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00-922 WARSZAWA

Kopia do: Pani Małgorzata Szymborska

Dotyczy: nowelizacja dyrektywy ZSEE (2002/96/WE)

Szanowna Pani Dyrektor,
W imieniu CECED Polska1, związku pracodawców reprezentującego branŜę producentów AGD w Polsce,
pragniemy przedstawić nasze uwagi do aktualnie poruszanych na forum Rady Unii Europejskiej (RUE)
propozycji zmian w projekcie nowelizacji dyrektywy o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(ZSEE).
Bardzo będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszych uwag w stanowisku Rządu RP.

PONOWNE UśYCIE, A „PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UśYCIA” (ART. 6.2)
Art. 6.2, w ślad za poprawką nr 27 zaproponowaną rzez Parlament Unii Europejskiej (PE) w dniu
12.07.2010r., zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby tzw. reusable appliance było
segregowane na poziomie punktu zbiórki jeszcze przed dokonaniem transportu tego sprzętu.
Zaproponowany zapis wprowadza dwuznaczne rozróŜnienie ZSEE na etapie jego przyjmowania w
punktach zbiórki. UwaŜamy to za niedopuszczalne i stwarzające w przyszłości pole do naduŜyć ze strony
szarej strefy. Przede wszystkim naleŜy stwierdzić, iŜ tzw. reusable appliance nie występuje wśród
definicji Dyrektywy o ZSEE. ZuŜyty sprzęt moŜe być przygotowany do ponownego uŜycia, ale ten proces
wymaga szczegółowego opisu; powinno się odpowiedzieć na pytanie kto brałby odpowiedzialność wobec
1

Związek pracodawców CECED Polska, członek Europejskiego Komitetu CECED, powołany został do Ŝycia w 2003 roku i pełni
funkcję jedynej reprezentacji branŜy producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami są takie firmy jak Amica, Philips,
Bosch-Siemens, Whirlpool, Electrolux, Indesit, FagorMastercook, Beko, Candy, SEB Group, Gorenje, Ciarko i Miele.
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za
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sprzętu

oraz na

kim spoczywałaby

odpowiedzialność za bezpieczeństwo nowego uŜytkownika nabywającego odpady w postaci ZSEE.

CECED Polska stoi takŜe na stanowisku, aby jakiekolwiek obowiązki oraz specyfikacje dotyczące
działalności związanej z ponownym uŜyciem określały zharmonizowane normy ustanawiane przez
Komisję Unii Europejskiej (KOM) w myśl poprawki PE nr 33.

FINANSOWANIE ZBIÓRKI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
Art. 12.1 lit. a) uŜywa angielskiego słowa encourage. Termin ten nie jest jednoznacznie definiowany i
stwarza niejasności przy jego interpretacji w róŜnych językach urzędowych Unii. Intencje ustawodawcy w
tym miejscu stają się trudne do odczytania. JeŜeli więc słowo encourage miałoby zostać uŜyte w tekście
prawniczym jakim jest dyrektywa, uwaŜamy, Ŝe wymagałoby ono precyzyjnej definicji tak, aby w
przyszłości nie rodziło ono rozbieŜności i wątpliwości przy transpozycji tego zapisu do prawa krajowego
w poszczególnych państwach członkowskich.

Ponadto, zgodnie z art. 5.2 lit. c) producenci juŜ teraz mają moŜliwość zakładania własnych systemów
zbiórki, które byłyby alternatywą dla systemów stosowanych przez gminy. Kraj Członkowski mógłby
zachęcać do rozwoju prywatnych systemów zbierania jeŜeli uzna, Ŝe system publiczny jest niewydajny

Nasz Związek opowiada się za odpowiedzialnością producenta za przetwarzanie, odzysk oraz
unieszkodliwianie począwszy od punktów zbierania. Podobnie jak to zostało ujęte w raporcie PE,
narzucenie na producentów odpowiedzialności za zbiórkę z poziomu gospodarstw domowych uwaŜamy
za rozwiązanie nie przynoszące wymiernych korzyści dla środowiska. Producentom nie moŜna narzucić
odpowiedzialności za procesy, których nie mogą kontrolować.

DEFINICJA PRODUCENTA (ART. 3)
CECED Polska popiera definicję producenta na poziomie europejskim. Jest to lepsze rozwiązanie
poniewaŜ niektóre zobowiązania mogą być zrealizowane tylko na poziomie unijnym, a inne wyłącznie na
poziomie krajowym. Sytuacja ta sprawia, iŜ propozycje nowelizacji dyrektywy przybierają przeciwstawne
podejścia. O ile propozycja KOM definiując producenta na poziomie europejskim nie odnosi się do
kwestii odpowiedzialności na poziomie krajowym, to zastosowana przez RUE zamiana definicji z
europejskiej na krajową nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale takŜe tworzy luki prawne, które mogą
zostać wykorzystane przez nieuczciwych przedsiębiorców.
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Jako rozwiązanie proponujemy wprowadzenie definicji „dostawcy” jako podmiotu wprowadzającego
sprzęt na rynek europejski oraz który jest odpowiedzialny za:
- ekopojekt produktu (art. 4),
- dostarczanie instrukcji prawidłowego przetwarzania sprzętu (art. 15.1),
- odpowiedzialność za umieszczenie znaku WEEE (art. 15.2).

CECED Polska nie zgadza się ponadto z propozycją, aby producenci sprzedający na odległość byli
zobowiązani do powołania reprezentacji w kaŜdym kraju członkowskim. Przyjęcie takiego zapisu
ograniczyłoby rozwój kanału dystrybucji, jakim jest e-handel.

CECED Polska postuluje takŜe włączenie do zapisów dwóch dodatkowych elementów:
- obowiązek dystrybutorów w handlu wewnątrzwspólnotowym (sprzęt musi być wyrejestrowany w kraju
pochodzenia oraz zarejestrowany w kraju docelowym),
- obowiązek śledzenia sprzętu w całym łańcuchu dystrybucji.

URZĄDZENIE WYMIANY CIEPŁA

(ART. 5.1, ART. 7.4, ANEKS IA PKT 1, ANEKS IB PKT 1.)

W projekcie dyrektywy RUE wprowadza termin urządzenia wymiany ciepła (ang. temperature exchange
equipment), czyli sprzęt taki jak pompy ciepła, chłodziarki, klimatyzatory, suszarki itp. uŜywający
substancje zuboŜające warstwę ozonowa lub gazy cieplarniane. Pełna, poprawna nazwa tej grupy (tj.
temperature exchange equipment containing ozone depleting substances and greenhouse gases)
występuje tylko w art. 5.1. UwaŜamy, iŜ pełne nazewnictwo tej grupy powinno zostać uŜyte takŜe w
innym miejscach, gdzie pojawia się ten termin, czyli w art. 7.4, aneksie IA oraz w aneksie IB. Szczególnie
w tym ostatnim przypadku, gdzie definiuje się grupy sprzętu.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska
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