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DYRECJA GENERALNA DS.POLITYK WEWNĘTRZNYCH
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Pytanie Ustne nr 1/6/2006 skierowane przez Karla-Heinza Florenza

Poniżej zamieszczono pytanie ustne skierowane do Komisji zgodnie z art. 187 
Regulaminu

Dotyczy: Wdrażanie dyrektywy 2002/96/EG w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywy 
2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym

Czy dyrektywy 2002/96/WE i 2002/95/WE zostały w całości wdrożone przez 
Państwa Członkowskie, a jeśli nie, które Państwa Członkowskie spóźniają się ich z 
wdrożeniem i z jakich powodów? 

Jakie problemy pojawiają się przy wdrażaniu obu dyrektyw? Jakie są możliwe opcje 
wyeliminowania tych problemów i które z tych opcji proponuje Komisja? 

Zgodnie z art. 12 dyrektywy 2002/96/WE Państwa Członkowskie opracowują rejestr 
producentów. Producenci i importerzy podlegający wpisowi do rejestru są rzekomo 
konfrontowani z różnymi procedurami rejestracyjnymi w Państwach Członkowskich, 
częściowo nawet na szczeblu regionalnym, co wiąże się dla tych firm ze znacznym 
nakładem administracyjnym i wysokimi kosztami. Dlaczego nie ma jednolitej 
procedury rejestracyjnej ani skutecznej koordynacji? Jakie są możliwe opcje 
wyeliminowania tych problemów i które z tych opcji proponuje Komisja? 

W wydanym przez Komisję w maju 2005 r. zestawie FAQ (frequently asked 
questions) pojawia się wyjaśnienie sformułowania „wprowadzony do obrotu” /„put on 
the market” użytego w art. 4 (1) dyrektywy 2002/95/WE.  Czy wiadomo coś o 
Państwach Członkowskich, które chcą u siebie wrażać dyrektywy w sposób odmienny 
od powyższych wytycznych? Czy te Państwa Członkowskie poinformowały o tego 
rodzaju planowanych postanowieniach oraz o powodach ich wprowadzenia? Jeśli tak: 
Czy Komisja zamierza zgodnie z art. 95 zatwierdzić lub odrzucić takie postanowienia 
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pojedynczych państw? Jakie są inne możliwe opcje wyeliminowania tych problemów 
i które z tych opcji proponuje Komisja?
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