;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepewności prawnej, należy wyraźnie określić zakres dyrektywy WEEE w samej 
dyrektywie, bez żadnych odniesień do niektórych przepisów RoHS.

Poprawka 74
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
„EEE” oznacza urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od 
obecności pola elektromagnetycznego, 
oraz urządzenia do wytwarzania, przesyłu 
oraz pomiaru prądu i pól, ujęte
w kategoriach wymienionych w załączniku
I do dyrektywy 20xx/xx/WE (RoHS) oraz 
przeznaczone do użycia przy napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 
1000 woltów dla prądu zmiennego
i 1500 woltów dla prądu stałego;

a) „sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub 
„EEE” oznacza urządzenia, których 
prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od 
obecności pola elektromagnetycznego, 
oraz urządzenia do wytwarzania, przesyłu 
oraz pomiaru prądu i pól, ujęte
w kategoriach wymienionych w załączniku
I do dyrektywy 20xx/xx/WE (RoHS) oraz
przeznaczone do użycia przy napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 
1000 woltów dla prądu zmiennego
i 1500 woltów dla prądu stałego; słowo 
„uzależnione” oznacza, że sprzęt wymaga 
zasilania energią elektryczną, aby móc 
spełniać swoją funkcję podstawową.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia uznawane za „sprzęt elektryczny i elektroniczny” muszą być lepiej zdefiniowane. 
Poprawka odróżnia urządzenia, w przypadku których energia elektryczna jest niezbędna do 
tego, by mogły one spełniać swoją funkcję podstawową, od urządzeń, które mogą spełniać 
swoją funkcję podstawową nawet bez energii elektrycznej.
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Poprawka 75
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny” lub „WEEE” oznacza 
urządzenia elektryczne lub elektroniczne, 
które są odpadami w rozumieniu art. 3 
pkt 1 dyrektywy 2008/xx/WE w sprawie 
odpadów, w tym wszystkie części 
składowe, podzespoły i produkty 
zaopatrzenia stanowiące część produktu
w momencie jego usuwania;

b) „zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny” lub „WEEE” oznacza 
urządzenia elektryczne lub elektroniczne, 
które są odpadami w rozumieniu art. 3 
pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów, w tym wszystkie części 
składowe, podzespoły i produkty 
zaopatrzenia stanowiące część produktu
w momencie jego usuwania, lub które są 
sprzedawane lub przekazywane 
jakimkolwiek podmiotom, które 
przetworzą lub odsprzedadzą je w celu 
odzyskania niektórych materiałów lub 
części, uzyskując dodatnią ekonomiczną 
wartość końcową;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie wybiórczości oraz wzmocnienie celów dyrektywy dotyczących 
ochrony środowiska, szczególnie celu zakładającego maksymalizację właściwego 
przetwarzania WEEE.

Poprawka 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „urządzenie medyczne” oznacza sprzęt 
elektryczny objęty zakresem stosowania 
dyrektywy 93/42/WE i dyrektywy 
98/79/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować urządzenia medyczne objęte zakresem stosowania przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 77
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „instalacja stacjonarna” oznacza 
szczególną kombinację kilku rodzajów 
aparatury oraz, w stosownych 
przypadkach, innych urządzeń, które są 
montowane, instalowane i których 
przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w 
z góry określonym miejscu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wspólną interpretację terminu „instalacja stacjonarna” we wszystkich 
państwach członkowskich, należy wprowadzić definicję. Definicja ta jest zawarta
w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE).

Poprawka 78
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „wielkogabarytowe stacjonarne 
narzędzia przemysłowe” oznaczają 
maszyny lub systemy złożone z kombinacji 
sprzętu, systemów, produktów gotowych 
i/lub części składowych, instalowane przez 
specjalistów w określonym miejscu
w systemie maszyn przemysłowych lub
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w budynku przemysłowym w celu 
pełnienia określonego zadania;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zawarta w przygotowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Często 
zadawane pytania” dotyczącym RoHS.

Poprawka 79
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, bez względu na 
wykorzystaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość, 
stosownie do dyrektywy 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, która:

(j) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną w państwie 
członkowskim, bez względu na 
wykorzystaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość, 
stosownie do dyrektywy 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, która:

Or. de

Uzasadnienie

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Poprawka 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
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Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, bez względu na 
wykorzystaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość, 
stosownie do dyrektywy 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, która:

j) „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną w państwie 
członkowskim, bez względu na 
wykorzystaną technikę sprzedaży, w tym 
środki komunikacji na odległość, 
stosownie do dyrektywy 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość, która:

Or. en

Uzasadnienie

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over 
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Poprawka 81
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wytwarza sprzęt elektryczny Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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i elektroniczny pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub 
wprowadza do obrotu pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
zaprojektowany lub wytworzony dla niego; 

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wytwarza sprzęt elektryczny
i elektroniczny pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub 
wprowadza do obrotu pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
zaprojektowany lub wytworzony dla niego;

i) wytwarza sprzęt elektryczny
i elektroniczny pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym lub 
wprowadza do obrotu pod własną nazwą 
producenta lub znakiem towarowym sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
zaprojektowany lub wytworzony dla niego 
na terytorium państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
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Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Poprawka 83
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) posiada siedzibę na terenie 
Wspólnoty i wprowadza na rynek 
Wspólnoty w ramach swojej działalności 
sprzęt elektryczny i elektroniczny z kraju 
trzeciego.

(iii) wprowadza do obrotu w ramach 
swojej działalności sprzęt elektryczny i 
elektroniczny po raz pierwszy na 
terytorium tego państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Poprawka 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) posiada siedzibę na terenie Wspólnoty
i wprowadza na rynek Wspólnoty
w ramach swojej działalności sprzęt 
elektryczny i elektroniczny z kraju 

iii) wprowadza na rynek państwa 
członkowskiego w ramach swojej 
działalności sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
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trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over 
a foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Poprawka 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) posiada siedzibę na terenie Wspólnoty 
i wprowadza na rynek Wspólnoty
w ramach swojej działalności  sprzęt
elektryczny i elektroniczny z kraju 
trzeciego .

iii) posiada siedzibę na terenie Wspólnoty 
i wprowadza na rynek państwa 
członkowskiego lub importuje lub 
eksportuje w ramach swojej działalności
sprzęt  elektryczny i elektroniczny z kraju 
trzeciego .

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.
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Poprawka 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „dystrybutor” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, 
która udostępnia sprzęt elektryczny 
i elektroniczny na rynku 

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.

Poprawka 87
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „strony trzecie” oznaczają organizacje 
wyznaczone przez producenta lub grupę 
producentów do wypełniania niektórych 
obowiązków wyznaczającego producenta 
lub grupy producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ważna, aby sprostować wypaczoną interpretację dyrektywy stosowaną przez 
niektóre będące w mniejszości państwa członkowskie, w szczególności przez Wielką Brytanię, 
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która to interpretacja nie pozwala producentom na przyjmowanie pełnej odpowiedzialności 
za zarządzanie wytwarzanym przez siebie WEEE lub na zapewnienie skuteczności
i ekonomiczności tego działania.

Poprawka 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „WEEE pochodzący z gospodarstw 
domowych” oznacza WEEE pochodzący 
z gospodarstw domowych oraz ze źródeł 
komercyjnych, przemysłowych, 
instytucjonalnych i innych, który, z uwagi 
na jego charakter i ilość, jest podobny do 
WEEE pochodzącego z gospodarstw 
domowych;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.

Poprawka 89
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „WEEE pochodzący z gospodarstw 
domowych” oznacza WEEE pochodzący
z gospodarstw domowych oraz ze źródeł 
komercyjnych, przemysłowych, 

l) „WEEE pochodzący z gospodarstw 
domowych” oznacza WEEE pochodzący
z gospodarstw domowych oraz ze źródeł 
komercyjnych, przemysłowych, 
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instytucjonalnych i innych, który, z uwagi 
na jego charakter i ilość, jest podobny do 
WEEE pochodzącego z gospodarstw 
domowych;

instytucjonalnych i innych, który, z uwagi 
na jego charakter i ilość, jest podobny do 
WEEE pochodzącego z gospodarstw 
domowych; odpady, które pochodzą
z EEE wykorzystywanego zarówno przez 
gospodarstwa domowe, jak i inne 
podmioty, i są zbierane w ramach 
programów zbiorczych i indywidualnych, 
uznaje się w każdym przypadku za WEEE 
pochodzące z gospodarstw domowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele odpowiedzialnych przedsiębiorstw podlega wynikającemu z umowy wymogowi 
zwracania starych produktów producentowi w celu ich właściwego przetworzenia. Należy to 
traktować jako argument przeciw obciążaniu producenta całością zobowiązań. 

Poprawka 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „odpady niebezpieczne” oznaczają 
odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 
pkt 2 dyrektywy 2008/xx/WE w sprawie 
odpadów;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.
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Poprawka 91
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) „surowce strategiczne” oznaczają 
materiały o strategicznym znaczeniu dla 
konkurencyjności UE, w tym chrom, 
kobalt, miedź, gal, ind, lit, mangan, 
molibden, nikiel, niob, grupa 
platynowców (pallad, platyna, rod), metale 
ziem rzadkich, selen, tantal, tytan, wanad; 

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja zawiera wykaz surowców strategicznych opracowany prze USA. Materiały 
te są wykorzystywane w szerokiej gamie produktów elektrycznych i elektronicznych oraz mają 
istotne znaczenie dla utrzymania konkurencyjności gospodarczej UE.

Poprawka 92
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) „substancja niebezpieczna” oznacza 
substancję, która spełnia kryteria 
pozwalające na sklasyfikowanie jej jako 
substancji niebezpiecznej zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, 
lub substancję, która spełnia kryteria 
pozwalające na zaliczenie jej do 
nanomateriałów;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja po prostu skreśliła definicję „substancji lub preparatów niebezpiecznych”
z dyrektywy w sprawie WEEE (dawny art. 3 ust. 1). W art. 15, dotyczącym informacji dla 
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zakładów przetwarzania, nadal jednak mówi się o substancjach i preparatach 
niebezpiecznych, zresztą słusznie. Dlatego należy wprowadzić uaktualnioną definicję 
substancji niebezpiecznej. Powinna ona obejmować nanomateriały, tak aby zakłady 
przetwarzania otrzymywały niezbędne informacje umożliwiające właściwe przetwarzanie.

Poprawka 93
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mb) „preparat niebezpieczny” oznacza 
mieszankę, która spełnia kryteria 
pozwalające na sklasyfikowanie jej jako 
niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE, lub preparat zawierający 
nanomateriał;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja po prostu skreśliła definicję „substancji lub preparatów niebezpiecznych”
z dyrektywy w sprawie WEEE (dawny art. 3 ust. 1). W art. 15 nadal mowa jednak
o substancjach i preparatach niebezpiecznych, zresztą słusznie. Dlatego należy wprowadzić 
uaktualnioną definicję preparatu niebezpiecznego. Powinna ona obejmować nanomateriały, 
tak aby zakłady przetwarzania otrzymywały niezbędne informacje umożliwiające właściwe 
przetwarzanie.

Poprawka 94
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m c) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mc) „nanomateriały” oznaczają wszelkie 
celowo wyprodukowane materiały 
posiadające jeden lub więcej wymiarów 
rzędu nie więcej niż 100 nm lub 
składające się z odrębnych elementów 
funkcyjnych, czy to wewnątrz, czy na 
powierzchni, z których wiele posiada 
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jeden lub więcej wymiarów rzędu nie 
więcej niż 100 nm, łącznie ze strukturami, 
aglomeratami bądź agregatami, których 
rozmiar może przekraczać 100 nm, ale 
które zachowują właściwości typowe dla 
nanoskali.

Do właściwości charakterystycznych dla 
nanoskali należą:
(i) właściwości związane z dużymi 
konkretnymi powierzchniami 
rozpatrywanych materiałów i/lub
(ii) szczególne właściwości fizyczno-
chemiczne różniące się od właściwości 
postaci nienanometrycznej tego samego 
materiału.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić definicję nanomateriałów. Powyższa definicja została uzgodniona przez 
wszystkie trzy instytucje w kontekście rozporządzenia dotyczącego nowej żywności.

Poprawka 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „umowa finansowania” oznacza każdą 
pożyczkę, dzierżawę, najem lub umowę 
sprzedaży odroczonej lub ustalenia 
odnoszące się do każdego sprzętu  , bez 
względu na to, czy warunki tej umowy lub 
ustaleń, albo każdej umowy dodatkowej, 
przewidują przeniesienie lub możliwość 
przeniesienia prawa własności do tego 
sprzętu  ;

skreślona

Or. fr
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Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.

Poprawka 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „udostępnianie na rynku” oznacza 
dostarczanie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku wspólnotowym w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie;

o) „udostępnianie na rynku” oznacza 
dostarczanie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku państwa członkowskiego w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie;

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 
podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.
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Poprawka 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „udostępnianie na rynku” oznacza 
dostarczanie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku wspólnotowym w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie;

o) „udostępnianie na rynku” oznacza 
dostarczanie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku krajowym państwa członkowskiego
w ramach działalności handlowej, 
odpłatnie lub nieodpłatnie;

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że wskaźnik zbiórki jest określany na szczeblu krajowym, lepiej byłoby 
dysponować pragmatyczną definicją „udostępniania na rynku”, która zapewni wdrożenie
i stosowanie rozporządzenia, a w konsekwencji finansowanie zbierania i przetwarzania 
WEEE w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
rynku Wspólnoty;

(p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
rynku państwa członkowskiego;

Or. fr

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji jest przyznanie podmiotowi gospodarczemu, który wprowadził 
urządzenie na rynek europejski, funkcji producenta. Jednakże państwo wprowadzenia na 
rynek europejski nie zawsze jest tym samym państwem członkowskim, w którym konsument 
zakupi produkt. W związku z tym znacznie trudniej będzie ustanowić związek pomiędzy 
odpowiedzialnością producenta a szczeblem zbiórki WEEE. Następstwem tego byłaby utrata 
wiarygodności danych dotyczących wprowadzania do obrotu na rynku krajowym, czyli 



PE439.856v01-00 48/103 AM\808628PL.doc

PL

podstawowych danych służących obliczaniu nowych celów zbiórki.

Poprawka 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
rynku Wspólnoty;

p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
rynku krajowym państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że wskaźnik zbiórki jest określany na szczeblu krajowym, lepiej byłoby 
dysponować pragmatyczną definicją „wprowadzania do obrotu”, która zapewni wdrożenie
i stosowanie rozporządzenia, a w konsekwencji finansowanie zbierania i przetwarzania 
WEEE w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 100
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
rynku Wspólnoty;

p) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu po raz pierwszy na 
terytorium państwa członkowskiego;

Or. de

Uzasadnienie

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 



AM\808628PL.doc 49/103 PE439.856v01-00

PL

Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Poprawka 101
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub 
metalurgiczną obróbkę, w wyniku której 
na końcu procesu obróbki niebezpieczne 
substancje, preparaty i części składowe
zostają związane w postaci 
zróżnicowanego strumienia lub 
zróżnicowanej części strumienia.
Substancja, preparat lub część składowa 
są zróżnicowane jeśli możliwe jest ich 
monitorowanie w celu udowodnienia 
przetwarzania bezpiecznego dla 
środowiska.

q) „usunięcie” oznacza ręczną lub
mechaniczną separację niebezpiecznych 
substancji, preparatów i części
składowych określonych w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić definicję „usunięcia” zaproponowaną przez Komisję, gdyż zmierza ona do 
fundamentalnej zmiany w praktykach dotyczących przetwarzania wymienionych w załączniku 
II, co prowadziłoby do wystąpienia następujących problemów: a) likwidacja miejsc pracy 
wynikająca z tego, że sortowanie ręczne w UE nie może konkurować gospodarczo
z przetwarzaniem termicznym (spalanie niemetali) w zakładach metalurgicznych; b)
wykorzystywanie filtrów powietrza jako jedynej dostępnej metody zatrzymywania 
zanieczyszczeń; c) sprzeczność tej definicji z hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) 
przewidzianą w ramowej dyrektywie w sprawie odpadów (2008/98/WE), która określa 
„recykling materiałów” jako opcję bardziej wskazaną niż „operacje termiczne” (odzysk).
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Poprawka 102
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub 
metalurgiczną obróbkę, w wyniku której
na końcu procesu obróbki niebezpieczne 
substancje, preparaty i części składowe
zostają związane w postaci 
zróżnicowanego strumienia lub 
zróżnicowanej części strumienia.
Substancja, preparat lub część składowa 
są zróżnicowane jeśli możliwe jest ich 
monitorowanie w celu udowodnienia 
przetwarzania bezpiecznego dla 
środowiska.

q) „usunięcie” oznacza ręczną lub
mechaniczną separację niebezpiecznych 
substancji, preparatów i części składowych 
określonych w załączniku II.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie i uproszczenie definicji „usunięcia”, która w tekście 
Komisji jest zbyt długa. Zgodnie z intencją sprawozdawcy, starającego się zapobiec 
ograniczeniu zakresu dyrektywy, wprowadza się odesłanie do załącznika II.

Poprawka 103
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną 
obróbkę, w wyniku której na końcu 
procesu obróbki niebezpieczne substancje, 
preparaty i części składowe zostają 
związane w postaci zróżnicowanego 
strumienia lub zróżnicowanej części 
strumienia. Substancja, preparat lub część 
składowa są zróżnicowane jeśli możliwe 

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną
obróbkę, w wyniku której na końcu 
procesu obróbki niebezpieczne substancje, 
preparaty i części składowe zostają 
wydzielone z procesu przetwarzania na 
tyle kompletnie, na ile jest to technicznie 
wykonalne oraz związane w postaci 
zróżnicowanego strumienia lub 
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jest ich monitorowanie w celu 
udowodnienia przetwarzania bezpiecznego 
dla środowiska.

zróżnicowanej części strumienia. 
Substancja, preparat lub część składowa są 
zróżnicowane jeśli możliwe jest ich 
monitorowanie w celu udowodnienia 
przetwarzania bezpiecznego dla 
środowiska. Rozdrobnienia nie uznaje się 
za „usunięcie”.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „usunięcia” nie powinna obejmować rozdrobnienia, gdyż operacja rozdrabniania 
nie pozwala na wyizolowanie substancji niebezpiecznych.

Poprawka 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną 
obróbkę, w wyniku której na końcu 
procesu obróbki niebezpieczne substancje, 
preparaty i części składowe zostają 
związane w postaci zróżnicowanego 
strumienia lub zróżnicowanej części 
strumienia. Substancja, preparat lub część 
składowa są zróżnicowane jeśli możliwe 
jest ich monitorowanie w celu 
udowodnienia przetwarzania 
bezpiecznego dla środowiska.

q) „usunięcie” oznacza ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną 
obróbkę, w wyniku której na końcu 
procesu obróbki niebezpieczne substancje, 
preparaty i części składowe zostają 
wydzielone na jak najwcześniejszym 
etapie procesu przetwarzania i na tyle 
kompletnie, na ile jest to technicznie 
wykonalne. Proces usuwania musi być 
przeprowadzony przed jakimkolwiek 
innym przetwarzaniem, które grozi 
rozprowadzeniem lub rozpuszczeniem 
niebezpiecznych części składowych
w strumieniu odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa definicja usunięcia wprowadzona we wniosku Komisji ma bezpośredni wpływ na 
minimalne wymogi w zakresie przetwarzania określone w załączniku II do przedmiotowej 
dyrektywy, gdyż słowo „usunąć” występuje w pkt 1 i 2 załącznika II. Mogłaby ona budzić 
wątpliwości co do tego, czy można zezwolić na rozdrobnienie przed oddzieleniem substancji 
niebezpiecznych dokonywanym w fazie przetwarzania. Takie rozwiązanie nie powinno być 
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stosowane, dlatego definicja wymaga doprecyzowania tej kwestii.

Poprawka 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „instalacja stacjonarna” oznacza 
instalację stacjonarną w rozumieniu art. 2 
lit. c) dyrektywy 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej spójności i zbieżności z innymi aktami prawnymi UE 
dyrektywa w sprawie WEEE powinna odsyłać do istniejącej definicji „instalacji 
stacjonarnej”, która to definicja zawarta jest w dyrektywie 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej. Sprzęt przemysłowy wykorzystywany w fabrykach i 
w procesach przemysłowych pozostaje poza zakresem: po pierwsze, jego znaczenie dla 
środowiska naturalnego nie zostało ocenione jako znaczące w badaniach 
przygotowawczych Komisji, a po drugie taki sprzęt nie trafia też do miejskiego strumienia 
odpadów.

Poprawka 106
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „instalacja stacjonarna” oznacza 
instalację stacjonarną w rozumieniu art. 2 
lit. c) dyrektywy 2004/108/WE w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa w sprawie 
WEEE powinna odsyłać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnej”, która to definicja 
zawarta jest w dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Aby 
zwiększyć pewność prawną, należy wprowadzić wskazówki podane w przygotowanym przez 
Komisję dokumencie „Często zadawane pytania”.

Poprawka 107
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „wielkogabarytowa stacjonarna 
instalacja przemysłowa lub branżowa” 
oznacza konkretny wielkogabarytowy 
zespół przemysłowych lub branżowych 
urządzeń różnego rodzaju i ewentualnych 
urządzeń dodatkowych, które są ze sobą 
połączone lub zainstalowane razem i są 
przeznaczone do trwałej eksploatacji w 
określonym miejscu;

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie tych instalacji z zakresu stosowania sprawia, że definicja ta staje się konieczna. 
Definicja ta jest zgodna z definicją „instalacji stacjonarnych” w dyrektywie 2004/108/WE. 
Wielkogabarytowe stacjonarne instalacje przemysłowe lub branżowe są montowane i 
demontowane przez fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany strumień odpadów. Z 
tego względu również do tej pory instalacje te nie wchodziły w zakres obecnie obowiązującej 
dyrektywy 2002/96/WE.
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Poprawka 108
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sb) „produkty gotowe” oznaczają dowolne 
urządzenia lub jednostki sprzętu, które 
posiadają funkcję bezpośrednią, własne 
wydzielone miejsce oraz – w stosownych 
przypadkach – porty i połączenia 
przeznaczone dla użytkowników 
końcowych. „Funkcja bezpośrednia” jest 
zdefiniowana jako dowolna funkcja części 
składowej lub produktu gotowego, która 
jest wykorzystywana w przewidzianym 
celu określonym przez producenta
w instrukcji obsługi przeznaczonej dla 
użytkownika końcowego. Funkcja ta może 
być dostępna bez dalszych dostosowań lub 
połączeń innych niż proste i możliwe do 
wykonania przez dowolną osobę.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej spójności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa w sprawie 
WEEE powinna odsyłać do istniejącej definicji „instalacji stacjonarnej”, która to definicja 
zawarta jest w dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Aby 
zwiększyć pewność prawną, należy wprowadzić wskazówki podane w przygotowanym przez 
Komisję dokumencie „Często zadawane pytania”.

Poprawka 109
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sb) „wielkogabarytowe stacjonarne 
narzędzie przemysłowe” oznacza zespół 
wielu systemów, produktów końcowych 
i/lub elementów przeznaczonych do celów 
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przemysłowych, które są składane i/lub 
instalowane przez fachowców w celu 
eksploatacji w określonym miejscu, tak 
aby współdziałały w otoczeniu 
przemysłowym i pełniły określoną 
funkcję;

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie tych narzędzi z zakresu stosowania sprawia, że definicja ta staje się konieczna. 
Wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe są montowane i demontowane przez 
fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany strumień odpadów. Z tego względu 
również do tej pory narzędzia te nie wchodziły w zakres obecnie obowiązującej dyrektywy 
2002/96/WE.

Poprawka 110
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sc) „maszyna ruchoma przeznaczona 
wyłącznie dla profesjonalnych 
użytkowników” oznacza maszynę, która 
musi się poruszać w trakcie pracy lub 
którą trzeba przemieszczać w sposób 
ciągły lub półciągły do następujących po 
sobie miejsc pracy, lub której nie 
przemieszcza się w czasie pracy, ale którą 
można wyposażyć w urządzenia 
pozwalające na łatwiejsze przemieszczenie 
w inne miejsce;

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie tych maszyn z zakresu stosowania sprawia, że definicja ta staje się konieczna. 
Definicja jest zgodna z definicją maszyny ruchomej w dyrektywie 2006/42/WE, załącznik I, 
punkt 3.1.1. Maszyny ruchome przeznaczone wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników są 
demontowane i usuwane przez fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany strumień 
odpadów. Z tego względu również do tej pory maszyny te nie wchodziły w zakres obecnie 
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obowiązującej dyrektywy 2002/96/WE.

Poprawka 111
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „instalacja stacjonarna” oznacza 
instalację w myśl art. 2c dyrektywy 
2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej1. 
Definicja ta obejmuje m.in. produkty 
służące do ogrzewania, w tym do 
ogrzewania procesów, do wytwarzania 
zimna lub dostarczania ciepłej wody, a 
także ich komponenty, w tym czytniki 
pomiaru zużycia;
1 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24.

Or. de

Uzasadnienie

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.
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Poprawka 112
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera s a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „instalację stacjonarną” definiuje się 
jako „szczególną kombinację kilku 
rodzajów aparatury oraz, w stosownych 
przypadkach, innych urządzeń, które są 
montowane, instalowane i których 
przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w 
z góry określonym miejscu”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej spójności i zbieżności z innymi aktami prawnymi UE dyrektywa
w sprawie RoHS powinna odsyłać do obowiązującej definicji „instalacji stacjonarnej”, 
przewidzianej w dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. 
Przykładem instalacji stacjonarnych są instalacje w zakładach petrochemicznych, 
samochodowych, farmaceutycznych, zakładach obróbki materiałów, elektrowniach, 
oczyszczalniach, zakładach papierniczych lub niektóre instalacje elektryczne.

Poprawka 113
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie ze wspólnotowym 
prawodawstwem dotyczącym produktu,
w tym z dyrektywą 2005/32/WE w sprawie 
ekoprojektu państwa członkowskie 
wspierają środki na rzecz promowania 
projektowania i produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego
w szczególności w celu ułatwienia 
ponownego użycia, demontażu oraz 
odzysku WEEE, jego części składowych
i materiałów. Środki te uwzględniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 

Zgodnie ze wspólnotowym 
prawodawstwem dotyczącym produktu,
w tym z dyrektywą 2005/32/WE w sprawie 
ekoprojektu państwa członkowskie 
wspierają finansowe i inne środki na rzecz 
promowania projektowania i produkcji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w szczególności w celu ułatwienia 
ponownego użycia, demontażu oraz 
odzysku WEEE, jego części składowych
i materiałów. Środki te uwzględniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
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wewnętrznego. W tym kontekście państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
zmierzające do tego, by producenci nie 
uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, 
stosując specyficzne rozwiązania 
projektowe lub procesy produkcyjne, o ile 
takie rozwiązania projektowe lub procesy 
produkcyjne nie niosą korzyści 
nadrzędnych, na przykład, w odniesieniu 
do ochrony środowiska naturalnego i/lub 
wymogów bezpieczeństwa.

wewnętrznego. W tym kontekście państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
zmierzające do tego, by producenci nie 
uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, 
stosując specyficzne rozwiązania 
projektowe lub procesy produkcyjne, o ile 
takie rozwiązania projektowe lub procesy 
produkcyjne nie niosą korzyści 
nadrzędnych, na przykład, w odniesieniu 
do ochrony środowiska naturalnego i/lub 
wymogów bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 114
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie ze wspólnotowym 
prawodawstwem dotyczącym produktu,
w tym z dyrektywą 2005/32/WE w sprawie 
ekoprojektu państwa członkowskie 
wspierają środki na rzecz promowania 
projektowania i produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego
w szczególności w celu ułatwienia 
ponownego użycia, demontażu oraz 
odzysku WEEE, jego części składowych
i materiałów. Środki te uwzględniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W tym kontekście państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
zmierzające do tego, by producenci nie 
uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, 
stosując specyficzne rozwiązania 
projektowe lub procesy produkcyjne, o ile 
takie rozwiązania projektowe lub procesy 
produkcyjne nie niosą korzyści 
nadrzędnych, na przykład, w odniesieniu 
do ochrony środowiska naturalnego i/lub 
wymogów bezpieczeństwa.

Zgodnie ze wspólnotowym 
prawodawstwem dotyczącym produktu,
w tym z dyrektywą 2005/32/WE w sprawie 
ekoprojektu, państwa członkowskie 
wspierają współpracę pomiędzy 
producentami a zakładami recyklingu 
oraz środki na rzecz promowania 
projektowania i produkcji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego
w szczególności w celu ułatwienia 
ponownego użycia, demontażu oraz 
odzysku WEEE, jego części składowych
i materiałów. Środki te uwzględniają 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W tym kontekście państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
zmierzające do tego, by producenci nie 
uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, 
stosując specyficzne rozwiązania 
projektowe lub procesy produkcyjne, o ile 
takie rozwiązania projektowe lub procesy 
produkcyjne nie niosą korzyści 
nadrzędnych, na przykład, w odniesieniu 
do ochrony środowiska naturalnego i/lub 
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wymogów bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Poprawka 115
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć ilość 
unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 
oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE,
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć, a w dalszej 
perspektywie całkowicie wyeliminować 
ilość unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 
oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE,
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane oraz lamp zawierających 
rtęć i innych urządzeń małogabarytowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy zwrócić się do państw członkowskich o ograniczenie nieposortowanego WEEE, 
należy dążyć do całkowitej likwidacji takich odpadów. By to osiągnąć, należy w traktować 
priorytetowo nie tylko urządzenia chłodzące i zamrażające, ale też lampy zawierające rtęć
i inne urządzenia małogabarytowe, które zawierają substancje niebezpieczne, baterie lub 
akumulatory, i które najprawdopodobniej zostaną wyrzucone do zwykłego pojemnika na 
śmieci, jeżeli wyraźnie nie określi się innej procedury.
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Poprawka 116
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć ilość 
unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 
oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE, w 
szczególności i w pierwszym rzędzie w 
przypadku urządzeń chłodzących i 
zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki, by 
uniemożliwić unieszkodliwianie WEEE w 
postaci nieposortowanych odpadów 
komunalnych oraz by osiągnąć wysoki 
poziom selektywnej zbiórki WEEE, 
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących 
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane oraz lamp zawierających 
rtęć, a także urządzeń małogabarytowych.

Or. de

Uzasadnienie

Szczególnie urządzenia małogabarytowe i lampy są często usuwane wraz z nieposortowanymi 
odpadami komunalnymi. Dlatego ważne jest, aby środki 
uniemożliwiające unieszkodliwianie WEEE w postaci nieposortowanych odpadów 
komunalnych miały zastosowanie również do urządzeń małogabarytowych i lamp 
zawierających rtęć.

Poprawka 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć ilość 
unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć
ilość unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 
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oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE,
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane.

oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE,
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane, lamp zawierających rtęć 
oraz urządzeń małogabarytowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady są takie same w przypadku urządzeń chłodzących i zamrażających, jak i w przypadku 
lamp zawierających rtęć i urządzeń małogabarytowych. Obecnie selektywne zbieranie 
urządzeń chłodzących i zamrażających, lamp zawierających rtęć oraz urządzeń 
małogabarytowych jest niewystarczające i konieczne jest wpłynięcie na państwa członkowskie 
przy pomocy zachęt, by poprawiły wskaźniki zbiórki odpadów w tych konkretnych sektorach. 
Wszystkie te urządzenia zawierają substancje niebezpieczne, a zwłaszcza lampy i urządzenia 
małogabarytowe najczęściej kończą w zwykłym koszu. Urządzenia małogabarytowe często 
zawierają cenne zasoby, które należy poddać recyklingowi.

Poprawka 118
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
właściwe środki by ograniczyć ilość 
unieszkodliwianego WEEE w postaci 
nieposortowanych odpadów komunalnych 
oraz by osiągnąć wysoki poziom 
selektywnej zbiórki WEEE,
w szczególności i w pierwszym rzędzie
w przypadku urządzeń chłodzących
i zamrażających zawierających substancje 
zubożające warstwę ozonową i fluorowane 
gazy cieplarniane.

1. By osiągnąć wysoki poziom selektywnej 
zbiórki WEEE oraz odpowiednie 
przetwarzanie wszystkich rodzajów 
WEEE, w szczególności w przypadku
urządzeń chłodzących i zamrażających
zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową i fluorowane gazy 
cieplarniane oraz lamp zawierających rtęć
i urządzeń małogabarytowych, państwa 
członkowskie zapewniają selektywne 
zbieranie wszystkich WEEE, by nie 
mieszać ich z odpadami 
wielkogabarytowymi lub 
nieposortowanymi odpadami
z gospodarstw domowych, oraz 
uniemożliwiają wysłanie 
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nieprzetworzonych WEEE do 
składowania lub spalania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny uniemożliwiać przedostanie się WEEE z gospodarstw 
domowych do strumienia nieposortowanych odpadów z gospodarstw domowych – chodzi 
zwłaszcza o urządzenia małogabarytowe. Sposobem na zapewnienie tego mogłoby być 
przyjęcie odpowiednich środków, które natychmiast zminimalizują (a w dalszej perspektywie 
ostatecznie zakażą) unieszkodliwiania WEEE jako odpadów z gospodarstw domowych. 

Odpady pochodzące z urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową
i substancje fluorowane powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania. Dzięki 
temu tym urządzeniom, które należy przetwarzać w szczególny sposób ze względu na rodzaj 
zawartych w nich substancji, zapewni się przetwarzanie we własnym strumieniu odpadów.

Poprawka 119
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dystrybutorzy oferujący produkt 
należący do kategorii 3 odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, o ile sprzęt jest właściwego 
rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt 
dostarczony, nawet jeżeli nie ma miejsca 
zakup żadnego nowego produktu tego 
typu;

Or. en
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Poprawka 120
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć podmioty zbierające WEEE
z prywatnych gospodarstw domowych
i zapewniają, że WEEE składowane
w punktach zbiórki są przekazywane 
producentom lub stronom trzecim 
działającym w ich imieniu lub – w celu 
przygotowania do ponownego 
wykorzystania – wyznaczonym placówkom 
lub przedsiębiorstwom

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim umożliwia się wyznaczenie niezbędnych podmiotów zajmujących się 
zbiórką WEEE, by możliwe było osiągnięcie wymaganych ambitnych celów. Niniejsza 
poprawka zapewni możliwość osiągnięcia jeszcze ambitniejszych celów.

Poprawka 121
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, opierając się na zasadzie 
bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile 
sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te 
same funkcje, co sprzęt dostarczony. 
Państwa członkowskie mogą odstąpić od 
wykonywania tego obowiązku, pod 
warunkiem że gwarantują posiadaczowi 
końcowemu, że zwrot WEEE nie będzie 

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, opierając się na zasadzie 
bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile 
sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te 
same funkcje, co sprzęt dostarczony.
Dystrybutorzy dysponujący powierzchnią 
ponad 1500m² odpowiadają za 
zagwarantowanie, że konsumenci mogą 
zwrócić odpady WEEE do dystrybutora co 
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przez to bardziej skomplikowany,
i gwarantują, że ten system dla posiadacza 
końcowego pozostanie wolny od opłat. 
Państwa członkowskie stosujące ten 
przepis powiadomią o tym Komisję;

najmniej nieodpłatnie oraz że mają oni 
przewidziane w tym celu wodoszczelne 
miejsce zbiórki i magazynowania. Państwa 
członkowskie mogą odstąpić od 
wykonywania tego obowiązku, pod 
warunkiem że gwarantują posiadaczowi 
końcowemu, że zwrot WEEE nie będzie 
przez to bardziej skomplikowany,
i gwarantują, że ten system dla posiadacza 
końcowego pozostanie wolny od opłat. 
Państwa członkowskie stosujące ten 
przepis powiadomią o tym Komisję;

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić lepszą zbiórkę WEEE, w szczególności najmniejszych urządzeń, które 
najczęściej nie są ponownie zabierane w ramach aktualnie obowiązującego systemu 
bezpośredniego zwrotu, duzi dystrybutorzy powinni być na mocy prawa wyznaczani jako 
punkty zbiórki. Takie rozwiązanie bardzo ułatwiłoby zbiórkę poprzez zwiększenie liczby 
punktów zbiórki i znacznie ułatwiłoby użytkownikom zwrot zużytych EEE.

Poprawka 122
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, opierając się na zasadzie 
bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile 
sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te 
same funkcje, co sprzęt dostarczony. 
Państwa członkowskie mogą odstąpić od 
wykonywania tego obowiązku, pod 
warunkiem że gwarantują posiadaczowi 
końcowemu, że zwrot WEEE nie będzie 
przez to bardziej skomplikowany,
i gwarantują, że ten system dla posiadacza 
końcowego pozostanie wolny od opłat. 

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, opierając się na zasadzie 
bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile 
sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te 
same funkcje, co sprzęt dostarczony.
Dystrybutorzy EEE dysponujący 
powierzchnią sklepu ponad 1500m² 
odpowiadają za zagwarantowanie, że 
konsumenci mogą zwrócić im odpady 
WEEE nieodpłatnie oraz że mają oni 
przewidziane w tym celu wodoszczelne 
miejsce zbiórki i magazynowania. Państwa 
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Państwa członkowskie stosujące ten 
przepis powiadomią o tym Komisję;

członkowskie mogą odstąpić od 
wykonywania tego obowiązku, pod 
warunkiem że gwarantują posiadaczowi 
końcowemu, że zwrot WEEE nie będzie 
przez to bardziej skomplikowany,
i gwarantują, że ten system dla posiadacza 
końcowego pozostanie wolny od opłat. 
Państwa członkowskie stosujące ten 
przepis powiadomią o tym Komisję;

Or. en

Uzasadnienie

System bezpośredniego odbioru zwrotnego u dystrybutorów jest niewystarczający. Wskaźniki 
zbiórki odpadów mogłyby zostać wyraźnie poprawione, gdyby konsumenci mogli zwracać 
swoje WEEE każdemu dużemu dystrybutorowi.

Poprawka 123
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie, opierając się na zasadzie 
bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile 
sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te 
same funkcje, co sprzęt dostarczony. 
Państwa członkowskie mogą odstąpić od 
wykonywania tego obowiązku, pod 
warunkiem że gwarantują posiadaczowi 
końcowemu, że zwrot WEEE nie będzie 
przez to bardziej skomplikowany,
i gwarantują, że ten system dla posiadacza 
końcowego pozostanie wolny od opłat. 
Państwa członkowskie stosujące ten 
przepis powiadomią o tym Komisję;

(b) dostarczając nowy produkt, 
dystrybutorzy odpowiadają za 
zagwarantowanie, że odpady te można 
zwrócić do dystrybutora, co najmniej 
nieodpłatnie lub za pewnym zwrotem 
kosztów przez dystrybutora, opierając się 
na zasadzie bezpośredniej wzajemnej 
relacji, o ile sprzęt jest właściwego rodzaju
i pełni te same funkcje, co sprzęt 
dostarczony. Państwa członkowskie mogą 
odstąpić od wykonywania tego obowiązku, 
pod warunkiem że gwarantują 
posiadaczowi końcowemu, że zwrot 
WEEE nie będzie przez to bardziej 
skomplikowany, i gwarantują, że ten 
system dla posiadacza końcowego 
pozostanie wolny od opłat. Państwa 
członkowskie stosujące ten przepis 
powiadomią o tym Komisję;
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Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie zwrotu pewnej kwoty konsumentom w zamian za zwrócenie dystrybutorom 
WEEE może bardzo wyraźnie poprawić wskaźniki zbiórki odpadów. Może to okazać się 
korzystne również dla producentów, którzy otrzymywaliby więcej WEEE do recyklingu.

Poprawka 124
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do roku 2013 państwa członkowskie 
wdrożą plan poprawy zbiórki WEEE, by 
zwiększyć zbiórkę wszystkich kategorii 
WEEE z gospodarstw domowych, oraz 
poprawią wydajność systemów zbiórki. 
Plan poprawy zbiórki musi umożliwiać co 
najmniej osiągnięcie wskaźnika zbiórki 
określonego w art. 7. Plan poprawy 
zbiórki jest poddawany przeglądowi co 3 
lata, a Komisja otrzymuje regularne 
sprawozdania. Rzeczony plan poprawy 
powinien uwzględniać regularne analizy 
oceniające systemy zbiórki, udostępnione 
EEE oraz rosnący potencjał WEEE na 
szczeblu państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowy plan poprawy na szczeblu państwa członkowskiego jest najlepszym sposobem
na poprawienie wiedzy o strumieniach WEEE i zapewnienia lepszego monitoringu oraz 
wyników. Obowiązek przedstawiania Komisji sprawozdań, ale też i aktualnych wyników jest 
sposobem na uczynienie z tego planu podstawy do działania, a nie tylko listy pobożnych 
życzeń.
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Poprawka 125
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zakazują 
unieszkodliwiania nieprzetworzonego 
WEEE zebranego selektywnie.

1. Państwa członkowskie zakazują 
unieszkodliwiania nieprzetworzonego 
WEEE zebranego selektywnie
i monitorują sytuację.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawny monitoring jest konieczny, by uniknąć unieszkodliwiania takiego WEEE, które nie 
zostało zebrane i oddzielnie przetworzone.

Poprawka 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zbieranie i transport WEEE zebranego 
selektywnie są prowadzone w sposób 
zapewniający optymalne ponowne użycie
i recykling oraz ograniczenie 
niebezpiecznych substancji.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zbieranie i transport WEEE zebranego 
selektywnie są prowadzone w sposób 
zapewniający optymalne ponowne użycie
i recykling oraz ograniczenie 
niebezpiecznych substancji. W celu 
maksymalizacji ponownego użycia całych 
urządzeń państwa członkowskie powinny 
też zapewniać, że systemy zbiórki 
umożliwiają segregację w punktach 
zbiórki urządzeń nadających się do 
ponownego użycia od WEEE zebranego 
selektywnie, przed jakimkolwiek 
transportem.

Or. en
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Uzasadnienie

Selektywna zbiórka urządzeń nadających się do ponownego użycia nie jest zjawiskiem 
częstym, zatem istnieje potrzeba zachęcenia państw członkowskich do poprawienia 
wskaźników zbiórki odpadów w tych szczególnych obszarach, jak i przełożenia priorytetu 
dotyczącego ponownego użycia całych urządzeń (dawny art. 7 ust. 1 dyrektywy WEEE) na 
konkretne działania w tej dziedzinie. W celu ustanowienia priorytetu dotyczącego ponownego 
użycia całych urządzeń najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie selekcji i separacji 
urządzeń potencjalnie nadających się do użycia na jak najwcześniejszym etapie. To 
zachowałoby jakość wspomnianych urządzeń i zmaksymalizowałoby potencjał ponownego 
wykorzystania WEEE.

Poprawka 127
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają zbiórkę 
co najmniej 85% WEEE w nich 
wytworzonych do 2016 r.

Państwa członkowskie zapewniają 
stopniowy wzrost ilości zebranych WEEE
w okresie od 2013 do 2016 r. Państwa 
członkowskie informują Komisję
o działaniach, jakie zamierzają podjąć, 
najpóźniej do [...*]
By udokumentować osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki, państwa 
członkowskie zapewniają, że informacja 
dotycząca ilości WEEE
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- przygotowanego do ponownego użycia 
lub przesłanego do zakładów 
przetwarzania przez którykolwiek podmiot
i przetworzonego zgodnie z art. 8,
- dostarczonego do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a),
- dostarczonego do dystrybutorów zgodnie
z art. 5 ust. 2 lit. b),
- zebranego i przetworzonego selektywnie 
przez producentów lub przez strony trzecie 
działające w ich imieniu na mocy umowy,
- lub zebranego i przetworzonego 
selektywnie w jakikolwiek inny sposób 
przez inny podmiot WEEE
jest nieodpłatnie przekazywana państwom 
członkowskim zgodnie z art. 16 niniejszej 
dyrektywy.
*wstawić datę 18 miesięcy po wejściu
w życie

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie jest odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego zbiórki. 
Producenci nie mogą kontrolować zbiórki prowadzonej przez inne podmioty, nie jest także 
możliwe narzucanie wspólnego krajowego celu poszczególnym producentom.

Cel postawiony przed każdym państwem członkowskim powinien wynosić 85% powstałych 
WEEE (co zgadza się z 65% zaproponowanymi przez Komisję: 85% z 80% statystycznie 
powstałych WEEE.

Poprawka 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 40% w 2016 r., który w 2020 
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obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

r. wzrośnie do 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich
trzech latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Poprawka 129
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają zbiórkę 
co najmniej 85% WEEE w nich 
wytworzonych do 2016 r. Państwa 
członkowskie zapewniają, że do 2012 r. 
zbierane będą co najmniej 4kg WEEE na 
głowę. Państwa członkowskie zapewniają 
stopniowy wzrost ilości zebranych WEEE
w latach od 2012 do 2016 r. Cele zbiórki 
są osiągane corocznie. Państwa 
członkowskie o większej praktycznej 
motywacji mogą ustanowić bardziej 
ambitne cele indywidualne i w takim 
przypadku zgłaszają to Komisji.
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osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

Or. en

Poprawka 130
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają zbiórkę 
co najmniej 85% WEEE w nich 
wytworzonych do 2016 r. Wskaźnik 
zbiórki jest obliczany na podstawie 
całkowitej masy WEEE zebranego zgodnie
z art. 5 i 6 w danym roku w danym 
państwie członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanawiając cel zbiórki na 65% średniej masy Komisja de facto pozwala na to, by niektóre 
WEEE nie były zbierane oficjalnymi kanałami, a przez to by były potencjalnie niewłaściwie 
przetworzone. Istnieje zatem ryzyko zapomnienia o lżejszych i mniejszych urządzeniach, 
koncentrując się wyłącznie na cięższych urządzeniach o większych gabarytach.
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Poprawka 131
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6 w 
danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie minimalnego wskaźnika 
zbiórki wynoszącego 85%. Wskaźnik 
zbiórki jest obliczany na podstawie 
całkowitej masy WEEE w każdej kategorii 
sprzętu określonej w załączniku I, 
zebranego zgodnie z art. 5 i 6 w danym 
roku w danym państwie członkowskim, 
oraz wyrażany jako procentowa wartość 
średniej masy sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego dla każdej kategorii 
sprzętu określonej w załączniku I, 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
trzech latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.
Od 2013 r. do końca 2015 r. państwa 
członkowskie zapewniają coroczne 
osiągnięcie, przy dokonaniu 
analogicznego obliczenia, minimalnego 
wskaźnika zbiórki wynoszącego 45%.

Or. de

Uzasadnienie

Tylko poprzez obliczenie wskaźnika zbiórki dla każdej kategorii sprzętu można zapewnić 
wystarczający poziom zbiórki urządzeń małogabarytowych. Jeżeli nie rozróżni się kategorii 
sprzętu, procesowi odzysku poddane zostaną jedynie ciężkie urządzenia wielkogabarytowe. 
Urządzenia małogabarytowe będą w dalszym ciągu usuwane wraz z odpadami z gospodarstw 
domowych i poddawane procesowi spalania. Spalanie wielu urządzeń małogabarytowych 
szkodzi człowiekowi, zwierzętom i środowisku, a ponadto stanowi niepotrzebne marnowanie 
zasobów.
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Poprawka 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6 w 
danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r. 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie minimalnego wskaźnika 
zbiórki wynoszącego 55%. Wskaźnik 
zbiórki jest obliczany na podstawie 
całkowitej masy WEEE zebranego zgodnie 
z art. 5 i 6 w danym roku w danym 
państwie członkowskim oraz wyrażany
jako procentowa wartość średniej masy 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
trzech latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r. 
Od 2013 r. do końca 2015 r. państwa 
członkowskie zapewniają coroczne 
osiągnięcie, przy dokonaniu 
analogicznego obliczenia, minimalnego 
wskaźnika zbiórki wynoszącego 45%. 

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dostępne dane i podstawę do obliczeń ustalenie minimalnego wskaźnika 
zbiórki na poziomie 65% jest niezrozumiałe. Np. w przypadku Niemiec na razie dostępne są 
tylko dane za 2006 r. dotyczące ilości, ponownego użycia i przetwarzania WEEE, z których 
wynika wskaźnik zbiórki wynoszący 41% (w odniesieniu do ilości wprowadzonych do obrotu 
w tym samym roku). Wskaźnik zbiórki powinien opierać się na dostępnych informacjach i 
danych statystycznych dotyczących praktyki w zakresie odbioru zużytego sprzętu 
elektrycznego. Wskaźnik zbiórki wynoszący 55% wydaje się ambitny, lecz mimo to osiągalny.
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Poprawka 133
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie minimalnego wskaźnika 
zbiórki wynoszącego 75%. Wskaźnik 
zbiórki jest obliczany na podstawie 
całkowitej masy WEEE zebranego zgodnie
z art. 5 i 6 w danym roku w danym 
państwie członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.
Od 2013 r. do końca 2015 r. państwa 
członkowskie zapewniają coroczne 
osiągnięcie, przy dokonaniu 
analogicznego obliczenia, minimalnego 
wskaźnika zbiórki wynoszącego 50%.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ambitniejszych celów niż te zaproponowane przez sprawozdawcę.

Poprawka 134
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
zbiórkę co najmniej 85% WEEE w nich 
wytworzonych do 2016 r. Państwa 
członkowskie zapewniają stopniowy 
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minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

wzrost ilości zebranych WEEE w latach 
od 2012 do 2016 r. Państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
swoje plany poprawy do 2012 r.

Państwa członkowskie zapewniają, że do 
2011 r. zbierane będą co najmniej 4kg 
WEEE na głowę.
Cele zbiórki są osiągane corocznie.

Państwa członkowskie o większej 
praktycznej motywacji mogą ustanowić 
bardziej ambitny cel indywidualny i 
w takim przypadku zgłaszają to Komisji.
Ilość WEEE przetworzona zgodnie
z art. 8, obejmująca WEEE przygotowane 
do ponownego użycia, jest uznawana za 
roczną ilość zebranych WEEE.
By udokumentować osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki państwa 
członkowskie zapewniają, że informacja 
dotycząca ilości WEEE przygotowanego 
do ponownego użycia lub przesłanego do 
zakładów przetwarzania przez 
którykolwiek podmiot i przetworzonego 
zgodnie z art. 8 jest zgłaszana państwu 
członkowskiemu zgodnie z art. 16 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Inna metoda obliczania celów zbiórki.
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Poprawka 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają zbiórkę 
co najmniej 85% WEEE w nich 
wytworzonych do 2016 r.

Państwa członkowskie zapewniają 
stopniowy wzrost ilości zebranych WEEE
w latach od 2012 do 2016 r. Państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji swoje 
plany poprawy do końca 2011 r.
Państwa członkowskie zapewniają, że do 
2011 r. zbierane będą co najmniej 4kg 
WEEE na głowę. 
Cele zbiórki są osiągane corocznie. 
Państwa członkowskie o większej 
praktycznej motywacji mogą ustanowić 
bardziej ambitne cele indywidualne i 
w takim przypadku zgłaszają to Komisji.
Ilość WEEE przetworzona zgodnie z art. 
8, obejmująca ilość WEEE 
przygotowanego do ponownego użycia, 
jest uznawana za roczną ilość zebranego 
WEEE.
By udokumentować osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki, państwa 
członkowskie zapewniają, że informacja 
dotycząca ilości WEEE 
- przygotowanego do ponownego użycia 
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lub przesłanego do zakładów 
przetwarzania przez którykolwiek podmiot
i przetworzonego zgodnie z art. 8,
- dostarczonego do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a),
- dostarczonego do dystrybutorów zgodnie
z art. 5 ust. 2 lit. b),
- zebranego i przetworzonego selektywnie 
przez producentów lub przez strony trzecie 
działające w ich imieniu na mocy umowy, 
- lub zebranego i przetworzonego 
selektywnie w jakikolwiek inny sposób 
przez inny podmiot WEEE
jest nieodpłatnie przekazywana państwom 
członkowskim zgodnie z art. 16 niniejszej 
dyrektywy.
Osiągnięcie poziomu jest określone jako 
bieżąca ilość WEEE przygotowanego do 
ponownego użycia lub przetworzonego 
zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego zbiórki. 
Producenci nie mogą odpowiadać za ogólny cel zbiórki, ponieważ nie są w stanie 
kontrolować innych podmiotów zbierających WEEE w celach zarobkowych, nie mają też 
uprawnień do egzekwowania czegokolwiek, a zbiorczy termin „producenci” nie może odnosić 
się do podmiotu prawnego, do którego można się wspólnie zwrócić. Należy osiągnąć 
minimalny poziom zbiórki w wysokości 85% WEEE powstałego na szczeblu państwa 
członkowskiego (co zgadza się z 65% zaproponowanymi przez Komisję, które stanowią 85%
z 80% powstałego WEEE, które Komisja statystycznie obliczyła jako mające powstać
w okresie dwóch lat po wprowadzeniu na rynek 100% EEE).

Poprawka 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
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minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6 
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6 
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.
Obejmuje on również WEEE zebrane 
selektywnie w celu ich ponownego użycia.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli dane państwo członkowskie prowadzi ambitną politykę promowania ponownego użycia, 
może zostać faktycznie pokrzywdzone, jeżeli WEEE zebrane w celu ich ponownego użycia nie 
zostaną wliczone do wskaźnika zbiórki. Dlatego też konieczne jest ich uwzględnienie; 
zwrócenie uwagi na to zjawisko jest konieczne również ze względu na fakt, że pewna liczba 
rzeczonych WEEE jest zbierana ze znacznym wyprzedzeniem i w związku z tym jest pomijana 
w obliczaniu masy zbiórki.

Poprawka 137
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie przez producentów lub strony 
trzecie działające w ich imieniu 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 50% w 2016 r., który w 2020 
r. wzrośnie do 65%. Wskaźnik zbiórki jest 
obliczany na podstawie całkowitej masy 
WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6
w danym roku w danym państwie 
członkowskim, wyrażonego jako 
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elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich
dwóch latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.

procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich
trzech latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r.
Przed tą datą zastosowanie ma wskaźnik 
zbiórki wynoszący co najmniej cztery 
kilogramy WEEE rocznie średnio na 
mieszkańca.

Or. en

Uzasadnienie

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Poprawka 138
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby udowodnić osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki państwa 
członkowskie gwarantują, że informacja 
dotycząca WEEE: 
- dostarczonego do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a),

- dostarczonego do dystrybutorów zgodnie
z art. 5 ust. 2 lit. b),

- zebranego i przetworzonego selektywnie 
lub wyeksportowanego przez producentów 
lub przez strony trzecie działające w ich 
imieniu na mocy umowy,
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- lub zebranego i przetworzonego, 
odnowionego lub wyeksportowanego 
selektywnie w jakikolwiek inny sposób 
przez inny podmiot WEEE
jest nieodpłatnie zgłaszana państwom 
członkowskim raz do roku.

Or. en

Poprawka 139
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1, 
państwa członkowskie dopilnowują, by w 
przypadku lamp zawierających rtęć 
minimalny wskaźnik zbiórki od początku 
2016 r. wynosił 45%. Wskaźnik zbiórki 
jest obliczany na podstawie całkowitej 
masy lamp zawierających rtęć zebranych 
w danym roku, oraz wyrażany jako 
procentowa wartość średniej masy lamp 
zawierających rtęć wprowadzonych do 
obrotu w poprzednich trzech latach w tym 
państwie członkowskim. Od 2012 r. do 
końca 2015 r. państwa członkowskie 
zapewniają coroczne osiągnięcie, przy 
dokonaniu analogicznego obliczenia, 
minimalnego wskaźnika zbiórki 
wynoszącego 30%.

Or. de
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Poprawka 140
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wszyscy dystrybutorzy, którzy nie są w 
stanie udowodnić, że producent sprzętu 
elektrycznego lub elektronicznego dopełnił 
swoich obowiązków finansowych i 
proceduralnych w odniesieniu do tego 
sprzętu, sami dopełniają tych obowiązków 
lub zapewniają ich wykonanie przed dalszą 
sprzedażą produktu.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie dopilnowują, by producenci byli odpowiedzialni za zbieranie i 
recykling. Jednocześnie należy wprowadzić zachętę dla dystrybutorów.

Poprawka 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie odrębnego minimalnego 
wskaźnika zbiórki dla lamp należących do 
kategorii 3 załącznika I. Producenci lamp 
kategorii 3 powinni spełniać następujące 
cele zbiórki:
a) 30% począwszy od 2012 r.
b) 45% począwszy od 2016 r.
wyrażonych jako procentowa wartość 
średniej masy lamp wprowadzonych do 
obrotu w poprzednich trzech latach w tym 
państwie członkowskim.
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Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do prawie wszystkich innych EEE rynek kompaktowych lamp 
fluorescencyjnych nie jest nasycony. Przez następne lata konsumenci będą zastępować stare 
żarówki jarzeniowe nowymi kompaktowymi lampami fluorescencyjnymi. Lampy te mają 
wytrzymałość ponad pięciu lat. Z tego powodu cel zbiórki wynoszący 65% w oparciu o ilość 
lamp sprzedanych w poprzednich trzech latach jest niemożliwy do osiągnięcia. Odrębny cel 
zbiórki stanowi również zachętę do zbiórki lamp 3. kategorii, które w innym przypadku mogą 
zostać pominięte w procesie zbiórki ze względu na ich bardzo niską wagę.

Poprawka 142
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby udowodnić osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki państwa 
członkowskie gwarantują, że informacja 
dotycząca WEEE: działającego w ich 
imieniu na mocy umowy,
- dostarczonego do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a),
- dostarczonego do dystrybutorów zgodnie
z art. 5 ust. 2 lit. b),
- zebranego i przetworzonego selektywnie 
lub wyeksportowanego przez producentów 
lub przez strony trzecie 
- lub zebranego i przetworzonego
selektywnie w inny sposób jest 
nieodpłatnie zgłaszana państwom 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie poprawki sprawozdawcy, jednak ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialność 
spoczywającą na producencie oraz na to, by strony trzecie przekazujące im WEEE czyniły to 
na podstawie umowy. Brak spełnienia tego wymogu – szczególnie w Wielkiej Brytanii –
podważa stosowanie całej dyrektywy w tym kraju.
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Poprawka 143
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Aby udowodnić osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki państwa 
członkowskie gwarantują, że informacja 
dotycząca WEEE: 
- dostarczonego do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a),
- dostarczonego do dystrybutorów zgodnie
z art. 5 ust. 2 lit. b),
- zebranego i przetworzonego selektywnie 
lub wyeksportowanego przez producentów 
lub przez strony trzecie działające w ich 
imieniu,
- lub zebranego i przetworzonego, 
odnowionego lub wyeksportowanego 
selektywnie w jakikolwiek inny sposób 
przez inny podmiot WEEE jest 
nieodpłatnie zgłaszana państwom 
członkowskim raz do roku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego zbiórki i muszą 
zgłaszać zebraną i przetworzoną ilość WEEE zgodnie z art. 16 ust. 5, w tym ilość WEEE 
przygotowanego do ponownego użycia. Dlatego ważne jest, aby zgłaszano im wszystkie ilości 
zebrane selektywnie, w tym przez podmioty WEEE niebędące producentem ani stroną trzecią 
działającą w ich imieniu na mocy umowy. Umożliwia to także lepsze monitorowanie strumieni 
odpadów.
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Poprawka 144
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
zdawać Komisji coroczne sprawozdanie z:
- ilości WEEE wytworzonego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku, 
zgodnie ze wspólną metodologią 
ustanowioną w punkcie 3;
- ilości WEEE zebranego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku;
- ilości WEEE wprowadzonego do obrotu
w poprzednim roku oraz ilości WEEE 
wwiezionego do państwa członkowskiego i 
z niego wywiezionego;
- szacunkowej ilości WEEE niewłaściwie 
przetworzonego, składowanego lub 
nielegalnie wywiezionego w poprzednim 
roku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uzupełniać swe dane innymi 
elementami, przykładowo takimi jak WEEE, które potraktowano niewłaściwie (składowane, 
zatopione i nielegalnie przemieszczone).

Poprawka 145
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zdają Komisji 
coroczne sprawozdanie z
- ilości WEEE wytworzonego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku, 
zgodnie ze wspólną metodologią 
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ustanowioną w punkcie 3,
- ilości WEEE zebranego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku,
- ilości EEE wprowadzonego do obrotu
w poprzednim roku oraz +/- ilości EEE 
wwiezionego do państwa członkowskiego i 
z niego wywiezionego,
- szacunkowej ilości WEEE niewłaściwie 
przetworzonego, składowanego lub 
nielegalnie wywiezionego w poprzednim 
roku.

Or. en

Poprawka 146
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zdają Komisji 
coroczne sprawozdanie z
- ilości WEEE wytworzonego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku, 
zgodnie ze wspólną metodologią 
ustanowioną w punkcie 3,
- ilości WEEE zebranego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku,
- ilości EEE wprowadzonego do obrotu
w poprzednim roku oraz +/- ilości EEE 
wwiezionego do państwa członkowskiego i 
z niego wywiezionego,
- szacunkowej ilości WEEE niewłaściwie 
przetworzonego, składowanego lub 
nielegalnie wywiezionego w poprzednim 
roku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny monitorować następujące strumienie WEEE i zdawać z tego co 
roku sprawozdanie. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji: ilości WEEE zebranego, ilości 
EEE wprowadzonego do obrotu oraz ilości WEEE przetworzonego do różnych kanałów.
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Państwa członkowskie powinny też prowadzić badania, by ustalić ilość powstającego WEEE, 
którą należy oszacować poprzez zebranie danych na temat całkowitej masy WEEE 
wytworzonego w danym roku.

Tę wiedzę należy uzupełnić w jak najszerszym stopniu innymi przydatnymi danymi, takimi jak 
niewłaściwie potraktowane WEEE.

Poprawka 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a.) Państwa członkowskie zdają Komisji 
coroczne sprawozdanie z
- ilości WEEE wytworzonego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku, 
zgodnie ze wspólną metodologią 
ustanowioną w punkcie 3
- ilości WEEE zebranego w państwie 
członkowskim w poprzednim roku,
- ilości EEE wprowadzonego do obrotu
w państwie członkowskim w poprzednim 
roku oraz +/- ilości EEE wwiezionego do 
państwa członkowskiego i z niego 
wywiezionego
- szacunkowej ilości WEEE niewłaściwie 
przetworzonego, składowanego lub 
nielegalnie wywiezionego w poprzednim 
roku.

Or. en

Uzasadnienie

Aby mieć jasny ogląd sytuacji dotyczącej strumieni EEE i WEEE na szczeblu wspólnoty oraz 
by móc kontynuować tropienie luk w systemie monitoringu ważne jest, by państwa 
członkowskie gromadziły dane na różnych etapach cyklu życia EEE oraz podczas ich 
transgranicznego przemieszczania.
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Poprawka 148
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę 
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 r.
ustanawia się wspólną metodę obliczania 
całkowitej masy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu na rynku krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne są wiążące terminy, aby zapewnić pewność prawną i wdrożyć wspólną metodę.

Poprawka 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Do 2014 r. ustanawia się wspólną 
metodę, by ustalić ilość WEEE 
wytworzonego (wagowo i jednostkowo)
w każdym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

By móc porównać, w którym kierunku ewoluują państwa członkowskie i w jakim stopniu 
osiągane są założone cele, konieczne jest oparcie tych celów na wspólnej metodzie. Umożliwi 
to również stworzenie potrzebnych równych warunków wszystkim państwom członkowskim.
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Poprawka 150
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę 
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Aby zapewnić funkcjonowanie 
skutecznych systemów zbiórki Komisja 
przyjmuje, na mocy aktów delegowanych 
zgodnie z art. 18a, 18b i 18c, wspólną 
metodę obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka dostosowuje tzw. procedurę komitetową do nowej procedury zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 151
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Do 2012 r. ustanawia się wspólną 
metodę, by ustalić ilość WEEE 
wytworzonego wagowo w każdym 
państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 152
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Do 2014 r. ustanawia się wspólną 
metodę, by ustalić ilość WEEE 
wytworzonego (wagowo i jednostkowo)
w każdym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie terminu i celu.

Poprawka 153
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się wspólną metodę
obliczania całkowitej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym.

3. Do 2014 r. ustanawia się wspólną 
metodę, by ustalić ilość WEEE 
wytworzonego (wagowo i jednostkowo)
w każdym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność przyjęcia jasnej metody.
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Poprawka 154
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego 
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują cel zbiórki i termin jego 
osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnych celów, dotyczących
w szczególności urządzeń zawierających 
substancje zubożające warstwę ozonową 
lub substancje powodujące globalne 
ocieplenie, takich jak urządzenia 
chłodzące i zamrażające, a także 
urządzeń małogabarytowych (w tym 
zabawek, urządzeń zawierających baterie 
lub akumulatory) oraz urządzeń 
zawierających rtęć, takich jak lampy 
fluorescencyjne, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić odrębne cele dla urządzeń małogabarytowych oraz strumieni najbardziej 
niebezpiecznych odpadów. 

Odpady pochodzące z urządzeń chłodzących i zamrażających oraz lampy zawierające rtęć 
powinny być objęte odrębnym celem z racji swojej niebezpiecznej zawartości. Strumienie 
urządzeń małogabarytowych i lamp powinny mieć wyznaczone odrębne cele by zapewnić 
skupienie się na zbiórce zamiast na składowaniu, ponieważ istnieje duże ryzyko, że jeżeli nie 
zostaną objęte specjalnym systemem, urządzenia o najmniejszych gabarytach będą nadal 
wyrzucane wraz z ogólnymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
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Poprawka 155
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu, dotyczącego
w szczególności urządzeń zawierających 
substancje zubożające warstwę ozonową 
lub substancje powodujące globalne 
ocieplenie, takich jak urządzenia 
chłodzące i zamrażające, a także urządzeń 
małogabarytowych (w tym zabawek, 
urządzeń zawierających baterie lub 
akumulatory) oraz urządzeń 
zawierających rtęć, takich jak lampy 
fluorescencyjne, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Odpady pochodzące z urządzeń chłodzących i zamrażających oraz lampy zawierające rtęć 
powinny być objęte odrębną oceną z racji swojej niebezpiecznej zawartości. Inaczej istnieje 
duże ryzyko, że te urządzenia małogabarytowe będą nadal najczęściej wyrzucane do 
pojemnika wraz z ogólnymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Poprawka 156
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują cel zbiórki i termin jego 
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jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego 
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnych celów dotyczących
urządzeń podlegających załącznikowi 1 do 
dyrektywy 20xx/xx/WE (RoHS),
w szczególności urządzeń chłodzących
i zamrażających oraz lamp zawierających 
rtęć, na podstawie sprawozdania Komisji,
w stosownych przypadkach uzupełnionego 
wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić odrębne cele dla urządzeń małogabarytowych oraz strumieni najbardziej 
niebezpiecznych odpadów. Bez przyjęcia specjalnego podejścia istnieje duże ryzyko, że 
urządzenia o najmniejszych gabarytach będą nadal najczęściej wyrzucane do pojemnika wraz
z ogólnymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Możliwość ustanowienia 
odrębnych celów dla innych kategorii WEEE powinna zostać wykorzystana w przypadku gdy 
indywidualne cele dla każdej kategorii urządzeń mogą przyczynić się do lepszej ochrony 
środowiska naturalnego.

Poprawka 157
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego 
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego 
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, lamp zawierających rtęć
i urządzeń małogabarytowych, na 
podstawie sprawozdania Komisji,
w stosownych przypadkach uzupełnionego 
wnioskiem.

Or. en
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Uzasadnienie

Lampy zawierające rtęć stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Obecnie 
nie we wszystkich krajach udaje się osiągnąć wysokie wskaźniki zbiórki lamp, zwłaszcza że 
ich waga jest niewielka. Z tego względu oraz z uwagi na wymogi ekologiczne należy wziąć 
pod uwagę odrębny cel dotyczący zbierania w odniesieniu do tych lamp. Takie samo 
podejście należy przyjąć w odniesieniu do urządzeń małogabarytowych, które często 
zawierają niebezpieczne substancje, a mimo to zbyt często trafiają do ogólnego strumienia 
odpadów.

Poprawka 158
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu, dotyczącego 
zbierania urządzeń zawierających 
substancje zubożające warstwę ozonową 
lub substancje powodujące globalne 
ocieplenie, takich jak urządzenia 
chłodzące i zamrażające, a także urządzeń 
małogabarytowych (w tym zabawek, 
urządzeń zawierających baterie lub 
akumulatory) oraz urządzeń 
zawierających rtęć, takich jak lampy 
fluorescencyjne, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność ustanowienia odrębnych celów zbiórki dla produktów zawierających substancje 
niebezpieczne.
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Poprawka 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują wskaźnik zbiórki i termin 
jego osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie również możliwość 
ustalenia odrębnego celu dotyczącego 
zbierania urządzeń chłodzących
i zamrażających, na podstawie 
sprawozdania Komisji, w stosownych 
przypadkach uzupełnionego wnioskiem.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Parlament Europejski i Rada ponownie 
przeanalizują cel zbiórki i termin jego 
osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 
mając na względzie możliwość ustalenia
odrębnych celów, dotyczących zbierania
w szczególności urządzeń zawierających 
substancje zubożające warstwę ozonową 
lub substancje powodujące globalne 
ocieplenie, takich jak urządzenia 
chłodzące i zamrażające, a także urządzeń 
zawierających rtęć, takich jak lampy 
fluorescencyjne, oraz urządzeń 
małogabarytowych (w tym zabawek, 
urządzeń zawierających baterie lub 
akumulatory), na podstawie sprawozdania 
Komisji, w stosownych przypadkach 
uzupełnionego wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia chłodzące i zamrażające, lampy zawierające rtęć oraz urządzenia 
małogabarytowe takie jak zabawki, telefony komórkowe, laptopy itp. zawierają niebezpieczne 
substancje i/lub rzadkie surowce. Z powodów środowiskowych i zdrowotnych oraz ze względu 
na racjonalne gospodarowanie zasobami uzasadnione jest ustanowienie odrębnych celów 
zbiórki i należy je zastosować szybciej niż w przypadku reszty urządzeń objętych niniejszą 
dyrektywą.
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Poprawka 160
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE. Komisja kieruje 
opracowaniem zharmonizowanych 
standardów zbierania, przetwarzania 
i recyklingu WEEE, w szczególności 
powierzając prace Europejskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu, tak aby 
zharmonizowane standardy były gotowe w 
ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Standardy te zostaną wykorzystane – na 
podstawie metod, jakie należy opracować 
– do przeglądu charakterystycznych cech 
produktów po zakończeniu ich 
użytkowania w odniesieniu do demontażu, 
możliwości odzysku i ograniczenia 
niebezpiecznych substancji.

Zabrania się transakcji z organizacjami, 
które nie starały się o rejestrację ani o 
zezwolenie, wskutek czego nie ma 
możliwości ich sprawdzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest m.in. zakazanie nielegalnego handlu i eksportu WEEE. Dlatego należy
podkreślić, że w procesie zbierania i odzysku mogą uczestniczyć tylko te organizacje, które 
stanowią element oficjalnego cyklu.
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Poprawka 161
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE. Komisja zachęca do 
opracowania zharmonizowanych 
standardów zbierania, przetwarzania
i recyklingu WEEE, w szczególności 
powierzając prace Europejskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu. 
Odniesienie do wspomnianych 
zharmonizowanych standardów jest 
publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich i wykaz ten jest 
okresowo aktualizowany.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna zachęcać do rozwijania standardów.

Poprawka 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE. Komisja dąży do 
opracowania zharmonizowanych 
standardów zbierania, przetwarzania
i recyklingu WEEE, które powinny być 
dostępne w terminie 12 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy,
w szczególności powierzając prace 
Europejskiemu Komitetowi 
Normalizacyjnemu. Standardy te 
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zawierają metody oceny charakterystyki 
zużycia produktów, zgodnie z wymogami 
art. 4, między innymi łatwość demontażu, 
odzyskiwanie rzadkich surowców 
strategicznych, możliwości recyklingu
i zmniejszenie emisji substancji 
niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled.
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Poprawka 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami ustanowioną 
dyrektywą 2008/98/WE. By priorytetowo 
potraktować przygotowanie do ponownego 
użycia, należy wprowadzić kontrolę przed 
każdym przetwarzaniem by upewnić się, że 
urządzenie będące odpadem lub jego 
poszczególne części składowe nie nadają 
się do ponownego użycia. Kontrolę tę 
powinna przeprowadzać akredytowana 
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sieć napraw i ponownego użycia, 
ustanowiona zgodnie z art. 11 ust. 1
i załącznikiem IV do dyrektywy 
2008/98/WE, lub inny personel
o podobnych kwalifikacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, by zbiórka i przetwarzanie WEEE były prowadzone z zastosowaniem 
najlepszych dostępnych technik (BAT), lecz też zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami ustanowioną dyrektywą w sprawie odpadów (2008/98/WE). Zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami selektywnie zebrany WEEE powinien zostać priorytetowo
przygotowany do ponownego użycia i wyłącznie wtedy, gdy nie nadaje się on do ponownego 
użycia, należy go przetworzyć w celu recyklingu, odzyskania energii lub unieszkodliwić. 
Obowiązkowa kontrola przydatności do ponownego użycia jest właściwym działaniem. Aby 
uczynić to we właściwy sposób, zakłady przetwarzania powinny dysponować odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem, lub przekazać kontrolę i sortowanie akredytowanej sieci 
napraw i ponownego użycia.

Poprawka 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja opracowuje zharmonizowane 
standardy zbierania, przetwarzania
i recyklingu WEEE, w terminie 12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, powierzając prace 
Europejskiemu Komitetowi 
Normalizacyjnemu. Standardy te 
zawierają metody oceny charakterystyki 
zużycia produktów, zgodnie z wymogami 
art. 4, w szczególności łatwość demontażu, 
możliwości recyklingu i zmniejszenie 
emisji substancji niebezpiecznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieją różnice w jakości skuteczności obchodzenia się z zasobami odzyskiwanymi
w następstwie recyklingu. Różne standardy prowadzą do zakłócania warunków konkurencji, 
dlatego należy stworzyć równe warunki działania. Nowe standardy powinny podkreślać eko-
projekt dla zużycia produktów, a nie tylko odnosić się istniejących praktyk z zakresu 
recyklingu. Można w związku z tym stosować standardy „e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of EE®”, standardy oznakowania WEEE oraz zalecenia 
odnoszące się do założeń w standardach określone w wytycznych CEN dotyczących kwestii 
środowiskowych w standardach zużycia produktów (wyd. 3/11/2008).

Poprawka 165
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oprócz usunięcia wszelkich cieczy 
przetwarzanie obejmuje ręczną, 
mechaniczną, chemiczną lub 
metalurgiczną obróbkę, w wyniku której w 
procesie przetwarzania zostają usunięte 
niebezpieczne substancje, preparaty lub 
części składowe na pierwszym możliwym 
etapie procesu odzysku oraz tak 
dokładnie, jak jest to możliwe z 
technicznego punktu widzenia. Usunięcie 
następuje przed zastosowaniem innych 
metod obróbki, które mogłyby prowadzić 
do rozprowadzenia niebezpiecznych 
składników. Rozdrabniania nie uznaje się 
za usuwanie.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdrabnianie nie jest odpowiednią metodą izolowania niebezpiecznych substancji i ich 
właściwego przetwarzania.
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Poprawka 166
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przetwarzanie maksymalnie 
wykorzystuje odzyskanie surowców 
strategicznych określonych w art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje znaczną 
stratę w zakresie surowców strategicznych. Należy szerzej traktować przetwarzanie, aby 
umożliwić odzyskiwanie, a przez to zapewnić bezpieczeństwo dostaw wspomnianych 
surowców.

Poprawka 167
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W załączniku II można wprowadzić 
zmiany w celu uwzględnienia innych 
technologii przetwarzania gwarantujących 
przynajmniej identyczny poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego. 

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3. Komisja ocenia
w pierwszej kolejności, czy należy zmienić 
wpisy dotyczące płytek obwodów 
drukowanych do telefonów komórkowych 
oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.

4. W celu uwzględnienia innych 
technologii przetwarzania gwarantujących 
przynajmniej identyczny poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego Komisja przyjmuje, na mocy 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18a, 
18b i 18c, zmiany załącznika II. Komisja 
ocenia w pierwszej kolejności, czy należy 
zmienić wpisy dotyczące płytek obwodów 
drukowanych do telefonów komórkowych 
oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka dostosowuje tzw. procedurę komitetową do nowej procedury zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 168
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/xx/WE
w sprawie odpadów właściwe organy
wydają stosowne zezwolenie każdemu 
zakładowi lub przedsiębiorstwu 
zajmującemu się przetwarzaniem.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/xx/WE
w sprawie odpadów właściwe organy
rejestrują każdy zakład lub 
przedsiębiorstwo zajmujące się 
przetwarzaniem i wydają mu stosowne 
zezwolenie. Zakazuje się transakcji
z zakładami niezarejestrowanymi lub nie 
posiadającymi stosownego zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego artykułu jest zapewnienie zbiórki i przetwarzania WEEE oficjalnymi 
kanałami. Zakaz transakcji dotyczących WEEE z jakimkolwiek podmiotem łańcucha odpadów 
nie uznanym za podmiot oficjalny umożliwiłoby państwom członkowskim prowadzenie 
właściwego monitoringu i egzekwowanie przepisów.

Poprawka 169
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. WEEE wywożony poza obszar 
Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów

2. WEEE wywożony poza obszar 
Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów
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i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. 
dotyczącym wywozu w celu poddania 
odzyskowi niektórych odpadów 
wymienionych w załączniku III lub IIIA do 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do 
pewnych państw, których nie obowiązuje 
decyzja OECD w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania 
odpadów podlega wyłącznie obowiązkowi 
wypełnienia zobowiązań i celów art. 11 
niniejszej dyrektywy, jeśli eksporter może 
udowodnić, iż przetwarzanie
przeprowadzono na warunkach 
równorzędnych z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. 
dotyczącym wywozu w celu poddania 
odzyskowi niektórych odpadów 
wymienionych w załączniku III lub IIIA do 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do 
pewnych państw, których nie obowiązuje 
decyzja OECD w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania 
odpadów ma miejsce wyłącznie wtedy, 
jeśli eksporter może udowodnić, iż odzysk
przeprowadzono na warunkach 
równorzędnych z wymogami niniejszej 
dyrektywy, a w szczególności
z załącznikami II i III.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji, by przemieszczanie WEEE nie zależało już od spełnienia warunków 
odzysku zgodnie z dyrektywą, lecz by uzależnić możliwość wywozu WEEE od spełnienia 
zaledwie warunków na etapie przetwarzania jest krokiem wstecz. Odzysk odpadów powinien 
być zawsze zgodny ze standardami ustanowionymi w dyrektywie, zarówno wewnątrz 
Wspólnoty, jak i poza jej granicami.

Poprawka 170
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie nie zezwalają 
na przemieszczanie żadnych produktów
z urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, które mają być 
ponownie użyte, chyba że określony 
indywidualny lub grupowy podmiot 
zaświadczył, że są one w pełni sprawne i 
w związku z tym zostały opatrzone 
odpowiednią etykietą.
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Or. en

Uzasadnienie

Duże ilości WEEE są wywożone za granicę w celu demontażu w potwornych warunkach pod 
pretekstem, że produkty te są sprawne i mają zostać ponownie użyte. Wymóg dotyczący 
indywidualnego zaświadczania sprawności w odniesieniu do produktów, które mają zostać 
ponownie użyte, powstrzyma nielegalny przewóz i ułatwi ściganie winowajców.

Poprawka 171
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się szczegółowe zasady 
wykonania ust. 1 i 2, w szczególności 
kryteria dla oceny warunków 
równorzędnych.

3. W celu umożliwienia operacji 
przetwarzania poza granicami Wspólnoty 
przy jednakowym stopniu ochrony 
Komisja przyjmuje, na mocy aktów 
delegowanych zgodnie z art. 18a, 18b
i 18c, szczegółowe zasady dotyczące ust. 1
i 2, w szczególności kryteria dla oceny 
warunków równorzędnych.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 18 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka dostosowuje tzw. procedurę komitetową do nowej procedury zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


