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Poprawka 172
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do całego WEEE 
selektywnie zebranego i przesłanego do 
przetwarzania zgodnie z art. 8, 9 i 10 lub w 
celu przygotowania do ponownego użycia 
państwa członkowskie gwarantują, że do 
dnia 31 grudnia 2011 r. producenci spełnią 
następujące minimalne cele:

1. W odniesieniu do całego WEEE 
selektywnie zebranego i przesłanego do 
przetwarzania zgodnie z art. 8, 9 i 10 lub w 
celu przygotowania do ponownego użycia 
państwa członkowskie gwarantują, że do 
dnia 31 grudnia 2011 r. producenci 
i wszelkie inne podmioty powiązane z 
WEEE spełnią następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy WEEE powinien zostać jasno określony w niej samej, a nie za pomocą 
odniesień do określonych postanowień dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS), tak 
aby uniknąć nieścisłości prawnych.

Poprawka 173
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

– 85% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz 

– 85% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz 

– 80% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

– 80% jego części składowych, materiałów 
i substancji jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

Or. en
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Uzasadnienie

Nie wszystkie części urządzeń elektrycznych i elektronicznych można odzyskać lub poddać 
recyklingowi. Cel określony w procentach powinien być realnie osiągalny.

Poprawka 174
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika IA do niniejszej dyrektywy,

– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 80% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

– 80% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy WEEE powinien zostać jasno określony w niej samej, a nie za pomocą 
odniesień do określonych postanowień dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS), tak 
aby uniknąć nieścisłości prawnych.

Poprawka 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 4 
załącznika IA,
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– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 

– 80% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu;

– 75% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz

– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne użycie powinno mieć pierwszeństwo w stosunku do recyklingu i odzysku. Nie można 
zwiększać poziomu ponownego zużycia (szacowanego na między 5 a 20%) poprzez włączenie 
procentowego celu w tym zakresie do łącznego celu dotyczącego ponownego zużycia i 
recyklingu, jako że producenci osiągną ten pułap jedynie za pomocą recyklingu, a w 
rezultacie mogą nie wykorzystać możliwości ponownego użycia. Biorąc pod uwagę, że 
wprowadzenie odrębnego pułapu dla ponownego zużycia jest nową propozycją, poziom 5% 
wydaje się rozsądny.

Poprawka 176
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

(a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 10 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

– 85% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz 

– 85% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz
– 75% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz

– 80% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu;

– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en
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Poprawka 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 2
załącznika IA,

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 

– 70% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu;

– 65% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz

– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne użycie powinno mieć pierwszeństwo w stosunku do recyklingu i odzysku. Nie można 
zwiększać poziomu ponownego zużycia (szacowanego na między 5 a 20%) poprzez włączenie 
procentowego celu w tym zakresie do łącznego celu dotyczącego ponownego zużycia i 
recyklingu, jako że producenci osiągną ten pułap jedynie za pomocą recyklingu, a w 
rezultacie mogą nie wykorzystać możliwości ponownego użycia. Biorąc pod uwagę, że 
wprowadzenie odrębnego pułapu dla ponownego zużycia jest nową propozycją, poziom 5% 
wydaje się rozsądny.

Poprawka 178
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika IA do niniejszej dyrektywy 
20xx,

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 80% poddawane jest procesowi odzysku,
oraz

– 70% jest przygotowywane do – 70% jest przygotowywane do 
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ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy WEEE powinien zostać jasno określony w niej samej, a nie za pomocą 
odniesień do określonych postanowień dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS), tak 
aby uniknąć nieścisłości prawnych.

Poprawka 179
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

– 80% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz 

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz 

– 70% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu; 

– 70% jego części składowych, materiałów 
i substancji jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu; 

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie części urządzeń elektrycznych i elektronicznych można odzyskać lub poddać 
recyklingowi. Cel określony w procentach powinien być realnie osiągalny.
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Poprawka 180
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS), 

(b) dla WEEE ujętego w kategorii 3 i 4 
załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE 
(RoHS),

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz 

– 80% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 70% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu; 

– 65% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz
– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en

Poprawka 181
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 2, 5, 6, 
7, i 9 załącznika I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS), 

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 2, 5, 6, 
7, i 9 załącznika I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS), 

– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz 

– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz 

– 55% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu; 

– 55% jego części składowych, materiałów 
i substancji jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 
recyklingu; 

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie części urządzeń elektrycznych i elektronicznych można odzyskać lub poddać 
recyklingowi. Cel określony w procentach powinien być realnie osiągalny.
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Poprawka 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 2, 5, 6, 
7, 8 i 9 załącznika I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS),

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 5 
załącznika IA,

– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 

– 55% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu;

– 50% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz

– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne użycie powinno mieć pierwszeństwo w stosunku do recyklingu i odzysku. Nie można 
zwiększać poziomu ponownego zużycia (szacowanego na między 5 a 20%) poprzez włączenie 
procentowego celu w tym zakresie do łącznego celu dotyczącego ponownego zużycia i 
recyklingu, jako że producenci osiągną ten pułap jedynie za pomocą recyklingu, a w 
rezultacie mogą nie wykorzystać możliwości ponownego użycia. Biorąc pod uwagę, że 
wprowadzenie odrębnego pułapu dla ponownego zużycia jest nową propozycją, poziom 5% 
wydaje się rozsądny.

Poprawka 183
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 2, 5, 6, 
7, i 9 załącznika I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS), 

(c) dla WEEE ujętego w kategorii 2, 5, 6, 
7, 8 i 9 załącznika I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS),

– 75% poddawane jest procesowi odzysku , 
oraz 

– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 55% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu; 

– 50% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz
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– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia;

Or. en

Poprawka 184
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) dla gazowych lamp wyładowczych, 
85% jest przygotowywane do ponownego 
użycia i poddawane procesowi recyklingu.

(d) w przypadku gazowych lamp 
wyładowczych 85% ich części 
składowych, materiałów i substancji jest 
przygotowywane do ponownego użycia i 
poddawane procesowi recyklingu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie części urządzeń elektrycznych i elektronicznych można odzyskać lub poddać 
recyklingowi. Cel określony w procentach powinien być realnie osiągalny.

Poprawka 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) w przypadku WEEE ujętego w 
kategorii 6 załącznika IA:
– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
– 75% jest poddawane procesowi 
recyklingu, oraz
– 5% jest przygotowywane do ponownego 
użycia.

Or. en
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Uzasadnienie

Niewielki sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, taki jak laptopy, notebooki i telefony 
komórkowe, ma krótką żywotność, a nowe modele szybko pojawiają się na rynku. Sektor ten 
jest prekursorem w dążeniu do wysokiego poziomu recyklingu, a ze względu na niedostatek 
cennych surowców wykorzystywanych do produkcji tego sprzętu należy wyznaczyć wysokie 
pułapy.

Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie odrębnego pułapu dla ponownego zużycia jest nową 
propozycją, poziom 5% wydaje się rozsądny.

Poprawka 186
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) niewielkie urządzenia zawierające 
cenne części składowe i metale należy 
poddawać procesowi recyklingu celem 
odzyskiwania cennych metali.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma odzyskiwanie cennych metali wykorzystywanych w niewielkich 
urządzeniach. Należy z tego uczynić konkretny cel w procesie zbiórki i recyklingu niewielkich 
urządzeń. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niewykorzystania istotnej drogi do 
zabezpieczenia zasobów UE.

Poprawka 187
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku.

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku. W obliczaniu realizacji 
tych pułapów nie uwzględnia się 
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składowania, sortowania i wstępnej 
obróbki dokonywanych w zakładach 
odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia się w ten sposób, by do obliczeń włączyć jedynie końcowe działania w zakresie 
odzysku. W przeciwnym razie odpady wysyłane do zakładów odzysku, które poddaje się 
jedynie czynnościom wstępnej obróbki, tzn. sortowaniu i składowaniu, a następnie utylizuje, 
byłyby włączone do procesu odzysku.

Poprawka 188
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku.

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest skutecznie poddany 
procesowi ponownego wykorzystania, 
recyklingu lub odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten zakłada, że 100% materiału przeznaczanego do odzysku rzeczywiście podlega 
ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub odzyskowi. Jest to oczywiście nieprawdą, 
ponieważ pewnych elementów nie można całkowicie ponownie wykorzystać, poddać 
recyklingowi lub odzyskowi. Cele należy więc obliczyć w oparciu o rzeczywisty poziom 
ponownego zużycia, przetworzenia lub odzysku.
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Poprawka 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku. 

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku i skutecznie poddany 
procesowi ponownego wykorzystania, 
recyklingu lub odzysku.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Poprawka 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku.

2. Cele te oblicza się jako wartość 
procentową masy selektywnie zebranego 
WEEE, który jest przekazywany do 
zakładów odzysku. W obliczaniu realizacji 
tych pułapów nie uwzględnia się 
składowania, sortowania i wstępnej 
obróbki (tj. czynności innych niż 
przygotowanie do ponownego zużycia).
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Uzasadnienie

Nowy ust. 11.2 w zmienionej dyrektywie WEEE jest zbyt mało dokładny, aby zapewnić 
korzystne dla środowiska działanie. Główne czynności wykonywane przez dużą liczbę 
zakładów odzysku w wielu mniejszych państwach członkowskich obejmują jedynie 
składowanie, sortowanie i wstępną obróbkę zgodnie z rozumieniem czynności odzysku R12-
R13 w dyrektywie w sprawie odpadów 2008/98/WE. Korzyści dla środowiska nie powstają aż 
do zrealizowania „końcowych” działań w zakresie odzysku (R1-R11). Dlatego też należy 
obliczać cele i poziom ich realizacji jedynie w przypadku WEEE, który przeszedł „końcowe” 
działania w zakresie odzysku.

Poprawka 191
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy WEEE, 
jego części składowych, materiałów lub 
substancji w momencie jego wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu przetwarzania i/lub wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu odzyskiwania lub recyklingu.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy WEEE, 
jego części składowych, materiałów lub 
substancji w momencie jego wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu przetwarzania i wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu odzyskiwania lub recyklingu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten gwarantuje przechowywanie danych na temat WEEE wyprowadzanego z zakładu, 
a tym samym zwiększa się świadomość dotyczącą końcowego przeznaczenia 
sortowanego/poddawanego wstępnej obróbce WEEE.
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Poprawka 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy WEEE, 
jego części składowych, materiałów lub 
substancji w momencie jego wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu przetwarzania i/lub wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu odzyskiwania lub recyklingu.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy WEEE, 
jego części składowych, materiałów lub 
substancji w momencie jego wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu przetwarzania i wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia jako 
całościowej wartości procentowej) z 
zakładu odzyskiwania lub recyklingu.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wyznaczone cele można zrealizować jedynie poprzez sortowanie i wstępną obróbkę w 
zakładzie odzysku R12, a następnie przekazując wszystkie posortowane elementy WEEE do 
rzeczywistych działań w zakresie odzysku w innym zakładzie. Pomoże to z łatwością osiągnąć 
80-95% pułapu odzysku/recyklingu niezależnie od tego, co dziać się będzie z posortowanymi 
elementami WEEE w końcowych zakładach odzysku. Z myślą o realizacji tych celów nie 
należy pozwolić, by uwzględniano jedynie wprowadzanie i wyprowadzanie w odniesieniu do 
zakładów odzysku typu R12-R13. Należy brać pod uwagę osiągnięty pułap odzysku i 
recyklingu w końcowym zakładzie odzysku.

Poprawka 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy WEEE, 
jego części składowych, materiałów lub 

3. Państwa członkowskie gwarantują, że do 
celów obliczania tych celów producenci 
lub strony trzecie działające w ich imieniu 
rejestrują dane dotyczące masy zużytego 
EEE, WEEE, jego części składowych, 
materiałów lub substancji w momencie 
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substancji w momencie jego wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu przetwarzania i/lub wprowadzenia 
(wejścia) i wyprowadzenia (wyjścia) z 
zakładu odzyskiwania lub recyklingu.

jego wprowadzenia (wejścia) i 
wyprowadzenia (wyjścia) z zakładu 
przetwarzania lub recyklingu i/lub 
wprowadzenia (wejścia) i wyprowadzenia 
(wyjścia) z zakładu odzyskiwania.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Poprawka 194
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby uwzględniać innowacyjność tych 
technologii, kategorie sprzętu, o których 
mowa w art. 11 i załączniku 1A poddaje 
się przeglądowi i uaktualnieniu co trzy 
lata poprzez akty delegowane zgodnie z 
art. 18a, 18b i 18c.

Or. en

Uzasadnienie

Należy regularnie poddawać przeglądowi i uaktualniać kategorie WEEE. Postępy 
technologiczne w zakresie recyklingu mogłyby doprowadzić do zmian w konfiguracji grup 
obowiązkowo zbieranych odpadów, tak aby zoptymalizować proces recyklingu i pomóc 
pozyskać czystszy materiał. Kategorie ustalone w odniesieniu do obecnych praktyk w zakresie 
zbierania i przetwarzania odpadów mogłyby zatem stać na przeszkodzie innowacjom.
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Poprawka 195
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Ponadto w stosownych 
przypadkach państwa członkowskie z 
myślą o zwiększeniu skuteczności zbiórki 
WEEE dbają o zebranie wystarczających 
zasobów finansowych zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”(obejmującą 
detalistów, konsumentów i producentów, 
ale nie podatników), aby pokryć koszty 
zbiórki WEEE z gospodarstw domowych, 
w tym koszty działania punktów zbiórki 
oraz powiązanych kampanii 
uświadamiających w dziedzinie 
zarządzania WEEE. Te zasoby finansowe 
są jedynie dostępne dla podmiotów, na 
których spoczywa obowiązek prawny 
zbiórki WEEE. W przypadku pełnego 
pokrycia kosztów ponoszonych przez 
gminy i prywatne przedsiębiorstwa 
zobowiązane prawem do działania w 
charakterze punktów zbiórki przekazują 
one całość zebranego WEEE 
producentom lub programom 
odpowiedzialności producentów. 
Finansowanie dokonywanej w punktach 
zbiórki WEEE z gospodarstw domowych 
nie powinno wchodzić w zakres 
indywidualnej odpowiedzialności 
producenta, zgodnie z art. 12 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers’ eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Poprawka 196
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją duże różnice jakości w odniesieniu do recyklingu, a co za tym idzie także efektywności 
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obróbki zasobów. Ponadto różne standardy prowadzą do zakłócania warunków konkurencji, 
dlatego należy stworzyć jednolite warunki ramowe. Należy opracować normy, które 
wykorzystywałyby ekologiczne projektowanie w odniesieniu do produktów pod koniec cyklu 
życia, a nie tylko odnosiły się do obowiązujących praktyk w dziedzinie recyklingu.

Poprawka 197
Data złożenia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Ponadto w stosownych 
przypadkach państwa członkowskie z 
myślą o zwiększeniu skuteczności zbiórki 
WEEE w chwili sprzedaży nowego EEE 
dbają o zebranie wystarczających zasobów 
finansowych zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”(gdzie 
zanieczyszczający to detalista, konsument 
i producent, ale nie podatnik), aby pokryć 
koszty zbiórki WEEE z gospodarstw 
domowych, w tym koszty działania 
punktów zbiórki oraz powiązanych 
kampanii uświadamiających w dziedzinie 
zarządzania WEEE. Te zasoby finansowe 
są dostępne jedynie dla podmiotów, na 
których spoczywa obowiązek prawny 
zbiórki WEEE. W przypadku pełnego 
pokrycia kosztów ponoszonych przez 
gminy i prywatne punkty zbiórki 
przekazują one całość zebranego WEEE 
programom odpowiedzialności 
producentów. Finansowanie dokonywanej 
w punktach zbiórki WEEE z gospodarstw 
domowych nie powinno wchodzić w 
zakres indywidualnej odpowiedzialności 
producenta, zgodnie z art. 12 ust. 2.
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Uzasadnienie

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers’ eco-design
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Poprawka 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Państwa członkowskie dbają 
o to, by producenci finansowali wszystkie 
koszty związane ze zbiórką i punktami 
zbiórki WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych. Państwa 
członkowskie mogą ustanawiać 
dodatkowe przepisy w sprawie metod 
obliczania kosztów zbiórki i kosztów 
obsługi punktów zbiórki.
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Or. en

Uzasadnienie

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Poprawka 199
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Państwa członkowskie dbają 
o to, by producenci finansowali wszystkie 
koszty związane ze zbiórką i punktami 
zbiórki WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych. Państwa 
członkowskie mogą ustanawiać 
dodatkowe przepisy w sprawie metod 
obliczania kosztów zbiórki i kosztów 
obsługi punktów zbiórki.

Or. en
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Poprawka 200
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. i przekazywanego im 
nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 201
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania  WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania  WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Państwa członkowskie 
gwarantują także, we współpracy z 
zainteresowanymi stronami i 
producentami, dokonanie pełnej oceny 
możliwości wprowadzenia bonu 
uprawniającego do zwrotu kosztów w 
odniesieniu do urządzeń, w przypadku 
których odnotowuje się najwyższe straty z 
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tytułu nielegalnej zbiórki i przesyłki. Bon 
ten powinien być dołączany do produktu 
jako element opakowania, powinien mieć 
wartość pieniężną, być zawarty w 
początkowej cenie produktu oraz 
realizowany w punkcie zbiórki. Koszty 
zwrotów ponoszą producenci.

Or. el

Uzasadnienie

Przepis ten w zamierzeniu zachęca konsumentów do zwrotu zużytych urządzeń przez 
odpowiednie kanały zbierania, a jednocześnie przynosi korzyści producentom, umożliwiając 
im osiągnięcie celu dotyczącego zbierania.

Poprawka 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 
związanych z punktami zbiórki WEEE
pochodzącego z gospodarstw domowych.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. Ponadto w stosownych 
przypadkach państwa członkowskie z 
myślą o zwiększeniu skuteczności zbiórki 
WEEE w chwili sprzedaży nowego EEE 
dbają o zebranie wystarczających zasobów 
finansowych zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”(gdzie 
zanieczyszczający to detalista, konsument 
i producent, ale nie podatnik), aby pokryć 
koszty zbiórki WEEE z gospodarstw 
domowych, w tym koszty działania 
punktów zbiórki oraz powiązanych 
kampanii uświadamiających w dziedzinie 
zarządzania WEEE. Te zasoby finansowe 
są dostępne jedynie dla podmiotów, na 
których spoczywa obowiązek prawny 
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zbiórki WEEE.
W przypadku pełnego pokrycia kosztów 
ponoszonych przez gminy i prywatne 
punkty zbiórki przekazują one całość 
zebranego WEEE programom 
odpowiedzialności producentów.
Finansowanie dokonywanej w punktach 
zbiórki WEEE z gospodarstw domowych 
nie powinno wchodzić w zakres 
indywidualnej odpowiedzialności 
producenta, zgodnie z art. 12 ust. 2.
Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
dodatkowe przepisy w sprawie metod 
obliczania kosztów zbiórki i kosztów 
obsługi punktów zbiórki.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o zwiększeniu wskaźnika zbiórki ważne jest, by gminy lub wszelkie inne podmioty 
zobowiązane prawem do działania w charakterze punktów zbiórki organizowały kampanie 
uświadamiające, obwoźne zbiórki odpadów i inne akcje umożliwiające zwiększenie poziomu 
zbiórki odpadów. Koszty związane z tymi działaniami powinny zostać pokryte przez 
zanieczyszczającego, przy czym przez zanieczyszczającego rozumie się producenta, 
sprzedawcę detalicznego i konsumenta, a nie podatnika. Należy umożliwić państwom 
członkowskim elastyczne ustanawianie preferowanych systemów pozyskiwania zasobów 
finansowych na te działania.

Poprawka 203
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie zachęcają 
producentów do finansowania kosztów 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci dostarczą przynajmniej plany 
finansowania zbiórki, przetwarzania, 
odzysku oraz przyjaznego dla środowiska 
unieszkodliwiania WEEE pochodzącego z 
gospodarstw domowych, składowanego w 
punktach zbiórki ustanowionych na mocy 
art. 5 ust. 2. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie z myślą o 
zwiększeniu skuteczności zbiórki WEEE z 



AM\809098PL.doc 25/84 PE439.905v01-00

PL

związanych z punktami zbiórki WEEE 
pochodzącego z gospodarstw domowych.

gospodarstw domowych w chwili 
sprzedaży nowego EEE dbają o zebranie 
wystarczających zasobów finansowych 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”(gdzie zanieczyszczający to detalista, 
konsument i producent, ale nie podatnik), 
aby pokryć koszty zbiórki WEEE z 
gospodarstw domowych, w tym koszty 
działania punktów zbiórki oraz 
powiązanych kampanii uświadamiających 
w dziedzinie zarządzania WEEE. Te 
zasoby finansowe są dostępne jedynie dla 
podmiotów, na których spoczywa 
obowiązek prawny zbiórki WEEE.
W przypadku pełnego pokrycia kosztów 
ponoszonych przez gminy i prywatne 
przedsiębiorstwa zobowiązane prawem do 
działania w charakterze punktów zbiórki 
przekazują one całość zebranego WEEE 
programom odpowiedzialności 
producentów.
Postanowienie w sprawie finansowania 
zbiórki WEEE z gospodarstw domowych 
nie powinno wchodzić w zakres 
indywidualnej odpowiedzialności 
producenta, zgodnie z art. 12 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE.

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
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ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Poprawka 204
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku produktów 
wprowadzonych do obrotu po dniu 13 
sierpnia 2005 r. każdy producent 
odpowiada za czynności finansowania, o 
których mowa w ust. 1, dotyczące 
odpadów pochodzących z jego produktów. 
Producent może podjąć decyzję o 
wypełnieniu tego obowiązku 
indywidualnie lub przyłączając się do 
programu zbiorowego. 

2. W przypadku produktów 
wprowadzonych do obrotu po dniu 13 
sierpnia 2005 r. każdy producent 
odpowiada za czynności finansowania, o 
których mowa w ust. 1, dotyczące 
odpadów pochodzących z jego produktów. 
Producent może podjąć decyzję o 
wypełnieniu tego obowiązku 
indywidualnie lub przyłączając się do 
programu zbiorowego. Producent 
powinien móc wypełnić swoje 
zobowiązania poprzez jedną z możliwych 
metod lub ich połączenie.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci powinni dysponować jak największą elastycznością w odniesieniu do sposobu 
zabezpieczenia WEEE.

Poprawka 205
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku produktów 
wprowadzonych do obrotu po dniu 13 
sierpnia 2005 r. każdy producent 
odpowiada za czynności finansowania, o 
których mowa w ust. 1, dotyczące 
odpadów pochodzących z jego produktów. 

2. W przypadku produktów 
wprowadzonych do obrotu po dniu 13 
sierpnia 2005 r. każdy producent 
odpowiada za czynności finansowania, o 
których mowa w ust. 1, dotyczące 
odpadów pochodzących z jego produktów. 
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Producent może podjąć decyzję o 
wypełnieniu tego obowiązku 
indywidualnie lub przyłączając się do 
programu zbiorowego. 

Producent może podjąć decyzję o 
wypełnieniu tego obowiązku 
indywidualnie lub przyłączając się do 
programu zbiorowego. Zbiorowe 
programy wprowadzają zróżnicowane 
opłaty dla producentów w zależności od 
tego, jak łatwo dokonuje się recyklingu 
danego produktu i istotnych materiałów 
wchodzących w jego skład. 

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączny wpływ na proces projektowania mają producenci. Istnieje potrzeba zachęcania 
producentów do pracy nad projektami umożliwiającymi łatwy recycling produktów. 
Zróżnicowane systemy opłat w ramach programów zbiorowych nagradzałyby producentów, 
których produkty można łatwo poddać recyklingowi.

Poprawka 206
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapity drugi a – drugi c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci uczestniczący w programie 
zbiorowym wypełniają swoje 
zobowiązanie, dokonując rocznej 
płatności na rzecz programu, w momencie 
wprowadzenia produktów do obrotu, 
proporcjonalnie do ich rocznego udziału 
rynkowego w kosztach poniesionych przez 
ten program w odniesieniu do rodzaju 
sprzętu określonego w załączniku 1B.
Po dokonaniu przez producentów wyżej 
wymienionej płatności na rzecz programu 
zbiorowego obowiązek finansowania 
działań, o których mowa w ust. 1, 
przechodzi na program zbiorowy.
Dopełnienie zobowiązania przez 
producentów uczestniczących w 
zatwierdzonym programie indywidualnym 
dokonuje się poprzez finansowanie i 
organizowanie działań, o których mowa w 
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ust. 1, dotyczących wyłącznie ich 
indywidualnych produktów oznaczonych 
zgodnie z art. 15. Producent, który 
wypełnia zobowiązanie poprzez 
ustanowienie takiego indywidualnego 
programu – oprócz finansowania i 
organizacji działań, o których mowa w 
ust. 1 w roku bieżącym – zapewnia w 
momencie wprowadzenia produktu na 
rynek wystarczające zabezpieczenie 
finansowe na zablokowanym koncie 
bankowym dla przyszłych działań, o 
których mowa w ust. 1 w odniesieniu do 
wszystkich wprowadzanych na rynek przez 
producenta produktów, które nie zostały 
zebrane. Do zablokowanego rachunku 
bankowego przypisuje się jednego 
beneficjenta będącego akredytowaną w 
ramach programu zbiorowego stroną 
trzecią, który będzie zobowiązany 
zapewnić wykonanie działań, o których 
mowa w ust. 1, w przypadku gdy 
wspomniany wyżej producent ogłasza 
niewypłacalność, bankructwo itp. lub w 
przypadku wycofania się z rynku.

Or. en

Poprawka 207
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
producenci lub strony trzecie działające w 
ich imieniu przedstawiały coroczne 
sprawozdania dotyczące finansowania i 
kosztów ponoszonych w ramach systemów 
zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania 
odpadów oraz ich skuteczności.

Or. en
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Poprawka 208
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Oprócz wspomnianej w art. 12 ust. 1 
odpowiedzialności finansowej producenta 
oraz w celu podniesienia wskaźnika 
zbiórki WEEE, państwa członkowskie 
zapewniają wystarczające środki 
finansowe zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Od daty 
sprzedaży środki te muszą być do 
dyspozycji właściwych gmin lub innych 
podmiotów zobowiązanych do zbierania 
WEEE, tak aby zapewnić zbiórkę WEEE 
od prywatnych konsumentów, odbiór tego 
sprzętu w punktach zbiórki oraz 
finansowanie kampanii informacyjnych. 
Państwa członkowskie zdecydowanie 
wspierają przejrzystą politykę 
informacyjną, publikując informacje o 
kosztach i metodach zbierania WEEE.

Or. de

Uzasadnienie

Osiągnięcie wysokiego wskaźnika zbiórki będzie możliwe dzięki wielu działaniom związanym 
ze zbiórką i wielu podmiotom. Ponieważ państwa członkowskie muszą publikować informacje 
o kosztach i metodach zbiórki, wszystkie podmioty są zmuszone do upublicznienia swoich 
wyników.
Zasada „zanieczyszczający płaci” obejmuje producentów, detalistów i konsumentów. 
Gwarantuje ona, że kosztów nie poniesie podatnik. Równocześnie państwa członkowskie 
mogą w dowolny sposób opracowywać systemy zbiórki.
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Poprawka 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
producenci lub strony trzecie działające w 
ich imieniu co dwa lata przedstawiały 
sprawozdania dotyczące finansowania i 
kosztów ponoszonych w ramach systemów 
zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania 
odpadów. Z myślą o zapewnieniu 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
sprawozdawczości za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 18a, 18b i 
18c można wprowadzić dodatkowe 
przepisy dotyczące formy sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić zbieranie danych i ocenę procesu zbiórki WEEE, państwa członkowskie muszą 
przedstawiać sprawozdania dotyczące finansowania i kosztów systemu zbiórki, przetwarzania 
i utylizowania odpadów. Proponuje się przedstawianie sprawozdań co dwa lata z myślą o 
uniknięciu dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
obowiązków wymienionych w art. 12 i 
art. 16 drobnych producentów, którzy w 
stosunku do wielkości rynku danego 
państwa wprowadzają do obrotu 
niewielkie ilości sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, o ile nie wpływa to 
negatywnie na systemy odbioru, zbiórki i 
recyklingu.
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Or. de

Uzasadnienie

Wymogi związane z obowiązkami rejestracji, informowania i sprawozdawczości, a także 
dotyczące finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania WEEE, 
które stawia się małym i średnim przedsiębiorstwom, wiążą się ze znacznymi nakładami. 
Dlatego konieczne jest zwolnienie dla drobnych producentów, przyznawane w drodze oceny 
poszczególnych przypadków.

Poprawka 211
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wymagają od 
producentów lub stron trzecich, którym 
zlecono działanie w ich imieniu, by co 
roku publikowały sprawozdanie dotyczące 
finansowania i kosztów ponoszonych w 
ramach systemów zbiórki, przetwarzania i 
unieszkodliwiania odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość w tej kwestii pozwoli państwom członkowskim odpowiednio określić i rozłożyć 
koszty i przyczyni się do promowania najwydajniejszych działań.

Poprawka 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania. 
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 

1. W przypadku podjęcia działań 
mających na celu dostarczenie nabywcom 
w chwili nabycia nowych produktów
informacji dotyczących kosztów zbierania, 
przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania państwa 
członkowskie gwarantują, że producentom 
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faktycznie poniesionych kosztów. zezwala się na utrzymanie tego 
postanowienia. Wspomniane koszty nie 
mogą przekraczać faktycznie poniesionych 
kosztów.

Or. fr

Uzasadnienie

Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinni mieć dostęp do informacji 
dotyczących najdogodniejszych dla nich punktów zwrotu. Z racji tego, że istnieje wiele 
sposobów selektywnej zbiórki, użytkownik może mieć trudności ze znalezieniem punktu 
zbiórki, co może zniechęcić go do zutylizowania WEEE w ramach sieci odzysku odpadów. 
Należy zatem stworzyć system koordynacji informacji umożliwiający użytkownikom poznanie 
dostępnych im punktów zbiórki.

Poprawka 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania.
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów istotnych 
informacji dotyczących cyklu życia 
produktu oraz jego właściwości 
środowiskowych w odniesieniu do 
prawidłowego zbierania, przetwarzania i 
unieszkodliwiania danego produktu wraz z 
informacjami dotyczącymi składu 
chemicznego i toksyczności, możliwości 
naprawy i recyklingu (jako minimum 
wymaganych informacji). Informacje 
dotyczące środowiska mogą także 
obejmować koszty związane z 
zakończeniem użytkowania danego 
produktu. Ani państwa członkowskie, ani 
producenci nie mogą wprowadzać 
obowiązkowych lub stałych widocznych 
opłat mających zastosowanie w 
odniesieniu do całej gamy produktów lub 
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całej kategorii produktów.

Or. en

Uzasadnienie

W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny zezwalać producentom na 
udzielanie konsumentom informacji, które mogą im pomóc dokonać trafnego wyboru między 
podobnymi produktami. Nie należy zezwalać na nakładanie stałych opłat w odniesieniu do 
całej gamy lub kategorii produktów, ponieważ opłaty te nie odzwierciedlają różnic między 
produktami, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, możliwość naprawy lub recyklingu oraz
rzeczywiste koszty związane z zakończeniem użytkowania produktu. 

Poprawka 214
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania. 
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
producentom na dobrowolne 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania.
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów. 

Or. en

Poprawka 215
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producenci przedstawiają kupującym w 
chwili sprzedaży nowych produktów 
informacje dotyczące obecności 
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zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania. 
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów.

niebezpiecznych substancji chemicznych, 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania oraz 
możliwości naprawy i recyklingu danego 
produktu. Informacje te mogą obejmować 
koszty związane z przetwarzaniem danego 
produktu. Wspomniane koszty nie mogą 
przekraczać faktycznie poniesionych 
kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Na producentach powinien spoczywać obowiązek dostarczania istotnych informacji, w tym 
dotyczących obecności niebezpiecznych substancji oraz możliwości naprawy i recyklingu. 
Koszty związane ze zbieraniem i przetwarzaniem powinny być wliczone w cenę urządzenia, 
aby zachęcać do obniżania tych kosztów. Opłaty ryczałtowe nie odzwierciedlają ani 
rzeczywistych kosztów związanych z zakończeniem użytkowania, ani obciążenia dla 
środowiska naturalnego spowodowanego przez dany produkt.

Poprawka 216
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania. 
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
producentom zezwala się na 
przedstawienie kupującym w chwili 
sprzedaży nowych produktów kosztów 
zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla 
środowiska unieszkodliwiania. 
Wspomniane koszty nie mogą przekraczać 
faktycznie poniesionych kosztów i muszą 
odzwierciedlać oddziaływanie sprzętu na 
środowisko pod koniec jego użytkowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Zakłada się lepsze ukierunkowanie tej propozycji. Koszty powinny także odzwierciedlać 
oddziaływanie sprzętu na środowisko pod koniec użytkowania, tak aby zachęcać do 
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wykorzystywania proekologicznych koncepcji sprzętu nadającego się do naprawy, do 
ponownego wykorzystania i recyklingu.

Poprawka 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z myślą o podnoszeniu poziomu 
świadomości użytkowników państwa 
członkowskie gwarantują wdrażanie przez 
dystrybutorów – z wyjątkiem MŚP –
odpowiednich systemów zbierania 
małogabarytowych odpadów oraz 
powiązanych kampanii edukacyjnych. 
Takie systemy zbierania:
(a) umożliwiają użytkownikom końcowym 
pozostawianie odpadów w dostępnych i 
widocznych punktach zbiórki w punktach 
sprzedaży detalicznej;
(b) wymagają od sprzedawców 
detalicznych, by dostarczając 
małogabarytowy EEE, nieodpłatnie 
odbierali małogabarytowy WEEE;
(c) nie obciążają żadnymi opłatami 
użytkowników końcowych, którzy 
pozbywają się odpadów, ani nie nakładają 
na nich żadnych zobowiązań do zakupu 
nowego produktu tego samego typu;

Or. en

Uzasadnienie

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.
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Poprawka 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnionych im systemów zwrotu i 
zbierania;

b) udostępnionych im systemów zwrotu i 
zbierania, zachęcając do koordynowania 
systemów informacji celem przedstawienia 
wszystkich dostępnych punktów zwrotu, 
niezależnie od producenta, który dany 
punkt ustanawia.

Or. fr

Uzasadnienie

Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinni mieć dostęp do informacji 
dotyczących najdogodniejszych dla nich punktów zwrotu. Z racji tego, że istnieje wiele 
sposobów selektywnej zbiórki, użytkownik może mieć trudności ze znalezieniem punktu 
zbiórki, co może zniechęcić go do zutylizowania WEEE w ramach sieci odzysku odpadów. 
Należy zatem stworzyć system koordynacji informacji umożliwiający użytkownikom poznanie 
dostępnych im punktów zbiórki.

Poprawka 219
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
informacje wymienione w art. 14. ust. 2 
podaje się w widoczny sposób, poprzez 
wyraźną adnotację na produkcie, w 
odrębnej instrukcji załączonej do 
produktu lub w punkcie informacyjnym 
dostępnym dla konsumentów w miejscu 
zakupu. 

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiednie informacje o prawach i obowiązkach konsumentów powinno się udostępniać w 
najbardziej widoczny i atrakcyjny dla nich sposób. Lepsze kampanie informacyjne dotyczące 
WEEE i recyklingu mogą doprowadzić do zwiększenia wskaźnika zbiórek.

Poprawka 220
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby producenci i/lub dystrybutorzy 
umieszczali niektóre lub wszystkie 
informacje określone w ust. 2 np. na 
instrukcjach użycia lub w punkcie 
sprzedaży.

5. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby producenci i/lub dystrybutorzy 
umieszczali niektóre lub wszystkie 
informacje określone w ust. 2 np. na 
instrukcjach użycia lub w punkcie 
sprzedaży albo rozpowszechniali takie 
informacje poprzez kampanie edukacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta podaje przykład wyjaśniający sposób przedstawiania tych informacji przez 
producentów, jaki stosuje się w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ułatwienia przygotowania do
ponownego użycia i właściwego oraz 
przyjaznego dla środowiska naturalnego 
przetwarzania WEEE, w tym konserwacji, 
aktualizacji, odnowienia i recyklingu, 
państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 

1. W celu ułatwienia użycia i właściwego 
oraz przyjaznego dla środowiska 
naturalnego przetwarzania WEEE, w tym 
konserwacji, aktualizacji, ponownego 
użycia, przygotowania do ponownego 
użycia, odnowienia i recyklingu, państwa 
członkowskie podejmują wszelkie środki 
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dla każdego rodzaju nowego EEE 
wprowadzonego do obrotu w terminie 
jednego roku po wprowadzeniu do obrotu 
sprzętu producenci przekażą informacje 
dotyczące jego ponownego użycia i 
przetworzenia. Na tyle, na ile wymagają 
tego ośrodki zajmujące się ponownym 
użyciem, przetworzeniem i recyklingiem 
oraz do celów wypełnienia przepisów 
niniejszej dyrektywy, informacje te 
powinny dotyczyć poszczególnych części 
składowych oraz materiałów EEE, a także 
umiejscowienia w EEE substancji i 
preparatów niebezpiecznych. Producenci 
EEE przekazują takie informacje 
upoważnionym ośrodkom ponownego 
użycia, przetwarzania i recyklingu w 
formie podręcznika lub w postaci zapisu 
elektronicznego (CD-ROM, usługa on-
line).

niezbędne do zagwarantowania, że dla 
każdego rodzaju nowego EEE 
wprowadzonego do obrotu w terminie 
jednego roku po wprowadzeniu do obrotu 
sprzętu producenci przekażą nieodpłatnie 
informacje dotyczące jego ponownego 
użycia i przetworzenia. Na tyle, na ile 
wymagają tego ośrodki zajmujące się 
ponownym użyciem, przetworzeniem i 
recyklingiem oraz do celów wypełnienia 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
informacje te powinny dotyczyć 
poszczególnych części składowych oraz 
materiałów EEE, a także umiejscowienia w 
EEE substancji i preparatów 
niebezpiecznych. Producenci EEE 
przekazują takie informacje 
upoważnionym ośrodkom ponownego 
użycia, przetwarzania i recyklingu w 
formie podręcznika lub w postaci zapisu 
elektronicznego (CD-ROM, usługa on-
line).

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować ponowne wykorzystanie jako sposób zapobiegania tworzeniu się odpadów, 
a także jako jeden z elementów przyjaznego dla środowiska przetwarzania. W obydwu 
przypadkach konieczne jest informowanie.

Poprawka 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr ten służy monitorowaniu zgodności 
z obowiązkami dotyczącymi finansowania 
na mocy art. 12 i 13.

Rejestr ten służy monitorowaniu zgodności 
z obowiązkami dotyczącymi finansowania 
na mocy art. 12 i 13. Należy obliczać 
zobowiązanie w zakresie gwarancji 
finansowych w odniesieniu do produktów, 
których cykl życia dobiega końca, aby 
zagwarantować internalizację 
rzeczywistych kosztów związanych z 
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zakończeniem użytkowania produktu, z 
uwzględnieniem norm dotyczących 
przetwarzania i recyklingu, zgodnie z art. 
8.

Or. en

Uzasadnienie

Normy w zakresie recyklingu i przetwarzania powinny być brane pod uwagę w obliczaniu 
gwarancji finansowych, jakie powinni przewidzieć producenci z myślą o pokryciu kosztów 
związanych z końcem cyklu życia ich produktów, jak wymaga tego art. 12 i 13. Należy 
wprowadzić je do systemu rejestracji wdrażanego na szczeblu państw członkowskich. 
Ujednolicone minimalne normy w zakresie gwarancji finansowych są konieczne, by zapewnić 
skuteczną kontrolę nad zgodnością gwarancji finansowych, co obecnie umożliwia rejestr, o 
którym mowa w art. 16, i która ma charakter obowiązkowy na mocy art. 20 poświęconego 
kontroli.

Poprawka 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wprowadzenia przez każdego 
producenta prowadzącego działalność na 
ich terytorium do krajowego rejestru 
wszystkich istotnych informacji, w tym 
wymogów w zakresie sprawozdawczości i 
informacji na temat opłat, będących 
odzwierciedleniem ich działalności we 
wszystkich innych państwach 
członkowskich. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wprowadzenia przez każdego 
producenta prowadzącego działalność na 
ich terytorium do krajowego rejestru 
wszystkich istotnych informacji, w tym 
wymogów w zakresie sprawozdawczości, 
będących odzwierciedleniem ich 
działalności w danym państwie 
członkowskim. 

Rejestry te są interoperacyjne i 
umożliwiają wymianę takich informacji, w 
tym dotyczących ilości sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego na krajowy rynek oraz 
informacji do celów przelewów 
pieniężnych związanych z 
przemieszczaniem produktów lub WEEE 

Rejestry te są interoperacyjne i 
umożliwiają wymianę takich informacji, w 
tym dotyczących ilości sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego na krajowy rynek.
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na terytorium Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestry nie obejmują żadnych kwestii finansowych i nie mogą być wykorzystywane do 
przelewów pieniężnych związanych z przemieszczaniem produktów lub WEEE na terytorium 
Wspólnoty. Mogą się tym zajmować jedynie indywidualni producenci lub programy zbiorowe, 
ponieważ to oni pobierają od końcowych nabywców środki na zarządzanie WEEE.

Poprawka 224
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci powinni mieć możliwość 
ubiegania się za pomocą rejestru jednego 
z państw członkowskich o zarejestrowanie 
we wszystkich innych państwach 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.
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Poprawka 225
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
programy zbiorowe przedstawiały dowody 
na to, że w ramach programu zbiorowego 
spełniono zobowiązanie, dokonując 
rocznej płatności na rzecz programu, w 
momencie wprowadzenia produktów do 
obrotu, proporcjonalnie do ich rocznego 
udziału rynkowego w kosztach 
poniesionych przez ten program w 
odniesieniu do rodzaju sprzętu 
określonego w załączniku 1B.

Or. en

Poprawka 226
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie gwarantują i 
informują o tym, że po uiszczeniu wyżej 
wymienionej opłaty na rzecz programu 
zbiorowego, zobowiązanie dotyczące 
finansowania działań, o których mowa w 
art. 12 ust. 1 dotyczącym ich zużytych 
produktów przechodzi na program 
zbiorowy.

Or. en
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Poprawka 227
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie przedstawiają 
dowody na to, że dopełnienie 
zobowiązania przez producentów 
uczestniczących w zatwierdzonym 
programie indywidualnym dokonuje się
poprzez finansowanie i organizowanie 
działań, o których mowa w art. 12 ust. 1, 
dotyczących wyłącznie ich 
indywidualnych produktów oznaczonych 
zgodnie z art. 15.

Or. en

Poprawka 228
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Producent, który wypełnia 
zobowiązanie poprzez ustanowienie 
takiego indywidualnego programu –
oprócz finansowania i organizacji działań, 
o których mowa w art. 12 ust. 1, w roku 
bieżącym – przedstawia wystarczające 
dowody na wypełnienie zobowiązania w 
momencie wprowadzenia produktu na 
rynek oraz na zapewnienie 
wystarczającego zabezpieczenia 
finansowego na zablokowanym koncie 
bankowym dla przyszłych działań, o 
których mowa w art. 12 ust. 1 w 
odniesieniu do wszystkich produktów 
wprowadzanych na rynek przez 
producenta, które nie zostały zebrane.
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Ponadto informacje te obejmują dowody 
identyfikujące beneficjenta będącego 
stroną trzecią, o którym mowa w art. 12.

Or. en

Poprawka 229
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanawia się format rejestrowania i 
sprawozdawczości oraz częstotliwość w 
zakresie sprawozdawczości. 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.

3. Aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie systemów rejestracji, 
informacji i sprawozdawczości, Komisja 
przyjmuje na mocy aktów delegowanych 
zgodnie z art. 18a, 18b i 18c format 
rejestrowania i sprawozdawczości oraz 
częstotliwość w zakresie 
sprawozdawczości.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z myślą o ujednoliconym podejściu do 
zgodności z wymogami w zakresie 
gwarancji finansowych, co przewiduje art. 
12, Komisja nie później niż (12 miesięcy 
po wejściu w życie) ustanawia minimalne 
wymogi i metodologię w zakresie 
obliczania poziomu tych gwarancji oraz 
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opracowuje wytyczne ich weryfikacji i 
nadzoru nad nimi.
Wymogi te zapewniają przynajmniej, by: 
(a) gwarancje prowadziły do internalizacji 
rzeczywistych kosztów związanych z 
końcem cyklu życia produktu, z 
uwzględnieniem norm w zakresie 
przetwarzania i recyklingu,
(b) kosztów związanych z zobowiązaniem 
producenta nie ponosiły inne podmioty, 
obecnie lub w przyszłości oraz
(c) by w przyszłości istniały gwarancje i 
mogły być wykorzystywane w celu 
dopełnienia dodatkowych wymogów w 
zakresie recyklingu spoczywających na 
producencie w przypadku 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli rzeczywiście chcemy wdrażać i stosować indywidualną odpowiedzialność producenta 
jako główny sposób internalizacji kosztów związanych z końcem cyklu życia produktu oraz 
dążenia do ekologicznego projektowania, potrzebne nam są kryteria ustanowione przez 
Komisję w celu określenia sposobu oceny poziomu gwarancji finansowych, przy połączeniu 
norm w zakresie recyklingu i przetwarzania oraz wprowadzeniu zasad ich weryfikacji.

Poprawka 231
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rejestr może być prowadzony w ramach 
zbiorowych programów odpowiedzialności 
producentów, ustanowionych na mocy art. 
12 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Prowadzenie rejestru w ramach zbiorowych programów odpowiedzialności producentów ma 
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charakter krytyczny, ponieważ w ten sposób sensytywne dane handlowe zostaną zgromadzone 
w centralnym miejscu i w prywatnych rękach.

Poprawka 232
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gromadzą 
informacje, w tym uzasadnione 
oszacowania, w sprawie zasad obliczania 
rocznych ilości i kategorii sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
wprowadzonego do obrotu, zebranego na 
wszystkie sposoby, ponownie użytego, 
poddanego recyklingowi i odzyskanego 
na terytorium państwa członkowskiego 
oraz w sprawie wywozu selektywnie
zebranego WEEE , według jego wagi.

5. Państwa członkowskie gromadzą 
informacje, w tym uzasadnione 
oszacowania, w sprawie zasad obliczania 
rocznych ilości i kategorii sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego
dostępnego na ich rynku oraz WEEE
zebranego na wszystkie sposoby, ponownie 
użytego, poddanego recyklingowi i 
odzyskanego na terytorium państwa 
członkowskiego przez producentów, 
strony trzecie związane umową z 
producentami lub wszelkie inne podmioty 
WEEE oraz w sprawie wywozu 
selektywnie zebranego WEEE, według 
jego wagi przewożonego do innego 
państwa członkowskiego lub od niego 
otrzymanego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić wszystkie podmioty gospodarcze związane z EEE w celu ograniczenia 
nielegalnego transportu odpadów.
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Poprawka 233
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a

Minimalne wymogi obowiązujące 
programy indywidualne i zbiorowe

Państwa członkowskie gwarantują, że 
programy zbiorowe/indywidualne 
ustanowione na mocy niniejszej dyrektywy 
są w stanie
(a) wykazać

i. trwałe finansowanie obejmujące 
wystarczające środki finansowe na 
zbieranie, przetwarzanie, odzysk i 
przyjazne dla środowiska 
unieszkodliwianie WEEE w chwili 
wprowadzania EEE do obrotu zgodnie z 
art. 12 ust. 2; 
ii. środki pozwalające osiągnąć cele 
związane ze zbieraniem i przetwarzaniem, 
w tym
1. pełny zasięg geograficzny zbiórek;

2. planowanie w zakresie informacji i 
komunikacji;

(b) potwierdzić zgodność ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami i regulacjami, 
w tym z:

i. środkami zapewniającymi poufność 
sensytywnych danych;

ii. środkami zapewniającymi wolny rynek 
zbierania i recyklingu odpadów

iii. dowodem gwarancji zgodnie z art. 12 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 234
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a

Identyfikacja podmiotów gospodarczych

Państwa członkowskie ustanawiają 
systemy gwarantujące uzyskanie 
informacji umożliwiających organom 
regulacyjnym, producentom i 
dystrybutorom identyfikację: 
(a) każdego podmiotu gospodarczego, 
który dostarczył im EEE;
(b) każdego podmiotu gospodarczego, 
któremu dostarczyli EEE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować możliwość zidentyfikowania pochodzenia WEEE, państwa członkowskie 
muszą wprowadzić przepisy ograniczające zjawisko uchylania się od ponoszenia kosztów.

Poprawka 235
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmian można dokonać jeśli są one 
niezbędne w celu dostosowania art. 16 ust. 
6 do postępu naukowo-technicznego oraz 
załączników . Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 

Aby umożliwić dostosowanie postanowień 
tej dyrektywy do postępu naukowo-
technicznego, Komisja może przyjąć na 
mocy aktów delegowanych zgodnie z art. 
18a, 18b i 18c zmiany do art. 16 ust. 6 oraz 
załączników.
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18 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 236
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 
1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 237
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Wykonywanie oddelegowanych 
uprawnień

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 7, 8, 
10, 16, 17 i 20, przyznaje się Komisji na 
czas nieokreślony.
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2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja zgłasza go 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych są przyznane Komisji na 
warunkach określonych w art. 18b i 18c.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 238
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b

Odwołanie oddelegowanych uprawnień
1. Przekazanie uprawnień określonych w 
art. 18a może być w każdej chwili 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań 
o powiadomienie drugiej instytucji i 
Komisji w rozsądnym czasie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, określając, 
które z przekazanych uprawnień mogą być 
odwołane, i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje 
odwołanie uprawnień w niej 
wymienionych. Ma ona skutek 
natychmiastowy lub jest skuteczna od 
późniejszej daty w niej określonej. Nie 
wpływa na ważność już obowiązujących 
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aktów delegowanych. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 239
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. W terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłaszać zastrzeżenia do aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten 
wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli Parlament Europejski i Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
zgłosi sprzeciw wobec przyjętego aktu 
delegowanego, akt ten nie wchodzi w 
życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw 
wobec aktu delegowanego, podaje 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



AM\809098PL.doc 51/84 PE439.905v01-00

PL

Poprawka 240
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole te obejmują przynajmniej wywóz 
WEEE poza Wspólnotę zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz operacje 
prowadzone w zakładach przetwarzania 
zgodnie z dyrektywą 2008/xx/WE w 
sprawie odpadów i zgodnie z załącznikiem 
II do niniejszej dyrektywy.

Kontrole te obejmują przynajmniej wywóz 
WEEE poza Wspólnotę zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz operacje 
prowadzone w zakładach przetwarzania 
zgodnie z dyrektywą 2008/xx/WE w 
sprawie odpadów i zgodnie z załącznikiem 
II do niniejszej dyrektywy. Z myślą o 
ujednoliconym podejściu do zgodności z 
wymogami w zakresie gwarancji 
finansowych, co przewiduje art. 12, 
Komisja nie później niż 12 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
ustanawia minimalne wymogi i 
metodologię w zakresie obliczania 
poziomu tych gwarancji oraz opracowuje 
wytyczne dotyczące ich weryfikacji i 
nadzoru nad nimi. Wymogi te zapewniają 
przynajmniej, by:
(a) gwarancje prowadziły do internalizacji 
rzeczywistych kosztów związanych z 
końcem cyklu życia produktu, z 
uwzględnieniem norm w zakresie 
przetwarzania i recyklingu,
(b) kosztów związanych z obowiązkami 
producenta nie ponosiły inne podmioty, 
obecnie lub w przyszłości,
(c) by gwarancje były dostępne w 
przyszłości i mogły być wykorzystywane w 
celu spełnienia dodatkowych wymogów w 
zakresie recyklingu spoczywających na 
producencie w przypadku 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wdrażania i stosowania indywidualnej odpowiedzialności producenta jako głównego 
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sposobu internalizacji kosztów związanych z końcem cyklu życia produktu oraz dążenia do 
ekologicznych projektów korzystne byłoby ustanowienie przez Komisję kryteriów w celu 
określenia sposobu oceny poziomu gwarancji finansowych, przy połączeniu norm w zakresie 
recyklingu i przetwarzania oraz wprowadzeniu zasad ich weryfikacji.

Poprawka 241
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole te obejmują przynajmniej wywóz 
WEEE poza Wspólnotę zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz operacje 
prowadzone w zakładach przetwarzania 
zgodnie z dyrektywą 2008/xx/WE w 
sprawie odpadów i zgodnie z załącznikiem 
II do niniejszej dyrektywy.

Kontrole te obejmują przynajmniej:

(a) wywóz WEEE poza Wspólnotę zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz operacje 
prowadzone w zakładach przetwarzania 
zgodnie z dyrektywą 2008/xx/WE w 
sprawie odpadów i zgodnie z załącznikiem 
II do niniejszej dyrektywy. 
(b) wypełnianie przez producentów 
zobowiązań w zakresie finansowania 
zgodnie z art. 12 i 13 niniejszej dyrektywy.
(c) wypełnianie przez uczestników 
programów indywidualnych i zbiorowych 
zobowiązań zgodnie z art. 12 i 16 (nowy) 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Należy obliczać gwarancje finansowe, 
aby zapewnić internalizację rzeczywistych 
kosztów związanych z końcem cyklu życia 
produktu zgodnie z postanowieniami art. 
12 ust. 2, z uwzględnieniem norm 
dotyczących przetwarzania i recyklingu, 
zgodnie z art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwości w zakresie recyklingu i przetwarzania nie zostały jeszcze poddane 
rygorystycznym kontrolom. Powinny mieć one jednak wpływ na finansowanie i gwarancje. 
Ujednolicone normy w zakresie gwarancji finansowych są konieczne, by zapewnić kontrolę 
nad zgodnością gwarancji finansowych, co obecnie umożliwia rejestr, o którym mowa w art. 
16, i która ma charakter obowiązkowy na mocy art. 20. Internalizacja kosztów związanych z 
utylizacją produktów obniżyłaby koszty wprowadzania do obrotu produktów, które łatwiej 
przygotować do ponownego wykorzystania lub recyklingu niż produkty o wysokich kosztach 
utylizacji i prowadzące do utraty zasobów.

Poprawka 243
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mogą zostać ustanowione dodatkowe 
zasady dotyczące kontroli i nadzoru.

3. Z myślą o zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania kontroli i nadzoru 
Komisja może przyjąć na mocy aktów 
delegowanych zgodnie z art. 18a, 18b i 
18c dodatkowe zasady dotyczące kontroli i 
nadzoru.

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą „procedurę komitologii” do nowych procedur 
przewidzianych w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 244
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie tworzą krajowy 
rejestr zatwierdzonych punktów zbiórki i 
zakładów przetwarzania. Jedynie te 
punkty, których operatorzy spełniają 
wymogi przewidziane w art. 8 ust. 3, mogą 
zostać uwzględnione w krajowym rejestrze 
zgodnie z postanowieniami niniejszego 
artykułu. Zawartość krajowego rejestru 
podaje się do publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie centralnego rejestru umożliwi dokonanie przeglądu działalności wszystkich 
zakładów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem, a także 
wzmocni możliwość nadzoru nad czynnościami w zakresie odzysku.

Poprawka 245
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Operatorzy zakładów przedstawiają 
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corocznie dowody na spełnianie wymogów 
wprowadzonych niniejszą dyrektywą oraz 
sprawozdania na mocy ust. 6 i 7 w celu 
zachowania statusu zatwierdzonego 
zakładu przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie centralnego rejestru umożliwi dokonanie przeglądu działalności wszystkich 
zakładów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem, a także 
wzmocni możliwość nadzoru nad czynnościami w  zakresie odzysku.

Poprawka 246
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Operatorzy punktów zbiórki corocznie 
przedstawiają sprawozdania w celu 
umożliwienia władzom krajowym 
porównania ilości zbieranego WEEE z 
ilością WEEE, który w istocie jest 
przewożony do zakładów zajmujących się 
odzyskiem lub recyklingiem. WEEE 
przewozi się wyłącznie do zatwierdzonych 
zakładów odzysku i przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie centralnego rejestru umożliwi dokonanie przeglądu działalności wszystkich 
zakładów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem, a także 
wzmocni możliwość nadzoru nad czynnościami w zakresie odzysku.
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Poprawka 247
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Operatorzy zakładów przetwarzania 
przedstawiają coroczne sprawozdania
umożliwiające władzom krajowym 
porównanie ilości WEEE pozyskanego od 
właścicieli lub zatwierdzonych punktów 
zbiórki z ilością WEEE, który w istocie się 
odzyskuje, poddaje recyklingowi lub 
eksportuje na mocy art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie centralnego rejestru umożliwi dokonanie przeglądu działalności wszystkich 
zakładów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem, a także 
wzmocni możliwość nadzoru nad czynnościami w zakresie odzysku.

Poprawka 248
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Państwa członkowskie gwarantują, że 
właściciele oddają WEEE wyłącznie do 
zarejestrowanych i zatwierdzonych 
punktów zbiórki, odzysku i/lub recyklingu. 

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie centralnego rejestru umożliwi dokonanie przeglądu działalności wszystkich 
zakładów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem, a także 
wzmocni możliwość nadzoru nad czynnościami w zakresie odzysku.
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Poprawka 249
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 i 
załącznika I najpóźniej do dnia [18 
miesięcy po dniu publikacji niniejszej 
dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej] . Niezwłocznie przekażą one 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą. 

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 i 
załącznika I najpóźniej do dnia [18 
miesięcy po dniu publikacji niniejszej 
dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej] . Niezwłocznie przekażą one 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą. Państwa 
członkowskie wdrażają przepisy, 
postanowienia wykonawcze i 
administracyjne konieczne do 
zapewnienia zgodności z art. 12 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, tak aby każdy 
producent ponosił koszty jedynie z tytułu 
finansowania działań związanych z 
odpadami powstałymi z jego własnych 
produktów wprowadzonych na rynek po 
13 sierpnia 2005 r. oraz do zapewnienia 
odpowiednich gwarancji finansowych 
zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze nieuwzględnienie zasady indywidualnej odpowiedzialności producenta we 
wdrażaniu zobowiązań finansowych oraz niedostateczne uwzględnianie norm w zakresie 
recyklingu i przetwarzania w planowaniu oddziaływania produktów na środowisko, konieczne 
jest, by położyć nacisk na zapewnienie właściwego stosowania postanowień art. 8 i 12 w 
ramach prawa krajowego.
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Poprawka 250
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 12 najpóźniej [18 miesięcy od dnia 
publikacji niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej], tak aby zapewnić 
wystarczającą gwarancję finansową 
przewidzianą w art. 12 ust. 2 dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada indywidualnej odpowiedzialności producenta została wprowadzona we wniosku 
Komisji w niewystarczający sposób. Odniesienie do art. 12 dyrektywy, który stanowi, że 
koszty zbiórki EEE z prywatnych gospodarstw domowych musi ponieść producent, jest w tym 
miejscu istotne. Celem indywidualnej odpowiedzialności producenta jest wspieranie 
ekologicznego projektowania poprzez zachęty dla producentów.

Poprawka 251
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Oprócz przeglądów przewidzianych w 
art. 2 i art. 7 niniejszej dyrektywy Komisja 
w ciągu pięciu lat od wejścia życie 
niniejszej dyrektywy przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w oparciu o doświadczenia 
przy jej stosowaniu. Sprawozdaniu 
towarzyszą ewentualne wnioski w sprawie 
zmiany dyrektywy.
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Or. de

Uzasadnienie

Oprócz konkretnych rewizji zakresu stosowania i celu dotyczącego zbierania należy także 
monitorować stosowanie dyrektywy. 

Poprawka 252
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektywa 2002/96/WE zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
V część A, traci moc od dnia 
następującego po dniu określonym w art. 
21, bez uszczerbku dla zobowiązań państw 
członkowskich dotyczących terminów 
przeniesienia do prawa krajowego i 
zastosowania dyrektyw określonych w 
załączniku V część B.

1. Dyrektywa 2002/96/WE zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
V część A, traci moc od dnia 
następującego po dniu określonym w 
art. 21, z wyjątkiem art. 5 ust. 5, który 
zostaje uchylony w dniu […*], bez 
uszczerbku dla zobowiązań państw 
członkowskich dotyczących terminów 
przeniesienia do prawa krajowego i 
zastosowania dyrektyw określonych w 
załączniku V część B.
*wstawić datę, począwszy od której zastosowanie 
mają nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki 
na mocy niniejszej dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące minimalne wymogi dotyczące selektywnej zbiórki powinny zostać utrzymane do 
momentu rozpoczęcia stosowania nowych wymogów. W przeciwnym wypadku państwa 
członkowskie, które nie spełniły tych wymogów w przeszłości, przestają być objęte 
regulacjami.
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Poprawka 253
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne wymogi w zakresie nadzoru 
nad przemieszczaniem WEEE

Minimalne wymogi w zakresie 
przemieszczania zużytego EEE

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowi powinno podlegać przemieszczanie wszelkiego zużytego EEE, a nie jedynie 
sprzętu, co do którego istnieje domniemanie, że stanowi on WEEE.

Poprawka 254
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kopię faktury i umowy dotyczącej 
sprzedaży i/lub przeniesienia prawa 
własności do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, która stwierdza, że 
urządzenia są przeznaczone do 
bezpośredniego ponownego użycia i są w 
pełni funkcjonalne;

a) kopię faktury i umowy dotyczącej 
sprzedaży i/lub przeniesienia prawa 
własności do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, która stwierdza, że 
urządzenia: są przeznaczone do 
ponownego użycia i są 

–) w pełni funkcjonalne,

–) przeznaczone do naprawy,

–) przeznaczone do odnowienia lub 
przewożone z myślą o dokonaniu analizy 
usterki pod względem jakości oraz badań 
potrzebnych do przeprowadzenia 
czynności nadzoru po wprowadzeniu na 
rynek. 

Or. en
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Uzasadnienie

W trosce o proekologiczny charakter gospodarki konieczne jest promowanie naprawy i 
ponownego wykorzystania EEE. Należy zatem wprowadzić zbiór przepisów propagujących i 
wspierających naprawę i ponowne wykorzystanie zużytych EEE. Kluczowym elementem 
dyrektywy WEEE jest ponowne wykorzystanie sprzętu, aby ograniczyć do minimum 
powstawanie odpadów.

Poprawka 255
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dowody oceny lub badań w postaci 
kopii dokumentacji (certyfikat badań, 
dowód sprawności funkcjonalnej) dla 
każdego urządzenia znajdującego się w 
przesyłce oraz protokół zawierający 
wszystkie informacje o dokumentacji 
zgodnie z pkt 2; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o proekologiczny charakter gospodarki konieczne jest promowanie naprawy i 
ponownego wykorzystania EEE. Należy zatem wprowadzić zbiór przepisów propagujących i 
wspierających naprawę i ponowne wykorzystanie zużytych EEE. Kluczowym elementem 
dyrektywy WEEE jest ponowne wykorzystanie sprzętu, aby ograniczyć do minimum 
powstawanie odpadów.

Poprawka 256
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) deklaracja złożona przez posiadacza 
organizującego transport sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, że żaden 

skreślona
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materiał ani żadne urządzenie znajdujące 
się w przesyłce nie jest odpadami zgodnie 
z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 
dyrektywy 2008/xx/WE w sprawie 
odpadów, oraz

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o proekologiczny charakter gospodarki konieczne jest promowanie naprawy i 
ponownego wykorzystania EEE. Należy zatem wprowadzić zbiór przepisów propagujących i 
wspierających naprawę i ponowne wykorzystanie zużytych EEE. Kluczowym elementem 
dyrektywy WEEE jest ponowne wykorzystanie sprzętu, aby ograniczyć do minimum 
powstawanie odpadów.

Poprawka 257
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wystarczające opakowanie w celu 
ochrony przemieszczanych produktów 
przed zniszczeniem podczas transportu, 
załadunku i wyładunku

d) wystarczające opakowanie i 
odpowiednie odseparowanie ładunku w 
celu ochrony przemieszczanych produktów 
przed zniszczeniem podczas transportu, 
załadunku i wyładunku.

Or. en

Uzasadnienie

Zużyty EEE można często odróżnić od WEEE przez odpowiednie odseparowanie w czasie 
transportu.
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Poprawka 258
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 2 – etap 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Należy ocenić funkcjonalność oraz 
przeprowadzić ocenę substancji 
niebezpiecznych. Badania powinny być 
uzależnione od rodzaju sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W 
przypadku większości używanego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wystarczający jest test funkcjonalności 
najważniejszych funkcji.

a) Ocenia się funkcjonalność oraz 
przeprowadza ocenę substancji 
niebezpiecznych. Badania uzależnia się od 
rodzaju sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. W przypadku większości 
używanego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wystarczający jest test 
funkcjonalności najważniejszych funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi te muszą być prawnie wiążące.

Poprawka 259
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 2 – etap 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wyniki oceny i badania należy 
odnotować.

b) Odnotowuje się wyniki oceny i badania.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten musi być prawnie wiążący.
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Poprawka 260
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 2 – etap 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Dokumentację należy przytwierdzić w 
sposób bezpieczny, lecz nie trwały, 
bezpośrednio do urządzenia elektrycznego 
i elektronicznego (jeśli nie jest opakowane) 
lub do opakowania, tak by można było ją 
odczytać bez konieczności rozpakowania 
urządzenia.

a) Dokumentację przytwierdza się w 
sposób bezpieczny, lecz nie trwały, 
bezpośrednio do urządzenia elektrycznego 
i elektronicznego (jeśli nie jest opakowane) 
lub do opakowania, tak by można było ją 
odczytać bez konieczności rozpakowania 
urządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten musi być prawnie wiążący.

Poprawka 261
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 2 – etap 2 – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nazwę produktu (nazwa urządzenia 
zgodnie z załącznikiem II oraz kategoria 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
20xx/xx/WE (RoHS);

– nazwę produktu (nazwa urządzenia 
zgodnie z załącznikiem IB oraz kategoria 
zgodnie z załącznikiem IA);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić poprawkę 39 wprowadzoną przez sprawozdawcę, przez którą zachowuje się 
mylne odniesienie ze względu na zmianę odniesienia z RoHS na WEEE. Zakres dyrektywy 
należy określić właśnie w niej, a nie w dyrektywie RoHS. Proponuje się także wprowadzenie 
w tej dyrektywie orientacyjnego wykazu EEE (załącznik IB) i właśnie to nazewnictwo 
powinno obowiązywać w kontekście niniejszej dyrektywy, przy czym w załączniku IA 
wymienia się kategorie.
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Poprawka 262
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W uzupełnieniu do dokumentów 
wymaganych w pkt 1 każdy ładunek (np. 
pojemnik transportowy, ciężarówka) 
używanego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego powinien posiadać:

W uzupełnieniu do dokumentów 
wymaganych w pkt 1 i 2 każdy ładunek 
(np. pojemnik transportowy, ciężarówka) 
używanego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego posiada:

Or. en

Uzasadnienie

Ładunkowi powinny towarzyszyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 (dokumentacja 
badań), tak aby można było ustalić, czy dany ładunek przeznaczony jest do ponownego 
wykorzystania czy utylizacji.

Poprawka 263
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku braku odpowiedniej 
dokumentacji wymaganej w pkt 1 i 3 oraz 
braku opakowania organy państwa 
członkowskiego zakładają, że dany produkt 
jest niebezpiecznym WEEE oraz, że 
ładunek zawiera nielegalną przesyłkę. W 
takich okolicznościach poinformowane 
zostaną odpowiednie właściwe organy, zaś 
ładunek zostanie potraktowany zgodnie z 
art. 24 i 25 rozporządzenia w sprawie 
przemieszczania odpadów. W większości 
przypadków osoby odpowiedzialne za 
przesyłkę zostaną zmuszone do 
przewiezienia odpadów z powrotem do 
kraju wysyłki na własny koszt i mogą 
zostać pociągnięte do odpowiedzialności 
karnej. W państwach członkowskich, w 

4. W przypadku braku odpowiedniej 
dokumentacji wymaganej w pkt 1, 2 i 3 lub 
braku odpowiedniego opakowania lub też 
odseparowania ładunku, których 
zapewnienie wchodzi w zakres 
obowiązków posiadacza urządzenia 
przeznaczonego do transportu, organy 
państwa członkowskiego zakładają, że 
dany produkt jest niebezpiecznym WEEE 
oraz, że ładunek zawiera nielegalną 
przesyłkę. W takich okolicznościach 
poinformowane zostaną odpowiednie 
właściwe organy, zaś ładunek zostanie 
potraktowany zgodnie z art. 24 i 25 
rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów.
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których udowodnienie, że produkty są 
WEEE, a nie sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym, spoczywa na organach 
państwowych, brak odpowiedniej 
dokumentacji i opakowania może 
prowadzić do znacznych opóźnień w 
dalszym transporcie odpadów w związku z 
koniecznością przeprowadzenia 
dochodzenia służącego ustaleniu statusu 
produktu znajdującego się w przesyłce.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie trzy punkty. Ponadto należy 
przewidzieć/zapewnić odpowiednie opakowanie i odseparowanie. W przypadku braku 
któregokolwiek z tych elementów ładunek uznaje się za odpady. 

Poprawka ma celu wskazanie, że to na posiadaczu spoczywa ciężar dowodu. 

Odpowiednie przepisy zostały zawarte w art. 24 i 25.

Poprawka 264
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA

Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego objętego niniejszą 
dyrektywą
1. Wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny
4. Urządzenia konsumenckie
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z 
wyjątkiem wielkogabarytowych, 
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stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Urządzenia medyczne (z wyjątkiem 
wszelkich urządzeń zaimplantowanych i 
zainfekowanych)
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
10. Automaty

Or. en

Uzasadnienie

Określenie zakresu dyrektywy wymaga wykazu kategorii, których dotyczą przepisy prawne. 
Gdyby pominąć powyższy wykaz, zakres dyrektywy stałby się bardziej niejasny niż obecnie. 
Wszelkie prace mające na celu interpretację przepisów, jakich dokonano od chwili przyjęcia 
dyrektywy przez komisję ds. dostosowania technicznego stałyby się zbędne, prowadząc przy 
tym do niepewności prawnej i możliwości obchodzenia regulacji.

Poprawka 265
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA
 Kategorie urządzeń zgodnie z art. 11
1. Urządzenia chłodzące i grzewcze;
2. Ekrany i monitory;
3. Lampy i artykuły świetlne;
4. Urządzenia wielkogabarytowe, z 
wyjątkiem urządzeń chłodzących i 
grzewczych, ekranów, monitorów i lamp;
Przez urządzenia wielkogabarytowe 
rozumie się te urządzenia, które z zasady 
nie są przenośne lub są ogólnie 
przeznaczone do pozostawania w jednym 
miejscu podczas całego okresu 
użytkowania;
5. Urządzenia małogabarytowe, z 
wyjątkiem urządzeń chłodzących i 
grzewczych, ekranów, monitorów i lamp; 
Przez urządzenia małogabarytowe 
rozumie się te urządzenia, które z zasady 
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są przenośne i nie są ogólnie 
przeznaczone do pozostawania w jednym 
miejscu podczas całego okresu 
użytkowania.

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja sprawozdawcy obejmująca uproszczenie wykazu do 5 kategorii została 
doceniona, jednak należy wymienić artykuły świetlne jako odrębny rodzaj urządzenia w 
trzeciej kategorii.

Poprawka 266
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA

 Kategorie urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych objętych niniejszą 
dyrektywą
1. Urządzenia chłodzące i grzewcze
2. Ekrany i monitory
3. Lampy
4. Urządzenia wielkogabarytowe za 
wyjątkiem urządzeń, o których mowa w 
punktach 1, 2, 3 i 6. Urządzenia 
wielkogabarytowe to urządzenia, których 
jedna osoba nie może nieść w rękach.
5. Urządzenia małogabarytowe za 
wyjątkiem urządzeń, o których mowa w 
punktach 1, 2, 3 i 6. Urządzenia 
małogabarytowe to urządzenia, które 
jedna osoba może z łatwością nieść w 
rękach.
6. Urządzenia technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Podejście obejmujące pięć kategorii znacznie utrudniłoby rozwój ekologicznego 
projektowania w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umieszczenie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w osobnej kategorii zapobiegnie sytuacji, w 
której sukcesy ekologicznego projektowania w dziedzinie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych pozostaną niezauważone ze względu na występowanie z takimi produktami 
jak czajniki elektryczne i zabawki.

Poprawka 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I A (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA

 Kategorie urządzeń zgodnie z art. 11
(1) Urządzenia chłodzące i grzewcze
(2) Odrębne ekrany i monitory
(3) Lampy
(4) Wielkogabarytowe urządzenia, 
z wyłączeniem urządzeń chłodzących 
i grzewczych, ekranów i monitorów oraz 
lamp. Wielkogabarytowe urządzenia 
oznaczają wszystkie urządzenia, których 
zasadniczo nie można przemieszczać lub 
które są zasadniczo przeznaczone do 
pozostawania w miejscu użycia przez cały 
cykl życia.
(5) Małogabarytowe urządzenia, 
z wyłączeniem urządzeń chłodzących 
i grzewczych, ekranów i monitorów oraz 
lamp, a także urządzeń 
teleinformatycznych i 
telekomunikacyjnych. Małogabarytowe 
urządzenia oznaczają wszystkie 
urządzenia, które zasadniczo można 
przemieszczać oraz które zasadniczo nie 
są przeznaczone do długotrwałego 
pozostawania w miejscu użycia.
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(6) Małe urządzenia teleinformatyczne i 
telekomunikacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe sześć kategorii odpowiada obecnym praktykom w zakresie zbierania 
w państwach członkowskich. Ograniczenie liczby kategorii przyczynia się również do 
zmniejszenia biurokracji. Pogrupowanie kategorii urządzeń odzwierciedla względy 
środowiskowe i ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ponownego wykorzystania, 
recyklingu i odzysku różnych rodzajów sprzętów.

Poprawka 268
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IB

 Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego objętego niniejszą 
dyrektywą
(1) Urządzenia chłodzące
(2) Urządzenia wyświetlające
(3) Sprzęt oświetleniowy
(4) Urządzenia wielkogabarytowe
(5) Urządzenia małogabarytowe
(6) Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie osobnej kategorii dla sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego posłuży 
promowaniu projektowania sprzętu, który łatwiej poddaje się recyklingowi.
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Poprawka 269
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IB

Niewyczerpująca lista przykładów 
urządzeń ujętych w kategoriach 
załącznika IA
1. Urządzenia chłodzące i grzewcze
- Chłodziarki
- Zamrażarki
- Automaty wydające zimne produkty
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Urządzenia grzewcze zawierające olej 
i inne urządzenia do wymiany ciepła 
zawierające nośniki ciepła inne niż woda 
(np. pompy ciepła i urządzenia 
osuszające)
2. Ekrany i monitory
- Ekrany
- Odbiorniki telewizyjne
- Cyfrowe ramki do zdjęć
- Monitory
- Laptopy
3. Sprzęt oświetleniowy
a) lampy 

 gazowe lampy wyładowcze;
- niskociśnieniowe lampy wyładowcze: 
fluorescencyjne (kompaktowe, liniowe i 
nieliniowe) oraz niefluorescencyjne 
(niskociśnieniowe lampy sodowe, 
niskociśnieniowe lampy rtęciowe);
- lampy wyładowcze dużej intensywności: 
wysokociśnieniowe lampy sodowe, 
halogenowe oraz wysokociśnieniowe 
lampy rtęciowe, ksenonowe;
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 lampy do zastosowań specjalnych;
 lampy typu retrofit (O)LED (ze 

standardową oprawą 
oświetleniową do zmiany lamp);

(b) oprawy oświetleniowe: urządzenie, 
które rozdziela, filtruje lub przekształca 
światło wysyłane przez źródło światła 
elektrycznego lub większą liczbę takich 
źródeł, i które zawiera wszystkie elementy 
niezbędne do wsparcia, zamocowania i 
osłonienia tych źródeł światła, a także – w 
stosownych przypadkach – obwody 
pomocnicze wraz ze środkami połączenia 
ich ze źródłem zasilania.

4. Urządzenia wielkogabarytowe
- Urządzenia wielkogabarytowe używane 
do gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak płyty grzejne, 
piekarniki, kuchenki, mikrofalówki, 
stacjonarne ekspresy do kawy) 
- Wyciągi kuchenne
- Wielkogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak pralki, suszarki do ubrań, 
zmywarki)
- Wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak wielkogabarytowe dmuchawy 
układu ogrzewania, kominki elektryczne, 
grzejniki marmurowe i kamienne, 
ogrzewanie basenów oraz pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
używane do ogrzewania pomieszczeń, 
łóżek, mebli wypoczynkowych)
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak solaria, sauny, 
fotele do masażu)
- Wielkogabarytowe urządzenia 
teleinformatyczne i telekomunikacyjne 
(takie jak płyty główne, serwery, 
urządzenia sieciowe, drukarki, urządzenia 
kopiujące, automaty telefoniczne)
- Wielkogabarytowy sprzęt rekreacyjny 
i sportowy (taki jak sprzęt sportowy 
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z elektrycznymi lub elektronicznymi 
częściami składowymi, automaty 
wrzutowe)

- Wielkogabarytowe elektryczne 
i elektroniczne narzędzia i maszyny 
przemysłowe
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, transformatory, zasilacze 
awaryjne (UPS), falowniki)
- Wielkogabarytowe urządzenia medyczne 
- Wielkogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli
- Wielkogabarytowe urządzenia 
pomiarowe (takie jak wagi i maszyny 
stacjonarne)
- Wielkogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty oraz świadczące 
proste usługi (automaty sprzedające, 
bankomaty, samoobsługowe urządzenia 
do zwrotu opakowań, automaty do 
robienia zdjęć)
5. Urządzenia małogabarytowe
- Urządzenia małogabarytowe używane do 
gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak tostery, płyty grzewcze, 
noże, grzałki, krajalnice)
- Małogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak odkurzacze, żelazka itp.)
- Wentylatory, odświeżacze powietrza
- Małogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak koce elektryczne)
- Zegary, zegarki i pozostałe urządzenia 
do odmierzania czasu
- Małogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak maszynki do 
golenia, szczoteczki do zębów, suszarki do 
włosów, urządzenia do masażu)
- Małogabarytowe urządzenia 
teleinformatyczne i telekomunikacyjne 
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(takie jak komputery osobiste, drukarki, 
kalkulatory, telefony, telefony 
komórkowe, routery, urządzenia radiowe, 
elektroniczne nianie, rzutniki)
- Kamery
- Urządzenia konsumenckie (takie jak 
odbiorniki radiowe, wzmacniacze 
akustyczne, radia samochodowe, 
odtwarzacze DVD)
- Sprzęt i instrumenty muzyczne (takie jak 
wzmacniacze, końcówki mocy, stoły 
mikserskie, mikrofony)
- Zabawki (takie jak kolejki, modele 
samolotów itp.)
- Małogabarytowy sprzęt sportowy (taki 
jak komputerowo sterowane urządzenia 
do uprawiania sportów rowerowych, 
nurkowania, biegania, wiosłowania itp.)
- Małogabarytowy sprzęt rekreacyjny (taki 
jak gry wideo, sprzęt do łowienia ryb i gry 
w golfa itp.)
- Przyrządy elektryczne i elektroniczne 
włącznie z narzędziami do pracy w 
ogrodzie (takie jak wiertarki, piły, pompy, 
narzędzia do koszenia trawy)
- Małogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, ładowarki, zasilacze awaryjne 
(UPS), zasilacze sieciowe)
- Małogabarytowe urządzenia medyczne 
włącznie z urządzeniami weterynaryjnymi
- Małogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli (takie jak czujniki dymu, 
regulatory ciepła, termostaty, czujniki 
ruchu, instalacje i urządzenia 
monitorujące, piloty/urządzenia zdalnego 
sterowania)
- Małogabarytowe urządzenia pomiarowe 
(takie jak wagi, urządzenia wskazujące, 
odległościomierze, termometry)
- Małogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana dotyczy jedynie kategorii 3.

Poprawka 270
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – 1 B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IB

Kategorie sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego objętego niniejszą 
dyrektywą
1. Urządzenia chłodzące
2. Urządzenia wyświetlające
3. Sprzęt oświetleniowy
4. Urządzenia wielkogabarytowe
5. Urządzenia małogabarytowe
6. Sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny

Or. en

Uzasadnienie

Zakres obejmujący pięć kategorii stanowiłby przeszkodę dla ekologicznego projektowania 
urządzeń informatyczno-komunikacyjnych i jest sprzeczny z zasadą odpowiedzialności 
indywidualnego producenta. Korzyści ekologicznego projektowania urządzeń informatyczno-
komunikacyjnych byłyby mniejsze, jako że sprzęt informatyczno-komunikacyjny pozostawałby
w tej samej grupie co tostery, zabawki czy odkurzacze. Aby wspierać ekologiczne 
projektowanie, ważne jest utworzenie odrębnej kategorii dla sprzętu informatyczno-
komunikacyjnego.
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Poprawka 271
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IB
Niewyczerpująca lista przykładów 
urządzeń ujętych w kategoriach 

załącznika IA
1. Urządzenia chłodzące i grzewcze
- Chłodziarki
- Zamrażarki
- Automaty wydające zimne produkty
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Urządzenia grzewcze zawierające olej 
i inne urządzenia do wymiany ciepła 
zawierające nośniki ciepła inne niż woda 
(np. pompy ciepła i urządzenia 
osuszające)
2. Ekrany i monitory
- Ekrany
- Odbiorniki telewizyjne
- Cyfrowe ramki do zdjęć
- Monitory
3. Lampy
- Zwykłe lampy fluorescencyjne
- Kompaktowe lampy fluorescencyjne
- Wysokowydajne lampy wyładowcze, 
w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz 
lampy halogenowe
- Lampy sodowe niskiego ciśnienia
- Lampy LED
4. Urządzenia wielkogabarytowe
- Urządzenia wielkogabarytowe używane 
do gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak płyty grzejne, 
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piekarniki, kuchenki, mikrofalówki, 
stacjonarne ekspresy do kawy) 
- Wyciągi kuchenne
- Wielkogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak pralki, suszarki do ubrań, 
zmywarki)
- Wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak wielkogabarytowe dmuchawy 
układu ogrzewania, kominki elektryczne, 
grzejniki marmurowe i kamienne, 
ogrzewanie basenów oraz pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
używane do ogrzewania pomieszczeń, 
łóżek, mebli wypoczynkowych)

- Wielkogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak solaria, sauny,
fotele do masażu)
- Wielkogabarytowy sprzęt rekreacyjny 
i sportowy (taki jak sprzęt sportowy 
z elektrycznymi lub elektronicznymi 
częściami składowymi, automaty 
wrzutowe)
- Wielkogabarytowe oprawy oświetleniowe 
oraz pozostałe urządzenia oświetleniowe 
do celów rozpraszania i emitowania 
światła
- Wielkogabarytowe elektryczne 
i elektroniczne narzędzia i maszyny 
przemysłowe 
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, transformatory, zasilacze 
awaryjne (UPS), falowniki)
- Wielkogabarytowe urządzenia medyczne 

- Wielkogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli

- Wielkogabarytowe urządzenia 
pomiarowe (takie jak wagi i maszyny 
stacjonarne)
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- Wielkogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty oraz świadczące 
proste usługi (automaty sprzedające, 
bankomaty, samoobsługowe urządzenia 
do zwrotu opakowań, automaty do 
robienia zdjęć)
5. Urządzenia małogabarytowe
- Urządzenia małogabarytowe używane do 
gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak tostery, płyty grzewcze, 
noże, grzałki, krajalnice)
- Małogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak odkurzacze, żelazka itp.)
- Wentylatory, odświeżacze powietrza
- Małogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak koce elektryczne)
- Zegary, zegarki i pozostałe urządzenia 
do odmierzania czasu
- Małogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak maszynki do 
golenia, szczoteczki do zębów, suszarki do 
włosów, urządzenia do masażu)
- Kamery

- Urządzenia konsumenckie (takie jak 
odbiorniki radiowe, wzmacniacze 
akustyczne, radia samochodowe, 
odtwarzacze DVD)
- Sprzęt i instrumenty muzyczne (takie jak 
wzmacniacze, końcówki mocy, stoły 
mikserskie, mikrofony)
- Małogabarytowe oprawy oświetleniowe 
oraz pozostałe urządzenia oświetleniowe 
do celów rozpraszania i emitowania 
światła
- Zabawki (takie jak kolejki, modele 
samolotów itp.)

- Małogabarytowy sprzęt sportowy (taki 
jak komputerowo sterowane urządzenia 
do uprawiania sportów rowerowych, 
nurkowania, biegania, wiosłowania itp.)
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- Małogabarytowy sprzęt rekreacyjny (taki 
jak gry wideo, sprzęt do łowienia ryb i gry 
w golfa itp.)
- Narzędzia elektryczne i elektroniczne 
włącznie z narzędziami do pracy w 
ogrodzie (takie jak wiertarki, piły, pompy, 
narzędzia do koszenia trawy)
- Małogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, ładowarki, zasilacze awaryjne 
(UPS), zasilacze sieciowe)
- Małogabarytowe urządzenia medyczne 
włącznie z urządzeniami weterynaryjnymi

- Małogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli (takie jak czujniki dymu, 
regulatory ciepła, termostaty, czujniki 
ruchu, instalacje i urządzenia 
monitorujące, piloty/urządzenia zdalnego 
sterowania)
- Małogabarytowe urządzenia pomiarowe 
(takie jak wagi, urządzenia wskazujące, 
odległościomierze, termometry)
- Małogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty
6. Urządzenia technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych
- Laptopy
- Notebooki
- Wielkogabarytowe urządzenia IT 
i telekomunikacyjne (takie jak płyty 
główne, serwery, urządzenia sieciowe, 
drukarki, urządzenia kopiujące, automaty 
telefoniczne)
- Małogabarytowe urządzenia IT 
i telekomunikacyjne (takie jak komputery 
osobiste, drukarki, kalkulatory, telefony, 
telefony komórkowe, routery, urządzenia 
radiowe, elektroniczne nianie, rzutniki)

Or. de
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Poprawka 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I B (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IB

 Niewyczerpująca lista przykładów 
urządzeń ujętych w kategoriach 
załącznika -IA (nowy)
1. Urządzenia chłodzące i grzewcze
- Chłodziarki
- Zamrażarki
- Automaty wydające zimne produkty
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Urządzenia grzewcze zawierające olej 
i inne urządzenia do wymiany ciepła 
zawierające nośniki ciepła inne niż woda 
(np. pompy ciepła i urządzenia 
osuszające)
2. Odrębne ekrany i monitory 
- Ekrany
- Odbiorniki telewizyjne
- Cyfrowe ramki do zdjęć
- Monitory
3. Lampy
- Zwykłe lampy fluorescencyjne
- Kompaktowe lampy fluorescencyjne
- Wysokowydajne lampy wyładowcze, 
w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz 
lampy halogenowe
- Niskociśnieniowe lampy sodowe
- Lampy LED
4. Urządzenia wielkogabarytowe
- Urządzenia wielkogabarytowe używane 
do gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak płyty grzejne, 
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piekarniki, kuchenki, mikrofalówki, 
stacjonarne ekspresy do kawy) 
- Wyciągi kuchenne
- Wielkogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak pralki, suszarki do ubrań, 
zmywarki)
- Wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak wielkogabarytowe dmuchawy 
układu ogrzewania, kominki elektryczne, 
grzejniki marmurowe i kamienne, 
ogrzewanie basenów oraz pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia grzewcze 
używane do ogrzewania pomieszczeń, 
łóżek, mebli wypoczynkowych)
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak solaria, sauny, 
fotele do masażu)
- Wielkogabarytowe urządzenia 
teleinformatyczne i telekomunikacyjne 
(takie jak płyty główne, serwery, 
urządzenia sieciowe, drukarki, urządzenia 
kopiujące, automaty telefoniczne)
- Wielkogabarytowy sprzęt rekreacyjny 
i sportowy (taki jak sprzęt sportowy
z elektrycznymi lub elektronicznymi 
częściami składowymi, automaty 
wrzutowe)
- Wielkogabarytowe oprawy oświetleniowe 
oraz pozostałe urządzenia oświetleniowe 
do celów rozpraszania i emitowania 
światła
- Wielkogabarytowe elektryczne 
i elektroniczne narzędzia i maszyny 
przemysłowe
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, transformatory, zasilacze 
awaryjne (UPS), falowniki)
- Wielkogabarytowe urządzenia medyczne 
- Wielkogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli
- Wielkogabarytowe urządzenia 
pomiarowe (takie jak wagi i maszyny 
stacjonarne)
- Wielkogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty oraz świadczące 
proste usługi (automaty sprzedające, 
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bankomaty, samoobsługowe urządzenia 
do zwrotu opakowań, automaty do 
robienia zdjęć)
5. Urządzenia małogabarytowe
- Urządzenia małogabarytowe używane do 
gotowania i innego typu przetwarzania 
żywności (takie jak tostery, płyty grzewcze, 
noże, grzałki, krajalnice)
- Małogabarytowe urządzenia czyszczące 
(takie jak odkurzacze, żelazka itp.)
- Wentylatory, odświeżacze powietrza
- Małogabarytowe urządzenia grzewcze 
(takie jak koce elektryczne)
- Zegary, zegarki i pozostałe urządzenia 
do odmierzania czasu
- Małogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak maszynki do 
golenia, szczoteczki do zębów, suszarki do 
włosów, urządzenia do masażu)
- Kamery
- Urządzenia konsumenckie (takie jak 
odbiorniki radiowe, wzmacniacze 
akustyczne, radia samochodowe, 
odtwarzacze DVD)
- Sprzęt i instrumenty muzyczne (takie jak 
wzmacniacze, końcówki mocy, stoły 
mikserskie, mikrofony)
- Małogabarytowe oprawy oświetleniowe 
oraz pozostałe urządzenia oświetleniowe 
do celów rozpraszania i emitowania 
światła
- Zabawki (takie jak kolejki, modele 
samolotów itp.)
- Małogabarytowy sprzęt sportowy (taki 
jak komputerowo sterowane urządzenia 
do uprawiania sportów rowerowych, 
nurkowania, biegania, wiosłowania itp.)
- Małogabarytowy sprzęt rekreacyjny (taki 
jak gry wideo, sprzęt do łowienia ryb i gry 
w golfa itp.)
- Przyrządy elektryczne i elektroniczne 
włącznie z narzędziami do pracy w 
ogrodzie (takie jak wiertarki, piły, pompy, 
narzędzia do koszenia trawy)
- Małogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, ładowarki, zasilacze awaryjne 
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(UPS), zasilacze sieciowe)
- Małogabarytowe wyroby medyczne 
włącznie z wyrobami weterynaryjnymi
- Małogabarytowe przyrządy do nadzoru 
i kontroli (takie jak czujniki dymu, 
regulatory ciepła, termostaty, czujniki 
ruchu, instalacje i urządzenia 
monitorujące, piloty/urządzenia zdalnego 
sterowania)
- Małogabarytowe urządzenia pomiarowe 
(takie jak wagi, urządzenia wskazujące, 
odległościomierze, termometry)
-Małogabarytowe automaty wydające 
wszelkiego typu produkty
6. Małe urządzenia teleinformatyczne i 
telekomunikacyjne
- Laptopy
- Notebooki
- Małogabarytowe urządzenia 
teleinformatyczne i telekomunikacyjne 
(takie jak komputery osobiste, drukarki, 
kalkulatory, telefony, telefony 
komórkowe, routery, urządzenia radiowe, 
elektroniczne nianie, rzutniki).

Or. en

Uzasadnienie

Niewyczerpująca lista przykładów ma ułatwić podział na sześć kategorii załącznika IA oraz 
zwiększyć przejrzystość przedmiotowej klasyfikacji. Ma to ułatwić zharmonizowaną 
transpozycję przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – tiret dwunaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zewnętrzne okablowanie elektryczne, skreślone

Or. de
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Uzasadnienie

Przewidziane w załączniku II wniosku osobne usuwanie i selektywne przetwarzanie 
zewnętrznego okablowania elektrycznego jest niepraktyczne i nie jest konieczne do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony środowiska.


