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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 18.4.2012 r. 

ustanawiająca kwestionariusz na potrzeby sprawozdań państw członkowskich z 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 

odpadów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy1, w szczególności jej art. 37 
ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE, państwa członkowskie mają obowiązek 
przekazywać co trzy lata Komisji informacje na temat wdrażania przedmiotowej 
dyrektywy w postaci sprawozdania sektorowego w formie elektronicznej w oparciu o 
kwestionariusz lub wzór ustanowiony przez Komisję. 

(2) Aby umożliwić państwom członkowskim wypełnienie obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z dyrektywy 2008/98/WE, należy zatem ustanowić wspomniany 
kwestionariusz. 

(3) Pierwsze sprawozdanie z wykonania obejmuje okres od daty transpozycji dyrektywy 
2008/98/WE, tj. od dnia 12 grudnia 2010 r., do końca trzyletniego okresu 
sprawozdawczego, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego 
na mocy art. 6 dyrektywy 91/692/EWG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

Państwa członkowskie sporządzają swoje sprawozdania z wykonania dyrektywy 2008/98/WE 
na podstawie kwestionariusza określonego w załączniku do niniejszej decyzji. 

                                                 
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.  
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 18.4.2012 r. 

 W imieniu Komisji 
 Janez POTOČNIK 
 Członek Komisji 
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ZAŁĄCZNIK 

KWESTIONARIUSZ 

na potrzeby sprawozdań państw członkowskich z wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów 

1. TRANSPOZYCJA DO PRAWA KRAJOWEGO (ART. 40 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

Proszę podać odniesienie oraz – jeśli możliwe – elektroniczne linki do odpowiednich aktów 
prawa krajowego transponujących przepisy dyrektywy 2008/98/WE, wraz z wszelkimi 
ewentualnymi zmianami. 

2. HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI (ART. 4 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

Proszę opisać, w jaki sposób hierarchia postępowania z odpadami określona w art. 4 
dyrektywy 2008/98/WE została odzwierciedlona w ustawodawstwie, oraz środki polityki w 
dziedzinie zapobieganie powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, a także 
sposób, w jaki państwo członkowskie sprzyja rozwiązaniom, które dają najlepszy ogólny 
wynik dla środowiska naturalnego przy stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami. 

W szczególności proszę podać przykłady kategorii tych strumieni odpadów, w przypadku 
których odstępuje się od tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii 
myślenia o cyklu życia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i 
gospodarowaniem takimi odpadami. Należy wykazać, w jaki sposób państwo członkowskie 
dopilnowuje obiektywnego uzasadnienia odstępstwa od hierarchii postępowania z odpadami, 
biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 4 ust. 2 zdanie ostatnie oraz w motywie 31. 

3. KLASYFIKACJA ODPADÓW (ART. 7 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) W odniesieniu do art. 7 dyrektywy 2008/98/WE proszę opisać system klasyfikacji 
odpadów państwa członkowskiego. 

(2) W odniesieniu do art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2008/98/WE proszę odpowiedzieć, czy 
jakiekolwiek odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne w wykazie odpadów 
ustanowionym decyzją 2000/532/WE2 zostały uznane przez państwo członkowskie 
za odpady inne niż niebezpieczne bądź czy jakiekolwiek odpady niesklasyfikowane 
jako niebezpieczne w wykazie odpadów zostały uznane za niebezpieczne? 

(3) Czy system klasyfikowania przez państwo członkowskie odpadów innych niż 
niebezpieczne odbiega od europejskiego wykazu odpadów? 

                                                 
2 Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3. 
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4. ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA (ART. 8 DYREKTYWY 
2008/98/WE) 

(1) Proszę opisać, za pomocą jakich środków (prawodawczych oraz innych niż 
prawodawcze) państwo członkowskie ustanowiło rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta w odniesieniu do wszystkich osób fizycznych lub prawnych, które 
zawodowo opracowują, wytwarzają, przetwarzają, obrabiają, sprzedają lub wwożą 
produkty. A w szczególności czy państwo członkowskie wprowadziło obowiązki 
odbioru zużytych produktów lub czy podjęło środek zapewniający możliwość 
ponownego wykorzystania i recyklingu produktów? 

(2) Jakie środki podjęło państwo członkowskie w celu zachęcenia do takiego 
projektowania produktów, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko i 
wytwarzanie odpadów podczas produkcji i następującego po niej użytkowania 
produktów? 

5. ODZYSK (ART. 10 DYREKTYWY 2008/98/WE)  

(1) Proszę opisać, w jaki sposób państwo członkowskie wdrożyło art. 10 dyrektywy 
2008/98/WE dotyczący odzysku oraz selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z art. 4 i 
13 wspomnianej dyrektywy. 

(2) Proszę wskazać, w jakich przypadkach selektywna zbiórka odpadów uważana jest 
przez państwo członkowskie za niewykonalną z punktu widzenia technicznego, 
ekonomicznego i środowiskowego. „Selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w 
ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o 
tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania. 

6. PONOWNE WYKORZYSTANIE I RECYKLING (ART. 11 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Proszę opisać, jakie środki podjęło państwo członkowskie w celu realizacji 
wymogów określonych w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w zakresie 
wspierania wykorzystania produktów i przygotowania do działań związanych z 
ponownym wykorzystaniem. Jakie dodatkowe środki podjęło państwo 
członkowskie?  

(2) W celu przedstawienia wyników państwa członkowskiego w zakresie osiągnięcia 
poziomów docelowych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE, proszę 
wypełnić tabelę zamieszczoną w pkt 19 niniejszego kwestionariusza. Jeśli poziomy 
docelowe nie zostały osiągnięte, proszę podać przyczyny niepowodzenia oraz 
działania, które państwo członkowskie zamierza podjąć w celu osiągnięcia tych 
poziomów docelowych. 

7. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW (ART. 11 UST. 1 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Proszę opisać, dla jakich strumieni odpadów wprowadzono w państwie 
członkowskim systemy selektywnej zbiórki na rzecz usprawnienia i ułatwienia 
odzysku oraz promowania wysokiej jakości recyklingu. Jakie kroki podjęto w 
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szczególności w celu wprowadzenia do 2015 r. selektywnej zbiórki papieru, metalu, 
plastiku i szkła oraz promowania selektywnej zbiórki bioodpadów? 

(2) Jakie strumienie odpadów zbierane są razem lub za pomocą wspólnej zbiórki i 
dlaczego? 

8. UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW (ART. 12 ORAZ ART. 36 UST. 1 DYREKTYWY 
2008/98/WE) 

Proszę opisać środki przyjęte w celu zagwarantowania, aby odpady podlegały bezpiecznym 
procesom unieszkodliwiania spełniającym wymogi przepisów art. 13 dyrektywy 2008/98/WE 
dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Jakie środki zostały podjęte, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, w celu redukcji składowania odpadów? W 
szczególności czy państwo członkowskie wprowadziło zakazy składowania odpadów na 
wysypiskach bądź instrumenty ekonomiczne, aby ograniczyć składowanie odpadów na 
wysypiskach? Jakie środki zostały podjęte, zgodnie z art. 36 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE, w 
celu zapobiegania porzucaniu odpadów, składowaniu ich w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych lub niekontrolowanemu gospodarowaniu nimi? 

9. ZASADA „ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI” I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI (ART. 14 I 15 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Proszę krótko wyjaśnić system stanowiący podstawę pełnego urzeczywistnienia 
przez państwo członkowskie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

(2) Proszę wyjaśnić, czy państwo członkowskie wybrało wariant, zgodnie z którym 
koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone częściowo lub w całości przez 
producenta produktu będącego źródłem odpadów, a także czy dystrybutorzy tych 
produktów ponoszą częściowo te koszty oraz według jakiego systemu podziału 
kosztów. 

10. ZASADY SAMOWYSTARCZALNOŚCI I BLISKOŚCI (ART. 16 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Jakie środki podjęto w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 
dyrektywy 2008/98/WE, aby ustanowić zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji 
do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów 
komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, uwzględniającą przypadki, w 
których zbieranie takie obejmuje również takie odpady od innych wytwórców, oraz 
czy zorganizowano taką sieć na poziomie regionalnym?  

(2) W jaki sposób państwo członkowskie zapewnia unieszkodliwianie odpadów lub 
odzysk odpadów w jednej z najbliżej położonych odpowiednich instalacji? 

(3) Proszę podać szczegóły dotyczące zakresu i formy współpracy, która mogła być 
prowadzona z innymi państwami członkowskimi w celu wypełnienia obowiązku 
wynikającego z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE. 
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(4) Jaki stopień samowystarczalności przy unieszkodliwianiu odpadów osiągnęło 
państwo członkowskie? Odpowiedź na to pytanie proszę poprzeć rzeczywistymi lub 
szacunkowymi danymi na temat ilości unieszkodliwionych odpadów w państwie 
członkowskim w stosunku do całkowitej ilości odpadów wymagających 
unieszkodliwienia, wytworzonych w państwie członkowskim. 

11. GOSPODAROWANIE ODPADAMIW NIEBEZPIECZNYMI (ART. 17-20, DYREKTYWY 
2008/98/WE) 

(1) Proszę opisać środki przyjęte przez państwo członkowskie w celu zagwarantowania, 
że wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 
niebezpiecznych odbywa się w warunkach zapewniających ochronę środowiska i 
zdrowia ludzkiego. 

(2) Jakie środki zostały przyjęte w celu zapewnienia możliwości ustalania obiegu 
odpadów niebezpiecznych od momentu produkcji do ich ostatecznego usunięcia, w 
szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 35 dyrektywy 
2008/98/WE oraz właściwego oznakowywania odpadów niebezpiecznych? Jakie 
środki zostały przyjęte w celu zagwarantowania, że odpady wykazujące właściwości 
niebezpieczne są prawidłowo klasyfikowane jako odpady niebezpieczne? 

(3) Proszę wskazać, w jaki sposób wdrożono zakaz mieszania odpadów 
niebezpiecznych, za pomocą jakich środków oraz w jakich przypadkach państwo 
członkowskie przewidziało odstępstwa od stosowania art. 18 ust. 1 dyrektywy 
2008/98/WE zezwalające na mieszanie odpadów niebezpiecznych. 

12. OLEJE ODPADOWE (ART. 21 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Proszę opisać system stosowany w państwie członkowskim na potrzeby osobnego 
zbierania i przetwarzania olejów odpadowych. 

(2) Czy państwo członkowskie przyjęło środki mające na celu zapobieganie mieszaniu 
olejów odpadowych o różnych cechach lub mieszaniu olejów odpadowych z innymi 
odpadami lub substancjami? Jakie to środki? 

(3) Jakie dodatkowe środki przyjęło państwo członkowskie do celów selektywnego 
zbierania olejów opadowych i ich właściwego przetwarzania (np. wymagania 
techniczne, zasada odpowiedzialności producenta, instrumenty ekonomiczne lub 
dobrowolne porozumienia)? 

(4) Proszę również wskazać, czy oleje odpadowe podlegają w państwie członkowskim 
wymogom regeneracji, oraz czy państwo członkowskie ogranicza transgraniczny 
transport olejów odpadowych ze swojego terytorium do spalarni lub współspalarni, 
aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów odpadowych.  

13. BIOODPADY (ART. 22 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

Proszę krótko opisać, w jaki sposób państwo członkowskie zachęca do:  
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(a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich 
sfermentowanej biomasy; 

(b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska; 

(c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z 
bioodpadów.  

14. ZEZWOLENIA (ART. 23, 24 I 25 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) W jaki sposób państwo członkowskie dopilnowuje, aby odpady były przetwarzane 
wyłącznie przez zakłady lub przedsiębiorstwa, które posiadają zezwolenie 
spełniające wymogi art. 23 dyrektywy 2008/98/WE? 

(2) W jakim zakresie państwo członkowskie dokonało odstępstw od wymogu uzyskania 
zezwolenia oraz jakie przepisy ustanowiono, aby zagwarantować, że przetwarzanie 
odpadów objętych zwolnieniem z wymogów uzyskania zezwolenia odbywa się 
zgodnie z zasadą przyjaznego dla środowiska gospodarowania odpadami? Czy 
państwo członkowskie korzystało z poradnika Komisji dotyczącego zezwoleń i 
inspekcji? 

15. PLANY GOSPODARKI ODPADAMI (ART. 28 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

(1) Czy opracowano plan(y) gospodarki odpadami w celu osiągnięcia celów określonych 
w art. 1, 4, 13 i 16 dyrektywy 2008/98/WE? Proszę podać link do ogólnie dostępnej 
strony internetowej, na której są one zamieszczone. Czy państwo członkowskie 
korzystało z poradnika Komisji dotyczącego sposobu przygotowania planu 
gospodarki odpadami? 

(2) Ile planów gospodarki odpadami opracowano w celu pokrycia całego obszaru 
geograficznego państwa członkowskiego? W jaki sposób, w przypadku posiadania 
więcej niż jednego planu, państwo członkowskie zapewnia właściwe pokrycie całego 
obszaru geograficznego planami gospodarki odpadami oraz realizację w związku z 
nimi celów określonych w art. 1, 4, 13 i 16 dyrektywy 2008/98/WE? 

16. PROGRAMY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW (ART. 29 DYREKTYWY 
2008/98/WE) 

(1) Czy opracowano program(y) zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 1 i 4 
dyrektywy 2008/98/WE? Proszę podać link do ogólnie dostępnej strony 
internetowej, na której są one zamieszczone. Czy państwo członkowskie korzystało z 
poradnika Komisji dotyczącego sposobu przygotowania programu zapobiegania 
powstawaniu odpadów? 

(2) Proszę przedstawić w skrócie główne elementy programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów, które zostały przyjęte przez państwo członkowskie w celu 
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przerwania powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wpływem na 
środowisko związanym z wytwarzaniem odpadów. 

(3) Proszę przedstawić wszelkie postępy wynikające z realizacji programów 
zapobiegania powstawaniu odpadów w okresie sprawozdawczym oraz wskazać 
ewolucję generowania odpadów w okresie sprawozdawczym.  

17. INSPEKCJE (ART. 34 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

Proszę krótko opisać system okresowych kontroli, o których mowa w art. 34 dyrektywy 
2008/98/WE, wskazując częstotliwość oraz zakres kontroli. Proszę ponadto wskazać potencjał 
administracyjny, jakim dysponuje państwo członkowskie na potrzeby przeprowadzania takich 
kontroli. Czy państwo członkowskie korzystało z poradnika Komisji dotyczącego zezwoleń i 
inspekcji? 

18. EGZEKWOWANIE I SANKCJE (ART. 36 UST. 2 DYREKTYWY 2008/98/WE) 

Proszę podać przykłady skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
stosowanych w państwie członkowskim w przypadku naruszeń przepisów dyrektywy 
2008/98/WE. 

19. WYNIKI W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 2 LIT. A) I 
B) DYREKTYWY 2008/98/WE 

Sprawozdania muszą opierać się na decyzji Komisji 2011/753/UE3. 

Okres sprawozdawczy: 

Zgodnie z decyzją 2011/753/UE, państwa członkowskie weryfikują zgodność z celami 
określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE, obliczając wagę strumieni odpadów, 
które są wytwarzane, i strumieni odpadów, które są przygotowywane do ponownego użycia, 
poddawane recyklingowi lub innemu odzyskowi materiałów podczas jednego roku 
kalendarzowego. Państwa członkowskie przedstawiają dane dotyczące stanu przygotowań do 
ponownego użycia, poddania recyklingowi i odzyskowi materiałów w odniesieniu do 
strumieni odpowiednich odpadów, albo za każdy rok trzyletniego okresu sprawozdawczego 
albo za lata okresów sprawozdawczych określonych w sekcji 5 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady4.  

1 Państwo członkowskie przedstawia dane dotyczące 
wyników w zakresie realizacji celów dla każdego 
trzyletniego okresu sprawozdawczego (należy wybrać 
właściwą odpowiedź)5. 

tak / nie 

                                                 
3 Dz.U. L 310 z 25.11.2011, s. 11. 
4 Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1. 
5 Te dane zbierane będą co roku przez Eurostat. 
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2 Państwo członkowskie przedstawia dane dotyczące 
wyników w zakresie realizacji celów dla lat okresów 
sprawozdawczych określonych w sekcji 5 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 (należy wybrać 
właściwą odpowiedź)6. 

 

tak / nie 

3 (dotyczy wyłącznie pierwszego sprawozdania z wykonania 
opartego na niniejszym kwestionariuszu) 

Proszę określić - poprzez wybranie właściwej odpowiedzi 
- metodę obliczeń, jaka została wybrana zgodnie z art. 3 
ust. 1 decyzji 2011/753/UE. 

Metoda obliczeń nr 1 
Metoda obliczeń nr 2 
Metoda obliczeń nr 3 
Metoda obliczeń nr 4 

4 (dotyczy wyłącznie drugiego sprawozdania z wykonania 
oraz kolejnych sprawozdań) 

Proszę określić, czy państwo członkowskie zmieniło 
metodę obliczeń wybraną w pkt 3. Jeśli tak, proszę 
określić, na jaką metodę obliczeń, a także w jaki sposób 
państwo członkowskie zapewniło spójność 
przedstawianych danych. 

 

Dane dotyczące odsetka odzysku (obejmujące 
przygotowanie do ponownego wykorzystania i odzysku) 
oraz recyklingu (obejmujące przygotowanie do 
ponownego wykorzystania i recyklingu) są zbierane przez 
Eurostat. Państwa członkowskie mogą wprowadzić dane 
na potrzeby weryfikacji: 

 

% na rok 

% na rok 

Przygotowanie do ponownego wykorzystania i wskaźnik 
recyklingu dla odpadów z gospodarstw domowych i 
podobnych odpadów, jak określono w metodzie obliczeń 
wybranej przez państwo członkowskie dla każdego roku 
objętego niniejszym sprawozdaniem z wykonania: % na rok 

% na rok 

% na rok 

5 

Wskaźnik odzysku dla odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych dla każdego roku objętego niniejszym 
sprawozdaniem z wykonania: 

% na rok 

6 Jeśli poziomy docelowe nie zostały osiągnięte, proszę 
podać przyczyny niepowodzenia oraz działania, które 
państwo członkowskie zamierza podjąć w celu osiągnięcia 

 

                                                 
6 Te dane zbierane będą co dwa lata przez Eurostat.  
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tych poziomów docelowych.  
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