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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym – Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 
 

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wzmacnia obowiązujące zasady dotyczące 
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko, 
w szczególności poprzez umożliwienie przyjaznego dla środowiska odzysku 
i unieszkodliwiania zużytego EEE. Wersja przekształcona aktualizuje dyrektywę 2002/95/WE, 
która ograniczała stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach EEE, 
między innymi poprzez zwiększenie ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji 
w odniesieniu do większej liczby EEE. 

Załącznik do dyrektywy określa kategorie EEE, które zostały ujęte w przepisach. Obejmują 
one wiele rodzajów urządzeń, od urządzeń gospodarstwa domowego po sprzęt informatyczny 
i telekomunikacyjny, a także inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęty żadną z kategorii 
(obowiązuje od lipca 2019 r.). Zakaz dotyczy obecnie wszelkiego sprzętu EEE, a także 
przewodów i części zamiennych. Krótki wykaz wyłączeń zawiera określone specjalne 
przypadki.  

Zakaz był stopniowo rozszerzany na kolejne grupy produktów. Obowiązuje od dnia: 

o 22 lipca 2014 r. w odniesieniu do wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli, 

o 22 lipca 2016 r. w odniesieniu do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 

o 22 lipca 2017 r. w odniesieniu do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach 
przemysłowych, 

o 22 lipca 2019 r. w odniesieniu do pozostałych grup wyrobów. 

Ograniczenia nie mają zastosowania do szeregu produktów, takich jak broń, sprzęt kosmiczny, 
wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe (np. prasy drukarskie, frezarki 
i wiertarki) lub instalacje stałe (np. wytwornice energii elektrycznej). Wyłączone są także 
panele fotowoltaiczne. 

Zakres dyrektywy nie obejmuje też organów piszczałkowych i niektórych maszyn jezdnych 
nieporuszających się po drogach. 

Ponadto jej celem jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zniesienie zakazu 
na prowadzenie operacji na rynku wtórnym związanych z EEE (obejmujących naprawę, 
wymianę części zamiennych, renowację, ponowne użycie i modernizację tego sprzętu), co do 
których poprzednia dyrektywa 2002/95/WE nie miała zastosowania i które nie byłyby zgodne 
z przepisami dyrektywy 2011/65/UE. 

Części zamienne służące do ponownego użycia, odzyskane z EEE, mogą być objęte 
wyłączeniem, jeżeli ponowne użycie odbywa się w podlegającym kontroli, zamkniętym 
systemie handlowym przyjmowania zwrotów, a konsument został powiadomiony o ponownym 
użyciu takich części zamiennych. 



Jeśli spełnione zostaną określone kryteria, wówczas ograniczenia tymczasowo nie mają 
zastosowania do niektórych przypadków podlegających wyłączeniu, takich jak wykorzystanie 
rtęci w żarówkach energooszczędnych. Wykaz wyłączeń dotyczących ograniczeń znajduje się 
w dwóch załącznikach. Od momentu publikacji dyrektywy do spisu dodano szereg wyłączeń, 
przy czym inne straciły ważność i przestały obowiązywać. Wykazy wyłączeń są na bieżąco 
aktualizowane, tak aby były dostosowane do postępu technicznego.  

Dyrektywa zobowiązuje producentów, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) 
wprowadzany przez nich na rynek był zaprojektowany i wytworzony w sposób zgodny 
z wymogami określonymi w przepisach. Importerzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy 
sprzęt został zatwierdzony jako spełniający wymagane normy. Dystrybutorzy także muszą 
zadbać o to, by sprzęt spełniał obowiązujące normy.  

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 21 lipca 2011 r. Poszczególne załączniki, w tym wykaz 
substancji objętych ograniczeniem i maksymalnych wartości ich stężenia, podlegają 
regularnemu przeglądowi. Będą one dostosowywane do postępu naukowego i technicznego, 
z uwzględnieniem zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Komisja Europejska 
przeprowadzi ogólny przegląd dyrektywy do dnia 22 lipca 2021 r. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32011L0065 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Rozporządzenie w sprawie chemikaliów (REACH) – zmiana wykazu substancji 

wzbudzających szczególnie duże obawy w załączniku XIV 
 
Konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów – Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. Ostateczny 
termin na przesłanie opinii to 22 lipca 2021 r. 
 

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy 
jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono 
również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu 
zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko 
stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład 
w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i 
urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości 
firm w całej UE. 

REACH obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakłada na firmy. Aby zachować 
zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, 
związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać 
wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek 
przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem. 

Przedmiotowa zmiana dotyczy zmiany wykazu substancji wzbudzających wątpliwości oraz 
obawy konsumentów w załączniku XIV. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-w-sprawie-chemikaliow-reach-zmiana-wykazu-
substancji-wzbudzajacych-szczegolnie-duze-obawy-w-zalaczniku-xiv/ 
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https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-w-sprawie-chemikaliow-reach-zmiana-wykazu-substancji-wzbudzajacych-szczegolnie-duze-obawy-w-zalaczniku-xiv/
https://pracodawcy.pl/rozporzadzenie-w-sprawie-chemikaliow-reach-zmiana-wykazu-substancji-wzbudzajacych-szczegolnie-duze-obawy-w-zalaczniku-xiv/


2. Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do 
ery cyfrowej i sztucznej inteligencji 

 
Konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności w erze cyfrowej i 
sztucznej inteligencji w oparciu o Dyrektywę Rady 85/374/EEC w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących 
odpowiedzialności za produkty wadliwe oraz dokumenty KE: White Paper on Artificial 
Intelligence oraz Report on Liability for AI, IoT and Robotics). – I etap legislacyjny – Plany 
działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 lipca 2021 r. 
 

Inwestowanie w powstające technologie i ich akceptacja społeczna wymagają pewności prawa 
i zaufania. Obecne przepisy dotyczące produktów gwarantują, że producenci rekompensują 
konsumentom szkody spowodowane przez wadliwe produkty. 

W ramach tej inicjatywy proponuje się dostosowanie wspomnianych przepisów, aby 
uwzględnić wpływ, jaki zmiany związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
gospodarkę cyfrową wywierają na odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nowe i 
odnowione produkty. Celem tej inicjatywy będzie również uwzględnienie wyzwań związanych 
ze sztuczną inteligencją. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-
odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES): Cyfrowe górnictwo w 
Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców – Digital Mining in 
Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials 
 

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle EKES przygotowała dokument, który 
wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom (CCMI/176). EKES przyznaje, że transformacja cyfrowa 
w sektorze górniczym wymaga podjęcia ambitnych wysiłków na rzecz wprowadzenia zmian 
prawnych i regulacyjnych oraz że starania takie powinny być podejmowane pod egidą 
organizacji ponadnarodowych/na poziomie prawa międzynarodowego. EKES uważa także, że 
transformacji cyfrowej sektora surowców w UE powinny towarzyszyć środki ochrony danych, i 
uznaje potrzebę wprowadzenia ściśle przestrzeganych systemów ochrony danych wrażliwych. 

Cyfryzacja sektora surowców UE stanowi wyjątkową okazję, aby zwiększyć odporność 
europejskich łańcuchów dostaw przemysłowych, poprawić efektywność środowiskową sektora 
surowców mineralnych oraz zwiększyć przejrzystość i dialog z obywatelami i społecznościami, 
którzy odczuwają skutki działalności wydobywczej. 

Przedsiębiorstwa górnicze, które rozpoczęły transformację cyfrową, odnotowały poprawę w 
zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, wydajności i marż. Jednak połączenie 
wzmocnionej łączności, mobilności, uczenia się maszynowego i autonomicznych operacji 
rodzi pytania natury etycznej, społecznej i regulacyjnej, które powinny zostać wcześniej 
dokładnie przemyślane przez osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki. 

Unia Europejska i państwa członkowskie muszą aktywnie wspierać cyfrową transformację 
sektora górniczego UE. Jest to kluczowy krok w kierunku zwiększenia odporności przemysłu 
UE i łańcucha wartości surowców. Kopalnie wykorzystujące technologie cyfrowe, w tym 
zintegrowaną automatyzację, sieć kognitywną i analizę w czasie rzeczywistym, są bardziej 
wydajne, czystsze i bezpieczniejsze. W inteligentnych kopalniach łatwiej jest uzyskać mniejszy 
ślad środowiskowy i bezpieczniejsze środowisko, co ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu 
przyzwolenia społecznego na prowadzenie działalności w Europie. 
 

https://pracodawcy.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji/
https://pracodawcy.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-dostosowanie-przepisow-dotyczacych-odpowiedzialnosci-do-ery-cyfrowej-i-sztucznej-inteligencji/


Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/cyfrowe-gornictwo-w-europie-nowe-
rozwiazania-na-rzecz-zrownowazonej-produkcji-surowcow-opinia-ekes/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 
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