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i elektroniczny 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

DYREKTYWA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/... 

z dnia ... 

zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 

2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 

▌sygnalizuje skreślenia. 
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 

1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3, 

                                                 
1 Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 98. 
2 Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 46. 
3  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w 

Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia …. 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Należy ulepszyć gospodarowanie odpadami w Unii w celu ochrony, zachowania i 

poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia rozważnego, 

efektywnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz 

propagowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. 

(2) W celu zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla małych zakładów lub 

przedsiębiorstw należy wprowadzić uproszczenie wymogów w zakresie rejestracji i 

wydawania zezwoleń dla małych zakładów lub przedsiębiorstw. 
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(3) Sprawozdania z wykonania, sporządzane przez państwa członkowskie co trzy lata, nie 

okazały się skutecznym narzędziem weryfikacji zgodności z przepisami ani 

zapewniania prawidłowego wdrażania, spowodowały natomiast zbędne obciążenia 

administracyjne. Należy zatem uchylić przepisy zobowiązujące państwa członkowskie 

do sporządzania takich sprawozdań. Zamiast tego monitorowanie zgodności z 

przepisami powinno być oparte wyłącznie na danych, które państwa członkowskie co 

roku przekazują Komisji. 

(4) Dane zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne Komisji do oceny 

przestrzegania unijnych przepisów dotyczących odpadów w państwach 

członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność danych 

dzięki zastosowaniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących 

odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, 

przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i 

wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.  

(5) Przekazywanie wiarygodnych danych dotyczących gospodarowania odpadami ma 

zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrożenia przepisów i zapewnienia 

porównywalności danych pomiędzy państwami członkowskimi. W związku z tym w 

sprawozdaniach na temat osiągnięcia celów określonych w ▌ dyrektywach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE1, 2006/66/WE2 i 2012/19/UE3 

państwa członkowskie powinny stosować najnowsze zasady opracowane przez 

Komisję i metodologie opracowane przez odpowiednie ▌właściwe organy krajowe 

odpowiedzialne za wdrożenie tych dyrektyw. 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 

w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34). 
2 Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 

sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 

dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1). 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w 

sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 

24.7.2012, s. 38). 
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(6) W unijnych przepisach dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i 

gospodarowania odpadami hierarchia postępowania z odpadami zawarta w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1 określa priorytety w tym 

zakresie. Dążąc do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie 

powinny podejmować niezbędne środki, aby uwzględnić priorytety hierarchii 

postępowania z odpadami i zapewnić stosowanie tych priorytetów w praktyce.  

(7) Ze względu na zobowiązanie Unii do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

dyrektywy 2000/53/WE, 2006/66/WE i 2012/19/UE należy poddać przeglądowi i w 

razie potrzeby zmienić, uwzględniając ich wdrożenie i biorąc pod uwagę między 

innymi wykonalność ustanowienia celów dla poszczególnych materiałów zawartych 

w odpowiednich strumieniach odpadów. Podczas przeglądu dyrektywy 2000/53/WE 

należy również zwrócić uwagę na problem wycofanych z eksploatacji pojazdów, 

które nie zostały wykazane, w tym przemieszczanie używanych pojazdów, co do 

których istnieją podejrzenia, że zostały wycofane z eksploatacji, a także na 

stosowanie wytycznych korespondentów nr 9 w sprawie przemieszczania pojazdów 

stanowiących odpady. Podczas przeglądu dyrektywy 2006/66/WE należy wziąć 

również pod uwagę rozwój techniczny nowych rodzajów baterii, w których nie 

stosuje się substancji niebezpiecznych. 

▌ 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). 
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(8) W celu zmiany i uzupełnienia dyrektywy 2000/53/WE oraz zmiany dyrektywy 

2012/19/UE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 

z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do art. 4 ust. 

2 lit. b) i art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6 i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2000/53/WE w brzmieniu 

zmienionym niniejszą dyrektywą oraz art. 19 dyrektywy 2012/19/UE w brzmieniu 

zmienionym niniejszą dyrektywą. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa1. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

                                                 
1  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
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(9) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania dyrektywy 2000/53/WE w 

odniesieniu do jej art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 1d w brzmieniu zmienionym niniejszą 

dyrektywą oraz wykonywania dyrektywy2012/19/UE w odniesieniu do jej art. 16 ust. 

9 w brzmieniu zmienionym niniejszą dyrektywą, należy powierzyć Komisji 

uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111. 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 

lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 

państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 

(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). 
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(10) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie poprawa gospodarowania 

odpadami w Unii, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy 

jakości środowiska oraz rozważnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów 

naturalnych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary oraz skutki działań możliwe jest ich 

lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 

to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. 

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2000/53/WE, 2006/66/WE i 

2012/19/UE. 

(12) Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 

września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających1, państwa członkowskie 

zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z powiadomieniem 

o środkach transpozycji jednego lub więcej dokumentów wyjaśniających związki 

między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych 

instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy prawodawca 

uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione, 

, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

                                                 
1 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14. 
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Artykuł 1 

Zmiana dyrektywy 2000/53/WE 

W dyrektywie 2000/53/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 4 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:  

„b) Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych regularnie wprowadzających zmiany do załącznika II, aby 

dostosować go do postępu naukowo-technicznego, w celu:  

(i) ustanowienia, tam gdzie to konieczne, maksymalnych wartości stężenia 

substancji określonych w lit. a) niniejszego ustępu, do których 

występowanie tych substancji  będzie tolerowane w określonych 

materiałach i częściach pojazdów; 

(ii) zwolnienia niektórych materiałów i części pojazdów ze stosowania 

przepisów lit. a) niniejszego ustępu, jeżeli nie można uniknąć stosowania 

substancji, o których mowa w tej literze; 

(iii) usunięcia materiałów i części pojazdów z załącznika II, jeżeli można 

uniknąć stosowania substancji, o których mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; 
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(iv) zgodnie z ppkt (i) i (ii), określenia materiałów i części pojazdów, które 

mogą być usunięte przed dalszym przetwarzaniem, oraz wprowadzenia 

wymogu oznakowania tych materiałów i części lub umożliwienia ich 

identyfikacji w inny właściwy sposób.  

Komisja przyjmuje oddzielny akt delegowany w odniesieniu do każdej 

substancji, materiału lub części, których dotyczą ppkt (i)-(iv).”; 

2) art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby ich 

właściwe organy wzajemnie uznawały i akceptowały świadectwa złomowania 

wydawane w innych państwach członkowskich zgodnie z ust. 3 niniejszego 

artykułu.  

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie 

minimalnych wymagań dotyczących świadectwa złomowania.”; 
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3) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, 

aby wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji były magazynowane (nawet 

czasowo) i przetwarzane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i 

ogólnymi wymaganiami określonymi w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE* oraz zgodnie z minimalnymi 

wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku I do niniejszej 

dyrektywy, bez uszczerbku dla krajowych uregulowań dotyczących 

ochrony zdrowia i środowiska. 

----------------------------- 

*  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 

22.11.2008, s. 3).”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych wprowadzających zmiany do załącznika I, aby dostosować 

go do postępu naukowo-technicznego.”; 
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4) art. 7 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Komisja może przyjmować akty wykonawcze dotyczące szczegółowych zasad 

niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów 

określonych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Opracowując te zasady, 

Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi dostępność 

danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 

ust. 2.”; 

5) art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie 

norm, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Opracowując te normy, 

Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich 

forach międzynarodowych. Komisja wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”; 

6) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) uchyla się ust. 1; 
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b) dodaje się następujące ustępy: 

„1a. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 

ust. 2 za każdy rok kalendarzowy.  

 Państwa członkowskie zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 

miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane 

dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z 

ust. 1d niniejszego artykułu.  

 Pierwszy okres sprawozdawczy rozpoczyna się w pierwszym pełnym roku 

kalendarzowym po przyjęciu aktu wykonawczego, który określa format 

zgłaszania danych, zgodnie z ust. 1d niniejszego artykułu, i obejmuje on 

dane za ten okres sprawozdawczy ▌. 

1b. Do danych zgłaszanych zgodnie z ust. 1a państwa członkowskie dołączają 

sprawozdanie z kontroli jakości.  

1c. Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z ust. 1a i 

publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W 

sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła 

danych i metodykę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również 

kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena 

może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to 

jest sporządzane po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa 

członkowskie, a następnie co cztery lata. 
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1d. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające format zgłaszania danych, 

o którym mowa w ust. 1a niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 

ust. 2.”; 
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7) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.  

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5,  art. 6 ust. 6 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie dyrektywy zmieniającej]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień 

zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 

miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 

ust. 6 i art. 8 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa 

ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 

r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.  
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5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 

6 i art. 8 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że 

nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

______________ 

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”; 

8) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 10a 

Przegląd 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja dokona przeglądu niniejszej dyrektywy i w 

związku z tym przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, do 

którego dołączy w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy.”; 
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9) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 11 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011*. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

W przypadku gdy komitet nie wyda opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu 

wykonawczego i zastosowanie ma art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011. 

_______________________________ 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące 

trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 
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Artykuł 2 

Zmiana dyrektywy 2006/66/WE 

W dyrektywie 2006/66/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie monitorują corocznie poziomy zbierania zgodnie z 

systemem określonym w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Bez uszczerbku 

dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/2002* 

państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdania w 

terminie 18 miesięcy od końca roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane 

dane. Sprawozdania te zawierają informację o sposobie uzyskania danych 

niezbędnych do obliczenia poziomu zbierania. 

________________ 

 

* Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 

listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).”; 
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2) art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie składają sprawozdania na temat poziomów recyklingu 

osiągniętych w każdym danym roku kalendarzowym oraz na temat tego, czy 

poziomy wydajności recyklingu określone w załączniku III część B zostały 

osiągnięte. Państwa członkowskie przekazują Komisji dane drogą elektroniczną 

w terminie 18 miesięcy od końca roku sprawozdawczego, którego dotyczą 

zebrane dane.”; 

3) uchyla się art. 22; 
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4) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 22a 

Zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa 

członkowskie mogą w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami wykorzystywać instrumenty ekonomiczne i inne środki, takie jak te wskazane w 

załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE lub inne odpowiednie instrumenty i środki.”; 

  

5) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. ▌ Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego.”; 

b) w ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie: 

„2.  W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawia ocenę następujących 

aspektów niniejszej dyrektywy:”. 
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Artykuł 3 

Zmiana dyrektywy 2012/19/UE 

W dyrektywie 2012/19/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: 

a) uchyla się ust. 5; 

b) dodaje się ustępy ▌w brzmieniu: 

„6. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania ▌ ust. 4 

za każdy rok kalendarzowy.  

 Państwa członkowskie zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 

miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane 

dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z 

ust. 9. 

 Pierwszy okres sprawozdawczy rozpoczyna się w pierwszym pełnym roku 

kalendarzowym po przyjęciu aktu wykonawczego, który określa format 

zgłaszania danych, zgodnie z ust. 9, i obejmuje ono dane za ten okres 

sprawozdawczy ▌. 

6. Do danych zgłaszanych zgodnie z ust. 6 państwa członkowskie dołączają 

sprawozdanie z kontroli jakości. 
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8. Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z ust. 6 i 

publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W 

sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła 

danych i metodykę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również 

kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena 

może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to 

jest sporządzane po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa 

członkowskie, a następnie co cztery lata. 

9. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające format zgłaszania danych, 

o którym mowa w ust. 6 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 

ust. 2.”; 
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2)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 16a 

Zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa 

członkowskie w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z 

odpadami mogą wykorzystywać instrumenty ekonomiczne i inne środki, takie jak te 

wskazane w załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE lub inne odpowiednie 

instrumenty i środki.”; 

3) w art. 19 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 20 niniejszej dyrektywy, 

aktów delegowanych dotyczących zmian niezbędnych do dostosowania do postępu 

naukowo-technicznego załączników IV, VII, VIII i IX do niniejszej dyrektywy. 

Komisja przyjmuje odrębny akt delegowany w odniesieniu do każdego załącznika, 

który należy zmienić. Przy wprowadzaniu zmian do załącznika VII do niniejszej 

dyrektywy, bierze się pod uwagę wyłączenia przyznane na mocy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE*. 

________________ 

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, 

s. 88).”. 

▌. 
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Artykuł 4 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ▌ do dnia ... [24 

miesiące po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej]. Niezwłocznie 

powiadamiają o tym Komisję. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób 

dokonywania takiego odniesienia określany jest przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa 

krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o 

tym pozostałe państwa członkowskie. 

 

Artykuł 5 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Artykuł 6 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w … dnia … r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

Or. en 

 


