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PANI KINGA KULESZA
DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
UL.WAWELSKA 52/54
00-922 WARSZAWA
Kopia do:
1. Pani Beata Kłopotek, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami
2. Pani Małgorzata Szymborska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami
DOTYCZY: NOWELIZACJA DYREKTYWY WEEE (2002/96/WE)

Szanowna Pan Naczelnik,
W imieniu Członków CECED Polska1, związku pracodawców skupiającym producentów
sprzętu AGD w Polsce, zwracamy się do Pani w nawiązaniu do spotkania w Ministerstwie
Środowiska z dnia 12.01.2010r. w sprawie toczącego się przekształcenia dyrektywy WEEE
(2002/96/WE). Zgodnie z jego wytycznymi, pragniemy przedłoŜyć nasze stanowisko do
propozycji określania róŜnych poziomów zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego dla kaŜdej z pięciu grup produktowych zdefiniowanych w aktualnej wersji
projektu Dyrektywy.
Nasze obecne uwagi są takŜe uzupełnieniem naszego stanowiska w sprawie poziomów zbierania,
które przedłoŜyliśmy Ministerstwu dnia 30.10.2009r.
NaleŜy przede wszystkim zauwaŜyć, Ŝe propozycja Komisji zawarta w art. 7 projektu Dyrektywy
pozostawia wątpliwości co do tego, jak przedstawiona metodologia określania poziomu zbiórki
będzie działać w praktyce.
UwaŜamy, Ŝe ustanowienie poziomu minimalnej zbiórki w wysokości 65% masy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (SEiE) wprowadzonego w dwóch poprzednich latach de facto
stwarza sytuację, w której w niektórych kategoriach aŜ 1/3 pojawiającego się ZSEiE nie będzie
obowiązkowo zbierana.
Wspomniany artykuł ustanawia zaleŜność pomiędzy wprowadzeniem, a strumieniem ZSEiE. Jest
to koncepcja zaczerpnięta z dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. JednakŜe,
okres od wprowadzenia do zuŜycia produktów elektrycznych jest znacznie dłuŜszy niŜ w
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przypadku opakowań. RóŜnice co do cyklu Ŝycia produktu występują teŜ w poszczególnych
grupach sprzętu. Tak więc, konsekwentne oparcie zbiórki na wprowadzeniu wiąŜe się z
koniecznością uwzględnienia róŜnych cyklów Ŝycia produktu. UwaŜamy, Ŝe taka sytuacja
powaŜnie skomplikowałoby system zbiórki. Podobne zastrzeŜenia do oparcia poziomu zbiórki na
wprowadzeniu zgłosił Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), stwierdzając, Ŝe
„wskaźnik zbiórki oparty na wielkościach sprzedaŜy jest jednak nieodpowiedni, gdyŜ niemal we
wszystkich przypadkach długość Ŝycia sprzętu znacznie przekracza okres od jednego roku do
dwóch lat”2.
Oprócz procentowego ujęcia zbiórki względem wprowadzenia, nasze zastrzeŜenia budzi
przywołanie w art. 7 słowa „producenci”. UŜycie liczby mnogiej wskazywałoby na załoŜenie, Ŝe
stanowią oni jedną jednostkę prawną, którą będą wspólnie reprezentowali. UwaŜamy, Ŝe
nałoŜenie na „producentów” odpowiedzialności do osiągnięcia jednego poziomu będzie
prowadziło do naduŜyć i rozwoju szarej strefy. Przykładowo, jeŜeli jedna firma zbierze 80%, to
druga moŜe argumentować, Ŝe jej 50% daje łącznie 65% (zakładając podobne wielkości firm).
Sytuacja komplikuję się jeszcze bardziej w momencie nie zebrania wymaganego poziomu. Kto
powinien zostać ukarany? Nie sposób pociągnąć do odpowiedzialności zbiorowej producentów
poniewaŜ nie mogą oni tworzyć łącznie jednego podmiotu prawa.
UwaŜamy, Ŝe poziom zdefiniowany w Dyrektywie powinien być na tyle przejrzysty, aby jego
przełoŜenie do prawa krajowego nie pozostawiało luk prawnych, które wzmocnią szarą strefę i
zachwieją warunkami konkurencji. Postulujemy takŜe uwzględnienie specyfiki oraz rozwoju
poszczególnych krajów członkowskich.
Mając na uwadze nasze powyŜsze argumenty postulujemy całkowitą zmianę formy definiowania
poziomów zbiórki oraz metodologii ich wyliczania. Jako alternatywę proponujemy dwie
poniŜsze wersje.

1. Poziom zbiórki w oparciu o pojawiające się ZSEiE:
•
•

•
•

Minimalny poziom zbiórki to 85% pojawiającego się ZSEiE;
KaŜdy kraj członkowski powinien monitorować pojawiające się ZSEiE i
corocznie raportować Komisji UE o poziomie zebranego ZSEiE, poziomie
wprowadzenia oraz o poziomie ZSEiE pojawiającego się w gospodarstwach
domowych;
Pojawiające się ZSEiE byłoby szacowane co rok lub dwa lata na podstawie
krajowych badań;
W oparciu o dane o pojawiającym się ZSEiE Komisja powinna ustalać poziom
zbiórki dla kaŜdego kraju (wyraŜony jako kg/capita/rok);
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•
•
•

Zbiórką jest całe ZSEiE zebrane przez wszystkich uczestników rynku w oparciu o
artykuł 8;
Poziomy obowiązywałyby od 2016 roku i byłyby uaktualniane co kilka lat;
KaŜdy kraj członkowski mógłby ustanawiać bardziej ambitne cele zbiórki.

2. Poziom zbiórki oparty na stopie wzrostu:
• Minimum 4kg per capita;
• Wymóg rocznego wzrostu poziomu zbiórki o 12% w stosunku to roku
poprzedniego; do momentu osiągnięcia 12kg per capita;
• Poziom 12kg mógłby być uaktualniany co kilka lat;
• Zbiórką jest całe ZSEiE zebrane przez wszystkich uczestników rynku;
• Obowiązywanie po roku od wejścia w Ŝycie;
• KaŜdy kraj członkowski mógłby ustanawiać bardziej ambitne cele zbiórki.
Nawiązując do naszych wcześniejszych stanowisk pragniemy zauwaŜyć, Ŝe zdaniem EKES „nie
tylko producenci powinni ponosić odpowiedzialność”, ale wszyscy uczestnicy rynku oraz, Ŝe
„odpowiedzialność za finansowanie WEEE pochodzącego z gospodarstw domowych nie
powinna spoczywać wyłącznie na producentach, jak zaproponowano we wniosku Komisji w
nowym artykule 12”3. Takie podejście byłoby szczególnie istotne w Polsce, gdzie rozrośnięta
szara strefa nie jest w Ŝadnej mierze odpowiedzialna za osiąganie celów zbierania i
przetwarzania.
Dziękując za zaproszenie CECED Polska na spotkanie informujące o stanie prac nad dyrektywą
WEEE wyraŜamy nadzieję, Ŝe nasze propozycje zostaną uwzględnione przy formułowaniu
stanowiska rządu do dalszej dyskusji na forum Rady Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska
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