
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/34/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego (WEEE), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu

ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne,
elementów.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych
przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy
dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4) Komisja powinna być uprawniona do dostosowania
załączników i przyjęcia zasad dotyczących monitoro-
wania zgodności. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów
dyrektywy 2002/96/WE, między innymi poprzez jej
uzupełnienie o nowe elementy, inne niż istotne, muszą
one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

(5) Ponieważ Komisja ustanowiła szczegółowe zasady,
o których mowa w art. 7 ust. 3 dyrektywy
2002/96/WE, na mocy decyzji 2005/369/WE (6), należy
usunąć odniesienie do terminu 13 sierpnia 2004 r.

(6) Dyrektywa 2002/96/WE powinna zatem zostać odpo-
wiednio zmieniona.

(7) Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2002/96/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,
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(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotych-

czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.

(3) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2003/108/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 106).

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
(6) Decyzja Komisji 2005/369/WE z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca

zasady monitorowania państw członkowskich i ustalająca formaty
danych do celów dyrektywy 2002/96/WE (Dz.U. L 119
z 11.5.2005, s. 13).



PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 2002/96/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W załączniku II można wprowadzić zmiany w celu
uwzględnienia innych technologii przetwarzania gwarantują-
cych przynajmniej identyczny poziom ochrony zdrowia
ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Środki te, mające
na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

2) w art. 7 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Ustanawia się szczegółowe zasady monitorowania zapew-
niania przez państwa członkowskie zgodności z celami
wymienionymi w ust. 2, w tym zgodności specyfikacji mate-
riałów. Środki te, mające na celu zmianę mniej istotnych
elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

3) artykuł. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego

Przyjmuje się wszelkie niezbędne zmiany w celu dostoso-
wania do postępu naukowo-technicznego art. 7 ust. 3,
załącznika IB (w szczególności w celu ewentualnego
dodania opraw oświetleniowych wykorzystywanych
w gospodarstwach domowych, żarówek żarnikowych oraz
produktów fotowoltaicznych, np. płytek ogniw słonecz-
nych), załącznika II (w szczególności uwzględniając nowe
osiągnięcia techniczne w dziedzinie przetwarzania WEEE)
oraz załącznika III i IV. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyj-
muje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Przed wprowadzeniem zmian w załącznikach Komisja
zasięga między innymi opinii producentów urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, podmiotów gospodarczych
zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem oraz organi-
zacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego,
a także związków pracowniczych i konsumenckich.”;

4) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

5) w załączniku II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Działając zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, Komisja
ocenia w pierwszej kolejności, czy należy zmienić
wpisy dotyczące płytek obwodów drukowanych do tele-
fonów komórkowych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicz-
nych.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący
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