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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji – proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0810),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0472/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa obejmuje 
wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i 
elektroniczny używany przez 

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

konsumentów oraz sprzęt elektryczny i 
elektroniczny przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Niniejszą dyrektywę 
stosuje się bez uszczerbku dla 
prawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
bezpieczeństwa oraz wymogów 
zdrowotnych chroniących wszystkie 
podmioty mające styczność z WEEE, a 
także dla specyficznego prawodawstwa 
Wspólnoty w sprawie gospodarowania 
odpadami, w szczególności dyrektywy 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz dla 
wspólnotowego prawodawstwa w 
dziedzinie projektowania produktu, w 
szczególności dla dyrektywy 2005/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE. Z zakresu 
stosowania należy wyłączyć między 
innymi wielkogabarytowe stacjonarne 
instalacje przemysłowe, ponieważ są one 
zainstalowane na stałe i trwale 
eksploatowane w jednym miejscu, 
montowane i demontowane przez 
fachowców i w tym przypadku istnieje 
uregulowany strumień odpadów. 
Z zakresu stosowania należy także 
wyłączyć moduły fotowoltaiczne, które 
również są instalowane i demontowane 
przez fachowców i które w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do osiągnięcia 
celu w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, a co za tym idzie do ograniczenia 
emisji CO2. Ponadto sektor energetyki 
słonecznej zawarł dobrowolne 
porozumienie środowiskowe, którego 
celem jest recykling 85% modułów 
fotowoltaicznych. Komisja powinna 
zbadać, czy porozumienie to przynosi 
odpowiednie efekty, i ewentualnie, na 
podstawie sprawozdania, włączyć moduły 
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fotowoltaiczne w zakres stosowania 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Zarówno instalacje stacjonarne, jak i moduły fotowoltaiczne stanowią uregulowane 
strumienie odpadów, w przypadku których nie zachodzi ryzyko, że odpady nie zostaną 
rozdzielone i zostaną usunięte bez przetworzenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

środowiska. By zapobiec tej sytuacji 
konieczne jest ustalenie wysokiego celu 
dotyczącego zbierania. Ponadto niezwykle 
ważne jest, by państwa członkowskie 
zadbały o nadzór i skuteczne wdrożenie 
dyrektywy; dotyczy to w szczególności 
kontroli używanego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego przemieszczanego poza 
UE.

Or. de

Uzasadnienie

Jedynym sposobem, by położyć kres nielegalnemu przemieszczaniu sprzętu, są skuteczne 
kontrole prowadzone przez państwa członkowskie, które posiadają wyłączne kompetencje 
w tym zakresie. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zbieranie WEEE powinno nadal odbywać się w ramach istniejącej i sprawdzonej 
infrastruktury. Finansowanie zbierania WEEE z gospodarstw domowych nie ma wpływu na 
projekt urządzeń ani żadnych innych korzyści dla środowiska naturalnego, a przeniesienie 
obciążenia nie gwarantuje wyższego wskaźnika kosztów. Nie można również pominąć 
odpowiedzialności konsumenta za udział w prawidłowym unieszkodliwianiu WEEE.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Producentom należy umożliwić 
dobrowolne przedstawianie nabywcom, w 
chwili sprzedaży nowych produktów, 
kosztów zbierania, przetwarzania i 
unieszkodliwiania WEEE w sposób 
przyjazny dla środowiska naturalnego. 
Jest to zgodne z komunikatem Komisji 
dotyczącym planu działania na rzecz 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
oraz zrównoważonej polityki 
przemysłowej, w szczególności w 
odniesieniu do bardziej racjonalnej 
konsumpcji i ekologicznych zamówień 
publicznych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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. Konsument nie jest również 
informowany o możliwości recyklingu oraz o faktycznie poniesionych kosztach przetwarzania.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26 a) Aby zmniejszyć istniejące obecnie 
bariery utrudniające funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, należy ograniczyć 
obciążenia administracyjne, ujednolicając 
rejestrowanie i sprawozdawczość oraz 
zapobiegając konieczności wielokrotnego 
ponoszenia opłat za kilkakrotną 
rejestrację w poszczególnych państwach 
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członkowskich. W szczególności nie 
należy już stawiać wymogu posiadania 
siedziby prawnej w każdym państwie 
członkowskim jako warunku, który należy 
spełnić, aby wprowadzić do obrotu sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, w tym celu 
powinno wystarczyć ustanowienie 
przedstawiciela prawnego na danym 
terenie. 

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenia z obowiązującą dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pokazały, że odmienne warunki rejestrowania i sprawozdawczości 
w 27 państwach członkowskich spowodowały zwiększenie biurokracji i nieprzewidziane 
koszty. W ocenie skutków założono, że możliwe do uniknięcia koszty biurokratyczne wyniosą 
66 mln euro rocznie. W związku z powyższym należy przyspieszyć harmonizację rejestracji 
i sprawozdawczości oraz zapewnienie interoperacyjności krajowych rejestrów z myślą 
o funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Or. de

Uzasadnienie

RoHS i WEEE mają różne cele regulacyjne, dlatego należy rozdzielić ich zakresy stosowania. 
Tak zwany otwarty zakres stosowania prowadzi do większej pewności prawnej, ważnego celu 
przekształcenia dyrektywy, ponieważ zasadniczo objęty jest wszelkiego rodzaju sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Konieczne byłoby stałe przekształcanie wiążącej listy produktów 
opartej na kategoriach w celu odzwierciedlenia postępu technicznego na rynku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wielkogabarytowe stacjonarne 
instalacje przemysłowe;

Or. de

Uzasadnienie
Dyrektywa ma w szczególności na celu zapewnienie prawidłowego zbierania 
i unieszkodliwiania WEEE. Wielkogabarytowe stacjonarne instalacje przemysłowe są 
montowane i demontowane przez fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany 
strumień odpadów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) moduły fotowoltaiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Celem jest ekologiczne przetwarzanie i recykling zużytych produktów, a montaż i demontaż 
modułów fotowoltaicznych przez fachowców gwarantuje spełnienie tego wymogu. W tym 
przypadku istnieje uregulowany strumień odpadów. Ponadto większość producentów 
wyrobów fotowoltaicznych przygotowuje dobrowolne porozumienie środowiskowe dotyczące 
przyjmowania zwrotu i recyklingu, które powinno zostać podpisane wiosną 2010 r., 
a następnie ma zostać uznane przez Komisję (COM (2002)412). Moduły fotowoltaiczne 
w znaczącym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
zawierające analizę zakresu stosowania 
dyrektywy, w szczególności w odniesieniu 
do tego, czy należy nim objąć moduły 
fotowoltaiczne. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja przedłoży 
ewentualny wniosek.

Or. de

Uzasadnienie

Po rozszerzeniu dyrektywy na wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i elektroniczny 
wymagany będzie przegląd zakresu stosowania. Ponadto należy zbadać, czy dobrowolne 
porozumienie środowiskowe PV Cycle, którego celem jest recykling 85% modułów 
fotowoltaicznych, rzeczywiście funkcjonuje.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) WEEE klasyfikuje się jako odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych lub 
odpady pochodzące od użytkowników 
innych niż gospodarstwa domowe. Należy 
ustanowić klasyfikację rodzajów WEEE 
na te kategorie. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3. 
Klasyfikacja ta opiera się między innymi 
na ocenie procentowego udziału sprzętu 
sprzedawanego gospodarstwom domowym 

skreślony
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lub przedsiębiorstwom.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci nie mogą z góry wiedzieć, czy urządzenie o podwójnym zastosowaniu (do użytku 
przez konsumentów i użytku profesjonalnego i profesjonalnego) trafi do konsumenta, czy do 
przedsiębiorstwa. Zbieranie WEEE z gospodarstw domowych jest zazwyczaj bardziej 
kosztowne. Istnieje niebezpieczeństwo, że urządzenia te będą zgłaszane jako niestanowiące 
sprzętu gospodarstwa domowego, co stwarza ryzyko związane z finansowaniem w przypadku 
sprzętu gospodarstwa domowego. Z tego powodu uregulowanie i definicję należy zawrzeć w 
samej dyrektywie (zob. art. 3 lit. l)).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Objęcie zakresem stosowania dyrektywy zasadniczo wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego sprawi, że odniesienie do załącznika I do dyrektywy 20xx/xx/WE (dyrektywy 
RoHS) nie będzie wymagane.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

l) „WEEE pochodzący z gospodarstw 
domowych” oznacza WEEE pochodzący 
z gospodarstw domowych, ze źródeł 
komercyjnych, przemysłowych, 
instytucjonalnych i innych, który, z uwagi 
na jego charakter i ilość, jest podobny do 
WEEE pochodzącego z gospodarstw 
domowych oraz WEEE, który może być 
wykorzystywany jako sprzęt elektryczny 
i elektroniczny zarówno w 
gospodarstwach domowych, jak i przez 
innych użytkowników;

Or. de

Uzasadnienie

Producenci nie mogą z góry wiedzieć, czy urządzenie o podwójnym zastosowaniu (do użytku 
przez konsumentów i użytku profesjonalnego i profesjonalnego) trafi do konsumenta, czy do 
przedsiębiorstwa. Zbieranie WEEE z gospodarstw domowych jest zazwyczaj bardziej 
kosztowne. Istnieje niebezpieczeństwo, że urządzenia te będą zgłaszane jako niestanowiące 
sprzętu gospodarstwa domowego, co stwarza ryzyko związane z finansowaniem w przypadku 
sprzętu gospodarstwa domowego.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Wyłączenie tych instalacji z zakresu stosowania sprawia, że definicja ta staje się konieczna. 
Definicja ta jest zgodna z definicją „instalacji stacjonarnych” w dyrektywie 2004/108/WE. 
Wielkogabarytowe stacjonarne instalacje przemysłowe są montowane i demontowane przez 
fachowców. W tym przypadku istnieje uregulowany strumień odpadów.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sb) „moduły fotowoltaiczne” oznaczają 
moduły przeznaczone do trwałego 
zastosowania w określonym miejscu 
w systemie zaprojektowanym, 
zamontowanym i zainstalowanym z myślą 
o produkcji energii elektrycznej do celów 
publicznych, komercyjnych i prywatnych.

Or. de

Uzasadnienie

Moduły fotowoltaiczne, które są instalowane i demontowane stacjonarnie i trwale przez 
fachowców, stanowią uregulowany strumień odpadów. Dobrowolne porozumienie 
środowiskowe dotyczące przyjmowania zwrotu i recyklingu zawarte przez większość 
producentów powinno zapewnić ekologiczne przetwarzanie. Moduły fotowoltaiczne 
w znaczącym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2. Wyłączenie tych urządzeń z zakresu 
stosowania sprawia, że definicja staje się konieczna.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Lampy, które zawierają rtęć i z powodu nowych żarówek energooszczędnych są w większym 
stopniu wprowadzane na rynek, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i 
zdrowia, dlatego powinny być w znacznym stopniu zbierane selektywnie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie minimalnego wskaźnika 
zbiórki wynoszącego 65%. Wskaźnik 
zbiórki jest obliczany na podstawie 
całkowitej masy WEEE zebranego zgodnie 
z art. 5 i 6 w danym roku w danym 
państwie członkowskim, wyrażonego jako 
procentowa wartość średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu w poprzednich 
trzech latach w tym państwie 
członkowskim. Ten wskaźnik wzrostu jest 
osiągany corocznie począwszy od 2016 r. 
Od 2013 r. do końca 2015 r. państwa 
członkowskie zapewniają coroczne 
osiągnięcie, przy dokonaniu 
analogicznego obliczenia, minimalnego 
wskaźnika zbiórki wynoszącego 45%.

Or. de
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Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego 
zbierania. Producenci nie mogą kontrolować zbierania za pośrednictwem innych podmiotów, 
nie jest także możliwe narzucanie wspólnego krajowego celu poszczególnym producentom. 
Przenoszenie odpowiedzialności nie jest drogą do osiągnięcia lepszego wskaźnika zbiórki. 
Odleglejszy termin odniesienia w lepszym stopniu zrównoważy roczne wahania i różny czas 
używania produktów. Niezbędny jest cel pośredni, ponieważ cel wynoszący 4 kg już teraz 
okazał się nieodpowiedni.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby udowodnić osiągnięcie 
minimalnego wskaźnika zbiórki, państwa 
członkowskie gwarantują, że informacje 
o WEEE, który 
- jest dostarczany do punktów zbiórki 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a), 
- jest dostarczany do dystrybutorów 
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b), 
- był zbierany selektywnie przez 
producentów lub przez strony trzecie 
działające w ich imieniu, lub 
- był zbierany selektywnie w inny sposób,
są nieodpłatnie zgłaszane państwom 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego zbierania i muszą 
zgłaszać zebraną ilość WEEE zgodnie z art. 16 ust. 5. Dlatego ważne jest, aby zgłaszano im 
wszystkie ilości zebrane selektywnie. Umożliwia to także lepsze monitorowanie strumieni 
odpadów.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Lampy, które zawierają rtęć, szczególnie w żarówkach energooszczędnych, stanowią poważne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia. Obecnie nie we wszystkich krajach udaje 
się osiągnąć wysokie wskaźniki zbiórki lamp, zwłaszcza że ich waga jest niewielka. Z tego 
względu oraz z uwagi na wymogi ekologiczne należy wziąć pod uwagę odrębny cel dotyczący 
zbierania w odniesieniu do tych lamp.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przetwarzanie całego selektywnie 
zebranego WEEE. Komisja dąży do 
opracowania zharmonizowanych 
standardów zbierania, przetwarzania 
i recyklingu WEEE, w szczególności 
powierzając prace Europejskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu.

Or. de
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Uzasadnienie

Jak dotąd nie opracowano standardów w zakresie recyklingu. Istnieją duże różnice jakości 
w odniesieniu do recyklingu, a co za tym idzie także efektywności obróbki zasobów. Ponadto 
różne standardy prowadzą do zakłócania warunków konkurencji, dlatego należy stworzyć 
jednolite warunki ramowe.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. WEEE wywożony poza obszar 
Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów i 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. 
dotyczącym wywozu w celu poddania 
odzyskowi niektórych odpadów 
wymienionych w załączniku III lub IIIA do 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do 
pewnych państw, których nie obowiązuje 
decyzja OECD w sprawie kontroli 
transgranicznego przemieszczania 
odpadów podlega wyłącznie obowiązkowi 
wypełnienia zobowiązań i celów art. 11 
niniejszej dyrektywy, jeśli eksporter może 
przedstawić przed dokonaniem 
przemieszczenia przekonujące dowody, iż 
przygotowanie do ponownego użycia, 
proces recyklingu i odzysku
przeprowadzono na warunkach 
równorzędnych z wymogami niniejszej 
dyrektywy. Po przeprowadzeniu 
przygotowania do ponownego użycia, 
procesu recyklingu lub odzysku należy 
potwierdzić zgodność z przedmiotowymi 
warunkami równorzędnymi. 

Or. de
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Uzasadnienie

Obowiązek przedstawienia dowodów musi obejmować przygotowanie do ponownego użycia, 
proces recyklingu i odzysku, aby zapobiec stosowaniu zbyt niskich standardów ekologicznych 
przetwarzania poza granicami UE oraz stworzyć równe międzynarodowe warunki 
konkurencji. Eksporterzy powinni przed przemieszczeniem i po jego dokonaniu przedstawić 
dowody na równoważność standardów przetwarzania i odzysku w państwie przyjmującym. 
Kontrola ex post nie wystarczy, bowiem przed jej dokonaniem mogło już dojść do 
przetworzenia na warunkach niezgodnych ze standardami UE.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe przepisy wykonawcze zostaną 
wydane najpóźniej do dnia [18 miesięcy 
po dniu publikacji niniejszej dyrektywy 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej]. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć wiążące terminy wydania szczegółowych przepisów wykonawczych w celu 
zapewnienia właściwym organom i sektorowi gospodarki koniecznej pewności prawnej oraz 
stosowania prawa.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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, 

– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 85% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz

– 80% jest przygotowywane do 
ponownego użycia i poddawane procesowi 

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby kategorii z dziesięciu do pięciu odpowiada stosowanej obecnie praktyce 
i zapobiega w ten sposób zbędnej biurokracji. Taki podział jest uzasadniony również ze 
względów ekologicznych, bowiem uwzględnia on podobieństwo w budowie urządzeń oraz 
wpływ na środowisko naturalne. Lampy i gazowe lampy wyładowcze nie mogą zostać 
ponownie użyte, w związku z czym nie można określić celów w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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, 
oraz

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby kategorii z dziesięciu do pięciu odpowiada stosowanej obecnie praktyce 
i zapobiega w ten sposób zbędnej biurokracji. Taki podział jest uzasadniony również ze 
względów ekologicznych, bowiem uwzględnia on podobieństwo w budowie urządzeń oraz 
wpływ na środowisko naturalne. Lampy i gazowe lampy wyładowcze nie mogą zostać 
ponownie użyte, w związku z czym nie można określić celów w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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, 
oraz

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby kategorii z dziesięciu do pięciu odpowiada stosowanej obecnie praktyce 
i zapobiega w ten sposób zbędnej biurokracji. Taki podział jest uzasadniony również ze 
względów ekologicznych, bowiem uwzględnia on podobieństwo w budowie urządzeń oraz 
wpływ na środowisko naturalne. Lampy i gazowe lampy wyładowcze nie mogą zostać 
ponownie użyte, w związku z czym nie można określić celów w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dla WEEE ujętego w kategorii 3 
załącznika -IA,
– 75% poddawane jest procesowi odzysku, 
oraz
– 50% poddawane jest procesowi 
recyklingu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby kategorii z dziesięciu do pięciu odpowiada stosowanej obecnie praktyce 
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i zapobiega w ten sposób zbędnej biurokracji. Taki podział jest uzasadniony również ze 
względów ekologicznych, bowiem uwzględnia on podobieństwo w budowie urządzeń oraz 
wpływ na środowisko naturalne. Lampy i gazowe lampy wyładowcze nie mogą zostać 
ponownie użyte, w związku z czym nie można określić celów w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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) dla gazowych lamp wyładowczych, 80%
jest poddawane procesowi recyklingu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby kategorii z dziesięciu do pięciu odpowiada stosowanej obecnie praktyce 
i zapobiega w ten sposób zbędnej biurokracji. Taki podział jest uzasadniony również ze 
względów ekologicznych, bowiem uwzględnia on podobieństwo w budowie urządzeń oraz 
wpływ na środowisko naturalne. Lampy i gazowe lampy wyładowcze nie mogą zostać 
ponownie użyte, w związku z czym nie można określić celów w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 

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. 
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pochodzącego z gospodarstw domowych.

Or. de

Uzasadnienie
Zbieranie WEEE powinno nadal odbywać się w ramach istniejącej i sprawdzonej 
infrastruktury, np. władz samorządowych miast. Finansowanie zbierania WEEE 
z gospodarstw domowych nie ma wpływu na projekt urządzeń ani żadnych innych korzyści dla 
środowiska naturalnego, a przeniesienie obciążenia nie gwarantuje wyższego wskaźnika 
kosztów. Konsumenci są również odpowiedzialni za prawidłowe gospodarowanie WEEE.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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. Konsument nie jest również 
informowany o możliwości recyklingu oraz o faktycznie poniesionych kosztach przetwarzania.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wprowadzenia przez każdego 

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość wprowadzenia w formie 
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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.

elektronicznej 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.

Or. de

Uzasadnienie

Należy umożliwić wymianę informacji w formie elektronicznej w celu zmniejszenia 
biurokracji oraz kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
na terytorium Wspólnoty.

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

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast tworzyć nowe systemy finansowe, należy jedynie zapewnić wymianę informacji 
dotyczących środków finansowych. Rejestry mają nie tylko gromadzić opłaty i umożliwiać 
transfer środków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi, lecz również być 
interoperacyjne w odniesieniu do informacji.
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują 
producentowi wprowadzającemu na ich 
rynek sprzęt elektryczny lub elektroniczny, 
który nie posiada siedziby na ich 
terytorium, możliwość ustanowienia 
przedstawiciela prawnego na terenie tego 
państwa członkowskiego, 
odpowiedzialnego za spełnianie wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie. 

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg, aby każdy producent miał siedzibę prawną w państwie członkowskim, w którym 
chciałby wprowadzić do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny, stanowi naruszenie 
rynku wewnętrznego i jest szczególnie niekorzystny dla MŚP. Dla celów stosowania 
dyrektywy w danym państwie członkowskim wystarczy ustanowić pełnomocnika na terenie 
danego państwa członkowskiego, który przejmie odpowiedzialność za spełnianie wymogów 
określonych w dyrektywie.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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. Ustanawia się format rejestrowania i 
sprawozdawczości oraz częstotliwość w 
zakresie sprawozdawczości. Format 
rejestrowania i sprawozdawczości 
obejmuje przynajmniej następujące 
informacje:

- informacje dotyczące ilości sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
krajowym,



PE430.635v03-00 28/42 PR\807375PL.doc

PL

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

Or. de

Uzasadnienie

Ujednolicenie informacji o ilości sprzętu wprowadzonego do obrotu ułatwia producentom 
rejestrację oraz umożliwia porównanie danych pomiędzy państwami członkowskimi. 
Informacje dotyczące kategorii i rodzaju sprzętu są wymagane w związku z realizacją celu 
w zakresie odzysku określonego w art. 11 oraz w niektórych państwach członkowskich 
w związku z gwarancją. Marka ma znaczenie dla zapobiegania oportunistycznym 
zachowaniom. Ujednolicenie przyczyni się do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
zgłoszone ilości sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu, w celu sprawdzenia wysokości 
gwarancji finansowej określonej w art. 12,
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.

Or. de
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Uzasadnienie

Dotychczas zazwyczaj nie przeprowadzano surowych kontroli ilości zgłaszanych przez 
producentów. Mają one jednak wpływ na finansowanie i gwarancje.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie prowadzą nadzór 
nad przemieszczaniem WEEE zgodnie z 
zawartymi w załączniku I minimalnymi 
wymogami w zakresie nadzoru.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
przemieszczanie używanego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
w odniesieniu do którego istnieje 
podejrzenie, że jest to WEEE, odbywa się
zgodnie z zawartymi w załączniku I 
minimalnymi wymogami, oraz sprawują 
należyty nadzór nad przemieszczaniem.

Or. de

Uzasadnienie

Nadzór powinien dotyczyć w szczególności urządzeń, które są niezgodnie z prawdą zgłaszane 
jako sprzęt używany, jednak w rzeczywistości jest to WEEE, który nie może być 
przemieszczany lub który może być przemieszczany jedynie na szczególnych warunkach. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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
(4) Wielkogabarytowe urządzenia, 
z wyłączeniem urządzeń chłodzących 
i grzewczych, ekranów i monitorów oraz 
lamp
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Wielkogabarytowe urządzenia oznaczają 
wszystkie urządzenia, których zasadniczo 
nie można przemieszczać lub które są 
zasadniczo przeznaczone do pozostawienia 
w miejscu użycia przez cały cykl życia.
(5) Małogabarytowe urządzenia, 
z wyłączeniem urządzeń chłodzących 
i grzewczych, ekranów i monitorów oraz 
lamp 
Małogabarytowe urządzenia oznaczają 
wszystkie urządzenia, które zasadniczo 
można przemieszczać oraz które 
zasadniczo nie są przeznaczone do 
długotrwałego pozostawania w miejscu 
użycia.

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowe pięć kategorii odpowiada obecnym praktykom w zakresie zbierania 
w państwach członkowskich. Ograniczenie liczby kategorii przyczynia się również do 
zmniejszenia biurokracji. W klasyfikacji uwzględnione zostały także aspekty ekologiczne.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
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osuszające)

2. Ekrany i monitory

- Ekrany
- Odbiorniki telewizyjne
- Cyfrowe ramki do zdjęć

- Monitory

- Laptopy
- Notebooki
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, piece 
elektryczne, 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)
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- Wielkogabarytowe urządzenia do 
pielęgnacji ciała (takie jak solaria, sauny, 
fotele do masażu)
- Wielkogabarytowe urządzenia IT 
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 przyrządy i maszyny 
przemysłowe
- Wielkogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, transformatory, zasilacze 
awaryjne (UPS), falowniki)

- Wielkogabarytowe wyroby 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)
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- 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 IT 
i telekomunikacyjne (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)
- 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)
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- Małogabarytowe urządzenia do 
wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak 
generatory, ładowarki, zasilacze awaryjne 
(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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne wymogi w zakresie nadzoru 
nad przemieszczaniem WEEE

Minimalne wymogi w zakresie 
przemieszczania używanego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
w odniesieniu do którego istnieje 
podejrzenie, że jest to WEEE

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotem załącznika I są minimalne wymogi oraz obowiązek dokumentacji dla posiadaczy 
przemieszczających używany sprzęt. Odniesienie do nich należy więc zamieścić również w 
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tytule w celu zapewnienia jasności.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litery a) i b) nie mają zastosowania 
w przypadku, gdy używany sprzęt 
elektryczny i elektroniczny jest odsyłany 
do producenta jako wadliwa przesyłka 
zbiorcza w celu dokonania naprawy 
w ramach gwarancji z zamiarem 
ponownego użycia.

Or. de

Uzasadnienie

W kontekście hierarchii odpadów należy wspierać ponowne użycie urządzeń. Dlatego można 
dopuścić wysyłkę uszkodzonych urządzeń objętych gwarancją w celu naprawy. Warunki 
wysyłki niesprawnych urządzeń muszą być bardzo rygorystyczne, aby zapobiec przypadkom 
wysyłki WEEE do rzekomej naprawy. 

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 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 II oraz kategoria 
zgodnie z załącznikiem IA);

Or. de

Uzasadnienie

Jest to poprawka techniczna wynikająca z otwartego zakresu stosowania dyrektywy 
określonego w art. 2, w związku z którym odniesienie do RoHS jest zbędne.



PE430.635v03-00 36/42 PR\807375PL.doc

PL

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 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 każdy ładunek 
(np. pojemnik transportowy, ciężarówka) 
używanego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego musi posiadać:

Or. de

Uzasadnienie

Dokumenty wymagane w pkt 1 oraz w pkt 3 muszą koniecznie zostać dołączone do ładunku, 
aby było możliwe sprawdzenie, czy jest to używany sprzęt, w przypadku którego możliwe jest 
ponowne użycie, czy WEEE.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 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 
których udowodnienie, że produkty są 
WEEE, a nie sprzętem elektrycznym i 

(4) W przypadku braku odpowiedniej 
dokumentacji wymaganej w pkt 1 i 3 oraz 
braku opakowania, które posiadacz 
urządzenia przeznaczonego do 
przemieszczenia zobowiązany jest 
przedstawić, 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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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. de

Uzasadnienie

Poprawka ma celu wskazanie, że to na posiadaczu spoczywa ciężar dowodu. W zdaniu 
trzecim i czwartym nie zawarto żadnych uregulowań. Przepisy określono w art. 24 i 25 
rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, do którego zamieszczono odniesienie. 
Ponadto w załączniku I wskazano, że ciężar dowodu spoczywa na posiadaczu. Nie należy 
podawać tego w wątpliwość poprzez zdanie czwarte.
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UZASADNIENIE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi najszybciej zwiększający się strumień 
odpadów w UE; stawia to przed nami różnorodne wyzwania. Z jednej strony należy wziąć 
pod uwagę skutki dla ochrony środowiska naturalnego i zdrowia, wynikające z niewłaściwego 
przetwarzania i unieszkodliwiania tego sprzętu, z drugiej strony istotny problem stanowi 
utrata surowców. Efektywne i innowacyjne zarządzanie energią, materiałami i zasobami ma 
kluczowe znaczenie dla gospodarki światowej. Z tego względu ogromnym wyzwaniem jest 
zintensyfikowanie zbierania odpadów i właściwe ich przetwarzanie, zgodnie z wymogami 
dyrektywy.

Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków1 obecnie już 85% odnośnego złomu 
elektronicznego podlega zbieraniu. Jeżeli ilość zbieranych sprzętów porówna się z liczbą 
urządzeń wprowadzanych do obrotu, to 65% sprzedawanego sprzętu podlega późniejszemu 
zbieraniu. Jednakże te dane dotyczące ilości nie są zgłaszane do oficjalnych instytucji 
i w przeważającej mierze nie są odpowiednio przetwarzane: jedynie 33% WEEE podlega 
oficjalnej sprawozdawczości, zbieraniu i przetworzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy. 
Wyzwanie stojące przed przedmiotowym przeglądem polega zatem na zwiększeniu tego 
udziału. 
Moim zdaniem należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, aby uniknąć niewłaściwego 
usuwania WEEE:

Nielegalne przemieszczanie

Istotną rolę przy unikaniu nielegalnego przemieszczania odgrywają państwa członkowskie. 
Do ich kompetencji należy transpozycja, a w szczególności stosowanie dyrektywy i jej 
kontrola. Obecnie dochodzi do licznych przypadków nielegalnego przemieszczania odpadów 
poza granice UE. Zbyt często zużyte sprzęty są niezgodnie z prawdą zgłaszane jako używane, 
ale działające produkty i w ten sposób wywożone z UE. Z tego względu na mocy dyrektywy 
konieczne jest wprowadzenie łatwiejszego rozróżnienia między zużytym a używanym 
sprzętem. Dzięki temu organy celne uzyskają praktyczny instrument, umożliwiający im 
prowadzenie skutecznej kontroli. W związku z tym należy również zwrócić uwagę, że 
eksporterzy są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia, że dane urządzenie nie zalicza 
się do WEEE. Państwa członkowskie powinny jednak zwiększyć liczbę kontroli w portach 
i na granicach celnych. Państwa członkowskie powinny poważnie potraktować swoje 
zobowiązania w zakresie stosowania dyrektywy, ponieważ obecnie mamy do czynienia 
ze zbyt dużą liczbą przypadków nielegalnego transportu.

Wskaźnik zbiórki

Wskaźnik zbiórki jest kolejnym ważnym narzędziem, służącym właściwemu przetwarzaniu 
zgodnie z przepisami dyrektywy oraz ograniczeniu nielegalnego wywozu. Wysoki wskaźnik 
selektywnej zbiórki odpadów umożliwia zatrzymanie strumieni materiałów wewnątrz UE 
oraz skierowanie ich do przetworzenia lub przygotowania do ponownego użycia. Dlatego 
ambitnie wyznaczony cel dotyczący zbierania ma ogromne znaczenie. 
                                               
1 Ocena skutków COM (2008)810.
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Niektóre państwa członkowskie zrealizowały obecnie obowiązujący cel w wysokości 4 kg 
rocznie w przeliczeniu na mieszkańca, a część z nich osiągnęła nawet o wiele wyższy 
wskaźnik. Jednakże inne kraje były dalekie od realizacji przedmiotowego celu w latach 2005 
i 2006. Państwa członkowskie są bez wątpienia odpowiedzialne za dążenie do osiągania 
wysokiego wskaźnika zbiórki w każdy możliwy sposób. Do kompetencji Komisji należy 
kontrola realizacji celów dotyczących zbierania. Dotychczas obowiązujący cel w wysokości 
4 kg rocznie w przeliczeniu na mieszkańca nie uwzględnia zróżnicowanych warunków 
w poszczególnych państwach członkowskich – na przykład jedno z państw członkowskich już 
w 2006 r. osiągnęło jego trzykrotność. W przypadku innych państw członkowskich, 
w których jedynie niewielka ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest wprowadzana 
do obrotu i których rynki nie są nasycone, osiągnięcie dawnego celu dotyczącego zbierania 
nie jest jednak możliwe. Z tego względu bardziej odpowiedni byłby cel dotyczący zbierania 
wyrażony procentowo w odniesieniu do ilości sprzętu wprowadzonej do obrotu na danym 
rynku w określonym przedziale czasu. Umożliwi to uwzględnienie szczególnych warunków 
krajowych.

Ponadto konieczny jest cel pośredni, jeżeli cel procentowy miałby obowiązywać dopiero od 
2016 r. Cel pośredni umożliwiłby również stopniową realizację ambitnie wyznaczonego 
wskaźnika zbiórki od 2016 r. Moim zdaniem ambitnie wyznaczony cel dotyczący zbierania 
ma ogromne znaczenie, ponieważ przyczyni się on do skłonienia państw członkowskich, aby 
ograniczyły znaczne ilości odpadów nieobjęte jak dotąd „systemem WEEE”. W tym 
kontekście państwa członkowskie mają do dyspozycji różne możliwości: począwszy od 
ograniczenia kręgu podmiotów upoważnionych do zbierania WEEE, przez zwiększenie liczby 
punktów zbiórki, aż po nałożenie na producentów obowiązku wprowadzenia systemu zachęt 
dla konsumentów do zwrotu WEEE. Krajowe rynki odpadów są zorganizowane w bardzo 
zróżnicowany sposób, dlatego dyrektywa nie powinna ingerować w strukturę krajową. Jedną 
z możliwości jest wyraźne określenie w dyrektywie, że wszystkie podmioty zajmujące się 
zbieraniem WEEE muszą nieodpłatnie przekazywać państwu członkowskiemu sprawozdania 
dotyczące zebranych ilości. Umożliwi to lepszy nadzór nad strumieniami odpadów. Celem 
przedłużenia okresu referencyjnego do trzech lat jest większe wyrównanie wahań rynkowych 
i lepsze uwzględnienie rynków nienasyconych. Ponadto ze względu na ochronę środowiska 
naturalnego konieczne jest osiągnięcie wysokiego wskaźnika selektywnej zbiórki urządzeń 
zamrażających i chłodzących oraz lamp zawierających rtęć, a w razie konieczności –
zaproponowanie przez Komisję odrębnego wskaźnika zbiórki. W ten sposób w przyszłości 
uwzględnione zostaną produkty najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska 
naturalnego, na przykład gazowe lampy wyładowcze czy sprzęt zawierający 
chlorofluorowęglowodory (CFC), które jak dotąd nie były wykazywane odrębnie we 
wskaźniku ogólnym.

Istotne znaczenie mają również odpowiedzialne działania ze strony przemysłu, nie tylko 
w interesie ochrony środowiska naturalnego; powinno to leżeć również w jego własnym
interesie. Dzięki zwrotowi WEEE przemysł odzyskuje cenne surowce wtórne. Dotychczas 
cenny sprzęt często nie trafiał z powrotem do producentów, co powinno być dla nich 
impulsem do opracowania zachęt dla konsumentów, skłaniających ich do zwrotu WEEE 
producentom. Odpowiedzialność producentów wymaga innowacji i w ten sposób przyczynia 
się do trwałego zapewnienia konkurencyjności.
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Odpowiedzialność za cel dotyczący zbierania

Koncepcja, aby zamiast producentów to państwa członkowskie były odpowiedzialne za 
realizację celu dotyczącego zbierania, nie osłabia odpowiedzialności producentów – jest 
wręcz przeciwnie. Nie należy oczekiwać, że obciążenie prawną odpowiedzialnością za 
realizację celu dotyczącego zbierania wyłącznie producentów spowoduje osiągnięcie znacznie 
wyższego wskaźnika. Z uwagi na odpowiedzialność producencką na producentach spoczywa 
ogromna odpowiedzialność za zbieranie WEEE. Jednakże nie mogą oni realizować tego celu 
samodzielnie. W oczywisty sposób do finansowanych przez producentów systemów zbierania 
nie trafi cały WEEE. Gdy produkty stają się odpadami, nie znajdują się już w posiadaniu 
producentów. Oprócz systemów zachęt do zwrotu produktów producenci nie mają innych 
możliwości, aby zobowiązać inne podmioty (na przykład handlarzy złomem) do zwrotu 
WEEE. Gdyby obciążono producentów prawną odpowiedzialnością za realizację celu 
dotyczącego zbierania, w efekcie należałoby im przekazać odpowiedzialność za samo 
zbieranie. Jednakże do właściwej kompetencji UE nie należy ingerowanie w poszczególne 
krajowe systemy gospodarowania odpadami. Zbieranie powinno w dalszym ciągu być 
prowadzone w ramach istniejącej, sprawdzającej się w tym zakresie infrastruktury. Ponadto 
nie wiadomo, w jaki sposób zbiorowy cel na szczeblu krajowym miałby zostać na mocy 
prawa przełożony na poszczególnych producentów. Państwa członkowskie powinny raczej 
zrealizować ambitne cele w zakresie zbierania za pomocą wszystkich dostępnych im 
środków. Wskaźnik osiągnięty w niektórych krajach pokazuje, że jest to możliwe.

Odpowiedzialność konsumentów

Również konsumenci ponoszą istotną część odpowiedzialności za właściwe usuwanie WEEE. 
Zbyt wiele zapomnianych bądź nieużywanych urządzeń zalega w szufladach lub jest 
niezgodnie z przepisami wyrzucanych do domowych pojemników na śmieci. W tym 
kontekście tworzone przez producentów systemy zachęt z pewnością mogą przyczynić się do 
tego, aby konsumenci przekazywali swój sprzęt do właściwego przetworzenia. Jednak sami 
konsumenci również ponoszą odpowiedzialność za zwrot sprzętu do punktów zwrotu bądź do 
dystrybutorów. Nie można i nie powinno się zdejmować z konsumentów tego obowiązku. W 
tym kontekście należy również odrzucić koncepcję finansowania zbierania odpadów 
bezpośrednio z gospodarstw domowych. Stanowiłoby to również ingerencję w sprawdzone 
struktury zbierania, na przykład na szczeblu gminnym, a nie należałoby oczekiwać większych 
korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, polegających na zmniejszeniu 
ilości WEEE pozostającego poza oficjalnym systemem zbierania. 

Rejestracja

Pierwsze lata po wejściu dyrektywy w życie pokazały, że wskutek zróżnicowanego 
stosowania dyrektywy w państwach członkowskich powstają po części znaczne przeszkody 
biurokratyczne, a zarazem koszty. Stanowią one znaczne ograniczenie dla swobody na rynku 
wewnętrznym. Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków1 możliwe jest 
osiągnięcie w tym zakresie oszczędności w wysokości 66 mln euro rocznie. Dotyczy to 
w szczególności zróżnicowanych warunków rejestracji w państwach członkowskich. 
W państwach członkowskich w odmienny sposób uregulowano również obowiązki związane 
ze sprawozdawczością. Z tego względu z zadowoleniem należy przyjąć wniosek Komisji, 
                                               
1 Ocena skutków COM (2008)810.
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który dzięki interoperacyjności ułatwia wymianę danych między państwami członkowskimi. 
Należy uczynić kolejny krok i umożliwić dokonanie rejestracji za pośrednictwem Internetu. 
Interoperacyjność rejestrów zapobiega również wielokrotnemu pobieraniu opłat i obciążaniu 
w ten sposób producentów. Harmonizacja formatów rejestracji i sprawozdawczości 
w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia kosztów administracyjnych i do 
spójniejszego stosowania dyrektywy. W tym kontekście istotna jest również harmonizacja 
sposobu zbierania informacji w państwach członkowskich, ponieważ obecnie porównanie 
danych krajowych jest możliwe jedynie w niezadowalającym stopniu. Na przykład w 
poszczególnych państwach członkowskich w odmienny sposób obliczana jest waga. Należy 
zlikwidować stosowany przez wiele państw członkowskich wymóg, aby producent 
wprowadzający sprzęt do obrotu musiał mieć filię w danym państwie członkowskim, co 
stanowi ograniczenie rynku wewnętrznego. Wystarczy umożliwić pełnomocnikowi na terenie 
danego państwa członkowskiego przejęcie obowiązków producenta. W dalszym ciągu 
zagwarantowane jest egzekwowanie przez organy państw członkowskich realizacji 
obowiązków, jakie dyrektywa nakłada na producentów, co w szczególności odciąży MŚP.

Kategorie sprzętu

Kolejnym uproszczeniem jest ograniczenie dotychczasowej liczby 10 kategorii sprzętu do 
zaledwie 5 kategorii. Jest to zgodne z dotychczasową praktyką i pozwala na uniknięcie 
zbędnego obciążenia administracyjnego. Taki podział jest uzasadniony również ze względów 
ekologicznych, bowiem w przedmiotowych kategoriach uwzględniono podobieństwo 
w budowie urządzeń oraz wpływ na środowisko naturalne. Kategorie nie mają już wpływu na 
zakres stosowania, a jedynie na wskaźniki odzysku, recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia. 

Zakres stosowania

Doświadczenia związane z dyrektywą pokazały, że jej zakres stosowania był interpretowany 
i wdrażany przez poszczególne państwa członkowskie w sposób bardzo zróżnicowany. Z tego 
względu przyporządkowanie do poszczególnych kategorii nie będzie już miało tak istotnego 
znaczenia dla ustalenia, czy dany sprzęt powinien spełniać wymogi dyrektywy, bowiem 
zasadniczo cały WEEE powinien zostać objęty zakresem stosowania. Jest to zgodne 
z zasadniczym celem przeglądu dyrektywy: zapewnieniem przejrzystości prawnej. Wyjątki od 
zakresu stosowania muszą zostać określone przez prawodawcę w samej dyrektywie. Z kolei 
opracowania zamkniętej listy produktów nie można uznać za rozwiązanie zadowalające, 
ponieważ w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mamy do czynienia z szybko 
zmieniającym się rynkiem, co powodowałoby konieczność dokonywania ciągłych zmian 
w dyrektywie, a mimo to w żadnym momencie nie byłaby ona aktualna.

Sprzęty o podwójnym zastosowaniu

Kolejne wyjaśnienie dotyczy sprzętów o podwójnym zastosowaniu. Już obecnie sprzęty, które 
mogą być wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych, sprawiają 
problemy w przyporządkowaniu do grupy B2C lub B2B. W przypadku wielu sprzętów 
niemożliwe jest określenie z wyprzedzeniem, czy będą one wykorzystywane przez 
konsumenta, czy też przez przedsiębiorstwo. Zbieranie WEEE z gospodarstw domowych jest 
zazwyczaj bardziej kosztowne. Istnieje ryzyko, że sprzęt ten zostanie zgłoszony jako 
nieprzeznaczony dla użytkowników prywatnych, co stwarza zagrożenie dla finansowania 
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zużytych urządzeń gospodarstwa domowego. Z tego względu prawodawca powinien 
wypracować proste i jasne uregulowania.

Standardy zbierania, przetwarzania i recyklingu

Obecnie istnieją znaczne różnice jakościowe w odniesieniu do zbierania, przetwarzania 
i recyklingu WEEE. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego konieczne jest pilne 
podjęcie działań. Niewłaściwe zbieranie, przetwarzanie i recykling mają poważny negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Ponadto różnice jakościowe utrudniają konkurencję. 
Opracowanie standardów w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu może temu 
zapobiec. Wykazano również, że niektóre państwa członkowskie nie dysponują jeszcze 
wystarczającą liczbą odpowiednich zakładów recyklingu, a zbiorowe systemy zbierania 
odpadów częściowo utrudniają swobodę konkurencji. 

Wykazane koszty

Producent powinien uwzględnić w cenie produktu koszty wynikające ze zbierania 
i przetwarzania. Powinno to stanowić zatem dla niego zachętę do obniżania tych kosztów. 
Jednakowe opłaty ryczałtowe dla różnych produktów tego samego rodzaju, które są często 
pobierane w krajach wykazujących odrębnie koszty, nie dają konsumentom żadnej informacji 
na temat faktycznych kosztów recyklingu i przetworzenia. Opłaty ryczałtowe nie 
odzwierciedlają ani rzeczywistych kosztów związanych z zakończeniem użytkowania, ani 
obciążenia dla środowiska naturalnego spowodowanego przez dany produkt. Ponadto sprzęty, 
które po zakończeniu ich użytkowania mają dodatnią wartość, nie są uwzględniane w 
wykazywanych kosztach. W efekcie instrument okazał się nieskuteczny do informowania 
konsumentów o przydatności produktu do recyklingu. 

Celem przedstawionych poprawek jest osiągnięcie wyższego wskaźnika selektywnej zbiórki, 
ograniczenie straty WEEE w ramach „systemu WEEE” oraz zapobieżenie nielegalnemu 
przemieszczaniu, jak również właściwe przetwarzanie WEEE na wysokim poziomie. Ponadto 
dąży się do zmniejszenia dotychczasowych krajowych wymogów biurokratycznych 
i w związku z tym zlikwidowania barier dla rynku wewnętrznego.


