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Przedmowa 

Od początków projektu WEEELABEX w 2009 roku, Forum ZSEE wraz z interesariuszami ze 
społeczności przetwórców ZSEE i producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
skupiało się na wymaganiach prawnych, które operatorzy tj. punkty zbioru, zakłady 
logistyczne i zakłady przetwarzania muszą spełniać. Po raz pierwszy wszystkie wymogi są 
zaprezentowane w jednym pakiecie i w spójnej strukturze.  

Poprzednie wersje podlegały wzmożonym dyskusjom w różnych grupach roboczych. Wersja 
9.0 wynika z jednogłośnego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Forum ZSEE 1 
kwietnia 2011 r. w Amsterdamie.   

W 2011 r. i 2012 r. projekt WEEELABEX będzie się koncentrował na weryfikacji zgodności. 
Wśród wyników przewiduje się opracowanie modelu zgłaszania audytu, protokołów pomiaru 
danych wejściowych, protokoły z pobierania próbek i analiz, podręczników z audytów, 
formularzy deklaracji zgodności, definicji wartości docelowych i koncentracji, definicji dossier 
audytu i możliwie dodatkowych wytycznych. Aby pomóc zarządzającym projektem 
WEEELABEX w wykonaniu tych zadań, opracowano „listę punktów uwagi" zawierającą 
wszystkie elementy (wcześniej podkreślone jako drogowskazy w formie uwag i komentarzy w 
dokumencie normatywnym), które wymagają dalszego zbadania, są związane z weryfikacją 
zgodności lub potrzebą zwrócenia na nie dalszej uwagi.  

Przewiduje się również powołanie swoistej organizacji WEEELABEX – w niniejszym 
dokumencie określanej jako "[WEEELABEX]” – której struktura zarządzania i model 
biznesowy będą omawiane. Audytorzy zostaną przeszkoleni do przeprowadzania audytów w 
celu weryfikacji zgodności WEEELABEX – profile audytorów powinny obejmować między 
innymi wymogi zachowania poufności i obiektywizmu.   

Ponadto zachęca się do wykorzystania narzędzia WF_RepTool opartego na sieci, 
opracowanego przez Forum ZSEE, które pozwala operatorom zgłaszać wskaźniki recyklingu i 
odzysku w oparciu o jednolite definicje.  

Organizacje członków Forum ZSEE oraz bardziej ogólnie inne organizacje, które mogą 
włączyć się do organizacji WEEELABEX (zwane dalej "Systemami ZSEE") muszą zintegrować 
wszystkie postanowienia zawarte w dokumencie normatywnym w swoich kontraktach z 
operatorami. Systemy ZSEE będą zwierać kontrakty wyłącznie z operatorami, którzy spełniają 
wymogi tego dokumentu normatywnego lub mogą wykazać, że spełniają równoznaczne 
specyfikacje. 

Na spotkaniu 1 kwietnia 2011 r. w Amsterdamie, systemy ZSEE podjęły decyzję, że będą 
wymagać od operatorów, z którymi zawarły kontrakt, zgodności z wymogami WEEELABEX  
do 31 grudnia 2013 r. (stare państwa członkowskie) i 31 grudnia 2014 r. (nowe państwa 
członkowskie). Czołówka „rannych ptaszków" zacznie zdobywać doświadczenie przez 
wdrożenie w 2011-12 i przekaże swoje doświadczenia kierownictwu projektu WEEELABEX.  

Do 1 października 2012 r. tj. w ciągu 18 miesięcy po przyjęciu norm 1 kwietnia 2011 r., wersja 
9.0 nie będzie modyfikowana. Dyskusje formalne i zatwierdzenie wymogów WEEELABEX w 
ramach CENELEC (lub równoznacznej organizacji normalizacyjnej) nie rozpocznie się przed 
przyjęciem nowej wersji dyrektywy 2002/96 /WE. 
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Wprowadzenie 

Wymogi normatywne WEEELABEX określają działania  związane z ochroną środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa przez zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Określa zarówno 
wymogi techniczne jak i dotyczące zarządzania dla operatorów, które mogą zostać 
zintegrowane w innych wymogach dotyczących zarządzania i służyć pomocą organizacjom w 
spełnianiu wymagań związanych z przetwarzaniem.   

Zgodność z zestawem wymogów normatywnych WEEELABEX nie może sugerować 
zwolnienia z obowiązków prawnych. Norma ta nie ma na celu tworzenia barier handlowych ani 
zwiększenia czy zmniejszenia obowiązków prawnych organizacji. Celem jest to, by niniejszy 
dokument normatywny miał zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji i by 
uwzględniał różnorodne warunki geograficzne, kulturowe i społeczne.  

Cześć I (Wymogi Ogólne) skierowana jest do wszystkich operatorów związanych z 
przetwarzaniem ZSEE. Struktura tej normy jest zgodna z ogólnymi przepisami dotyczącymi 
struktury i sporządzania dokumentów normatywnych. Klauzule 1,  2 i 3 wprowadzają i 
kształtują dokument. Klauzula 4 odnosi się do zasad administracyjnych i organizacyjnych. 
Klauzula 5 obejmuje wymogi techniczne działalności w zakładach przetwarzania. 
Szczegółowe wymogi, opis procesów roboczych i narzędzi są zawarte w Załączniku niniejszej 
normy.  

Część II zawiera konkretne wymogi dotyczące sprzętu z monitorem kineskopowym, płaskich 
monitorów, sprzętu do chłodzenia i mrożenia (sprzęt do zmiany temperatury) i lamp, które 
wymagają specjalnych wymogów. Te konkretne wymogi przeważają nad (Wymogami 
ogólnymi) Części I. Wymogi związane z przetwarzaniem ZSEE z prywatnych gospodarstw 
domowych zawierających lotne fluorowane węglowodory lub lotne węglowodory są obecnie 
opracowywane jako normy CENELEC EN oparte na specyfikacjach dobrowolnie 
opracowanych przez Forum ZSEE, CECED i EERA w odniesieniu do zbierania, transportu, 
składowania i przetwarzania zużytych sprzętów chłodzących w gospodarstwie domowym 
zawierających HC, CFC, HCFC i HFC. Norma EN zastąpi te dobrowolne specyfikacje , kiedy 
tylko zostanie formalnie przyjęta.  

Niniejszy dokument normatywny zawiera treści dotyczące działań związanych z 
przygotowaniem do ponownego użycia. Jednak wymogi dotyczące przygotowania do 
ponownego użycia dotyczą tego, co konieczne, by sprzęt rynkowy przygotowany do 
ponownego użycia wykraczał poza zakres niniejszego dokumentu i nie zajmujemy się nimi 
tutaj. Uzgodniono ogólnie, że każda norma związana z wprowadzaniem na rynek sprzętu 
przygotowanego do ponownego użycia powinna wymagać, by strona wprowadzająca sprzęt 
przygotowany do ponownego użycia z powrotem na rynek umieściła swoją nazwę na sprzęcie, 
zabezpieczyła oryginalnego producenta przed roszczeniami związanymi ze sprzętem i 
dostarczyła gwarancje prawne. Producenci lub strony, które działają w ich imieniu dostarczą 
listę autoryzowanych operatorów przygotowania do ponownego użycia, z którymi posiadają 
umowy, do władz.  

W przypadkach, gdy wymogi normatywne zawarte w niniejszym dokumencie różnią się od 
przepisów prawnych lub regulacji krajowych lub regionalnych, zastosowanie mają surowsze 
wymogi.  

Do 1 października 2012 r. tj. w ciągu 18 miesięcy po przyjęciu norm 1 kwietnia 2011 r., wersja 
9.0 nie będzie zmieniana. Jednakże „lista punktów uwagi”, które należy dalej rozważać i 
badać w odpowiedzi na nowe osiągnięcia w zakresie legislacji i nowych technologii oraz 
praktyk pracy, pozwoli kierownictwu projektu WEEELABEX przygotować kolejną wersję.  
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Część I, Wymogi ogólne  

1 Zakres 

1.1 Niniejszy dokument normatywny ma zastosowanie do wszystkich ZSEE i wszystkich 
części składowych, oraz ich frakcji aż do utraty statusu odpadu, lub do czasu kiedy ZSEE lub 
jego części składowe będą nadawać się do ponownego użycia lub frakcje będą odzyskane lub 
unieszkodliwione. 

1.2 Niniejszy dokument normatywny skupia się na wszystkich operacjach przetwarzania, w 
tym przygotowaniu do ponownego użycia, obróbce, sortowaniu, składowaniu i przetwarzaniu 
ZSEE (w tym na pełnym przetwarzaniu części niebezpiecznych). 

1.3 Niniejszy dokument normatywny skupia się na wszystkich operatorach, którzy wykonują 
operacje zgodnie z klauzulą 1.2 niezależnie od wielkości, głównych działalności, lokalizacji 
geograficznej, struktury działalności ZSEE lub statusu prawnego działalności operatora. 

1.4 Niniejszy dokument normatywny ma zastosowanie do terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej i EFTA. 

1.5 Niniejszy dokument normatywny ma na celu:  

 osiągnięcie skutecznego i wydajnego przetwarzania i unieszkodliwiania ZSEE, aby 
zapobiec zanieczyszczeniu i zminimalizować emisje, 

 promocję zwiększonej ilości i wysokiej jakości odzyskiwanych produktów wtórnych,  

 zapobieganie nieodpowiedniemu unieszkodliwianiu ZSEE i ich frakcji, 

 zapewnienie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,  

 zapobieganie nieudokumentowanym przewozom ZSEE zagranicę, do operatorów, 
których działalność nie jest zgodna z niniejszym dokumentem normatywnym lub 
równoznacznym zbiorem wymogów,  

 tworzenie uczciwej konkurencji dla wszystkich operatorów w łańcuchu ZSEE. 

Zostanie to osiągnięte dzięki:  

 ujednoliceniu działań monitoringowych, pomiarowych i związanych z raportowaniem w 
celu proponowania zgodnego z ochroną środowiska oczyszczania z zanieczyszczeń, 
recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania ZSEE (wykazanie zgodności z prawem) oraz 

 specyfikacji istniejących reguł, zasad prawnych i najlepszych praktyk.  

1.6 Niniejszy dokument normatywny jest oparty na celach polityki środowiskowej Wspólnoty, 
które są ukierunkowane na zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska, ochronę 
zdrowia ludzi i wykorzystanie zasobów naturalnych w sposób ostrożny i racjonalny. Polityka ta 
jest oparta na stosowaniu środków zapobiegawczych  i zasadach zakładających, że należy 
podejmować działania prewencyjne, że szkody na środowisku powinny być napraw iane jako 
priorytetowe u źródła i że zanieczyszczający płaci. Niniejszy dokument normatywny jest 
również oparty na założeniu, że operatorzy działają zgodnie z zasadą należytej staranności 
względem wszystkich działań. Należyta staranność obejmuje zrozumienie wszystkich 
obowiązków, którym podlega firma i transparencję wobec partnerów biznesowych.  
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2 Odniesienia normatywne 

EN 14899: Charakteryzowanie odpadów – Pobieranie próbek materiałów – Struktura 
przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek.  2005.PAS 141:2011, Ponowne 
wykorzystanie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (USEE i ZSEE) – Zarządzanie 
procesem – Specyfikacja  

 
 



WEEELABEX normative document on Treatment V9.0  

3 

 

3 Terminy i definicje 

Do celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają poniższe terminy i definicje:  

3.1  
podświetlasz 
część modułu płaskiego w niektórych technologiach monitorów płaskich, która podświetla 
monitor, aby uwidocznić obraz 

3.2  
wsad 
ręczne lub mechaniczne przetwarzanie skończonej i dobrze zdefiniowanej ilości ZSEE lub 
frakcji, aby określić wyniki i skład frakcji wyjściowych i wydajność oczyszczania z 
zanieczyszczeń 

3.3  
zbieranie 
oznacza gromadzenie ZSEE, w tym również wstępne sortowanie i wstępne magazynowanie ZSEE 
do celów ich transportu do zakładu przetwarzania  

UWAGA 1 Termin „zbieranie” pochodzi z dyrektywy 2008/98/WE.  

UWAGA 2 Gromadzenie obejmuje odbieranie od użytkowników końcowych lub z innych punktów zbiórki.  

3.4  
punkt zbiórki 
miejsce przeznaczone do gromadzenia ZSEE pochodzących z prywatnych gospodarstw 
domowych, aby ułatwić selektywną zbiórkę.  

UWAGA 1  Termin „ZSEE pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych” został zdefiniowany w 
dyrektywie 2002/96/WE, a terminy „zbieranie” i „selektywna zbiórka" zostały zdefiniowane w dyrektywie 
2008/98/WE. 

UWAGA 2  Punkty zbiórki są zazwyczaj zarejestrowanymi, umieszczonymi w wykazi e lub w inny sposób 
zatwierdzonymi lub przeznaczonymi zgodnie z krajowym ustawodawstwem wdrażającym dyrektywę 2006/96/WE.  

3.5  
część składowa 
element urządzenia z określoną funkcją, będący częścią urządzenia, będącego większą 
jednostką. 

UWAGA  Typowe części składowe ZSEE to baterie, kondensatory, płytka z obwodem drukowanym, CRT i 
twarde dyski.  

3.6  
kineskop (CRT) 
lampa elektronowa zawierająca działo elektronowe i kineskop używane do tworzenia obrazów 
w formie światła emitowanego z kineskopu.  

UWAGA  Lampa elektronowa CRT składa się z monitora, stożka, szkła, maski kineskopu (tylko do 
kolorowych CRT), ramy metalowej przeciw implozji i działa elektronowego.  

3.7  
sprzet z monitorem kineskopowym (CRT)  
pełen telewizor lub cały monitor komputerowy zawierający kineskop (CRT ) lub CRT z 
powiązanymi cewkami odchylającymi  

UWAGA  Sprzęty z monitorami CRT obejmują urządzenia typu business to business takie jak monitory 
szpitalne, bankomaty, oscyloskopy itd.   

3.8  
oczyszczenie z zanieczyszczeń  
przetwarzanie selektywne, w trakcie którego niebezpieczne odpady i inne części składowe są 
usuwane z ZSEE 

UWAGA  Termin „oczyszczanie z zanieczyszczeń” opisuje przetwarzanie selektywne materiałów i części składowych 
ZSEE zgodnie z Załącznikiem II dyrektywy 2002/96/WE. 
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3.9  
unieszkodliwianie 
jakikolwiek proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest 
odzysk substancji lub energii.  

UWAGA  Termin „unieszkodliwienie” został zdefiniowany w dyrektywie 2008/98/WE; Załącznik I dyrektywy 
2008/98/WE zawiera niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania. 

3.10  
utrata statusu odpadu  
frakcje mogą przestać być odpadami i są uznawane za produkt wtórny po procesie odzysku lub 
recyklingu zgodnie z kryteriami określonymi w art. 6 dyrektywy 2008/98/WE.   

UWAGA  Termin „utrata statusu odpadu” został opisany w dyrektywie 2008/98/WE. 

3.11  
odzysk energii 
wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; w tym ponowne 
przetwarzanie w materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa,  

UWAGA  Odzysk energii został zdefiniowany zgodnie z Załącznikiem II (Przetwarzanie selektywne materiałów i 
części składowych ZSEE) dyrektywy 2008/98/WE. 

3.12  
monitor płaski 
cienki monitor, większy niż 100 centymetrów sześciennych (cm2), wykorzystujący 
technologie, które produkują i wyświetlają obraz  bez wykorzystania kineskopu.  

UWAGA  Przykładami płaskich monitorów są telewizory LCD, plazmowe, ekrany i monitory LCD i notebooki.  

3.13  
frakcja 
odrębny strumień materiałów wygenerowanych przez przetwarzanie ZSEE, obejmujące 
oczyszczanie z zanieczyszczenia lub inny proces przetwarzania 

3.14  
odpady niebezpieczne 
odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych   

UWAGA  Właściwości odpadów niebezpiecznych zostały opisane w Załączniku III dyrektywy 2008/98/WE 

3.15  
lampy 

lampy wyładowcze i nowe lampy LED w ramach dyrektywy 2002/96/WE 

UWAGA  Odnowione lampy LED to lampy LED używane w zamian za lampy CFL lub GLS i pasujące do 
gniazd w tym zastosowaniu   

3.16  
logistyka 

proces planowania, wdrażania i kontroli wydajnego i skutecznego przepływu ZSEE w 
celu osiągnięcia odpowiedniego przetwarzania.  Logistyka obejmuje sortowanie, 
użytkowanie, przechowywanie i przygotowanie do transportu z zamiarem dostarczenia do 
zakładu przetwarzania 

3.17  
zakład logistyczny 
miejsce odbioru ZSEE w celu sortowania, składowania i przygotowania do transportu z 
zamiarem dostarczenia do zakładu przetwarzania  

3.18  
odzysk materiału 
wszelkie procesy odzyskiwania z wyłączeniem odzysku energii i ponownego przetwarzania w 
materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa  



WEEELABEX normative document on Treatment V9.0  

5 

 

3.19  
moduł płaski 
część  monitora płaskiego ,zawierająca części składowe, które produkują obrazy, w tym 
oświetlenie i elementy dyfuzyjne , z wyłączeniem obudowy, płytek z obwodem drukowanym i 
głośników.  

3.20  
operator 
podmiot przeprowadzający procesy na ZSEE zgodnie z niniejszym dokumentem 
normatywnym. 

UWAGA  Procesy na ZSEE mogą obejmować zbieranie, użytkowanie, dostarczanie, sortowanie, 
przechowywanie, transport, handel, przetwarzanie lub przygotowanie do ponownego użycia.  

3.21  
panel płaski 
część modułu płaskiego monitora płaskiego, w której wytwarzany jest obraz.  

3.22  
przygotowanie do ponownego użycia 
procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których 
produkty lub części składowe produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane 
do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności 
przetwarzania wstępnego 

UWAGA   Przygotowanie do ponownego użycia obejmuje, lecz nie wyłącznie, selekcję, kontrolę wzrokową, 
badania bezpieczeństwa i funkcjonalność, dokumentację, rejestry i oznakowanie zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2002/96/WE z rezultatem, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nadaje się do użytku.  

3.23  
odzysk 
jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby 
użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia 
takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce.  

UWAGA  Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE; Załącznik II dyrektywy 2008/98/WE zawiera 
niewyczerpujący wykaz procesów odzysku.  

3.24  
recykling 
jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w 
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. 
Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów 
wypełniania wyrobisk. 

UWAGA  Termin „recykling” został zdefin iowany w dyrektywie 2008/98/WE. 

3.25  
usuwanie 
ręczne, mechaniczne lub metalurgiczne użytkowanie skutkujące tym, że niebezpieczne 
substancje, preparaty i części składowe są łatwą do zidentyfikowania (cześć) strumienia pod 
koniec procesu przetwarzania.  

UWAGA  Substancja, preparat lub część składowa są łatwe do zidentyfikowania, jeżeli mogą być 
monitorowane, aby udowodnić bezpieczne dla środowiska przetwarzanie zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE. 

3.26  
ponowne użycie 
jakikolwiek proces, w wyniku którego produkty lub składniki niebędące odpadami są 
wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.   

UWAGA  Termin „ponowne użycie” został zdefiniowany w dyrektywie 2008/98/WE.  
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3.27  
przetwarzanie  
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 
unieszkodliwianie. 

UWAGA  Termin „przetwarzanie” został zdefiniowany w dyrektywie 2008/98/WE.  

3.28  
zakład przetwarzania 

miejsce, w którym ZSEE jest przetwarzane 

3.29  
USEE (Używany Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)  
USEE to sprzęt elektryczny i elektroniczny, który został wprowadzony do użytku i używany, 
ale następnie został wycofany z użytku i nie jest uznany za odpad.  

UWAGA  USEE obejmuje na przykład sprzęt używany i posiadający wcześniejszego właściciela, sprzęt 
nadmiarowy i przestarzały, zwroty serwisowe i gwarancyjne oraz zapasy urządzeń do wyświetlania obrazu  

3.30  
odpady 
każda substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do 
których pozbycia został zobowiązany.  

UWAGA  Termin „odpady” został zdefiniowany w dyrektywie 2008/98/WE. 

3.31  
ZEEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)  

sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który jest odpadem, w tym wszystkie części składowe, 

podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące część produktu w momencie jego usuwania. 

UWAGA  Termin „ZSEE” został zdefiniowany w dyrektywie 2002/96/WE.  
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4 Wymogi administracyjne i organizacyjne 

4.1 Zgodność z prawem 

4.1.1 Operator powinien działać zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i jego 
odpowiednią transpozycją. Operator powinien prowadzić rejestr dokumentujący zgodność z 
prawem i obowiązkami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do wszystkich działań 
podejmowanych w zakładzie.  

4.1.2 Operator powinien ustanowić i stosować procedurę mającą na celu określenie 
wymogów prawnych, które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych, zdrowia i 
bezpieczeństwa wszystkich działań, usług i procesów podejmowanych w zak ładzie. 
Prowadzony będzie rejestr działalności operatora i powiązanych przepisów prawnych, i 
dostępne będą ważne zezwolenia wymagane przez odpowiednie władze. 

4.2 Zasady zarządzania 

4.2.1 Operator powinien się upewnić, że system zarządzania odnosi się do wszystkich 
działań w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości.  

4.2.2 Operator powinien wciąż usprawniać swoje działania poprzez przegląd i proces 
zarządzania. Polityka powinna być aktualizowana lub powinna podlegać przeglądowi, kiedy 
zajdą zmiany w działalności operatora, a także powinna być oceniana, aby monitorować 
skuteczność. 

4.3 Warunki wstępne techniczne i dotyczące infrastruktury   

4.3.1 Operator powinien posiadać infrastrukturę, która pod względem rozmiaru, 
zainstalowanych technologii i charakterystyki procesów będzie odpowiednia dla działalności 
wykonywanych w zakładzie. Przystosowanie zakładu zostanie ocenione przez proces 
zarządzania ryzykiem operacyjnym dla wszystkich zadań wykonywanych w zakładzie i będzie 
obejmowało określenie zagrożeń, ocenę ryzyka, jeśli to konieczne, eliminację i redukcję 
ryzyka oraz dokumentację procesu.  

4.3.2 Pracownicy dokonujący obróbki lamp powinni odpowiednio stosować wymagane środki 
ochrony osobistej (PPE) zgodne z oceną ryzyka wymaganą w klauzuli 4.3.1.  

4.3.3 Zakłady przetwarzania, w tym miejsce sk ładowania zostaną zaprojektowane, 
zorganizowane i utrzymywane tak, aby zapewnić bezpieczny dostęp do i wyjście z zakładu, 
oraz aby unikać dostępu nieupoważnionych osób.  

4.3.4 Zakłady przetwarzania powinny zostać zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniu lub 
kradzieży ZSEE i jego części składowych.  

4.3.5 Operator przetwarzania zapewni ubezpieczenie lub inne środki finansowe adekwatne 
do charakteru i rozmiaru procesów. Ubezpieczenia lub środki finansowe powinny obejmować 
wymogi prawne i regulacyjne, przy czym powinny obejmować co najmniej ryzyko i 
odpowiedzialność za: 

 uszkodzenia ciała pracowników, wykonawców, gości lub sąsiadów zakładu,  

 szkody na sąsiednich obiektach, 

 szkód wynikających z przypadkowego wycieku zanieczyszczeń do środowiska, za 
które odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości, oraz  

 zamkniecia obiektu zapewniające odpowiednie sprzątanie terenu i wszelkich ZSEE. 

4.4 Szkolenie 

4.4.1 Wszelkie osoby w zakładzie przetwarzania mają obowiązek zapoznać się z polityką 
zakładu dotyczącą środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Pracownicy i wykonawcy 
zaangażowani do procesów zostaną poinstruowani i przeszkoleni, aby móc wykonywać 
powierzone im zadania. 
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4.4.2 Szkolenie powinno obejmować planowanie reakcji kryzysowej, działania z zakresu BHP 
i szkolenie dla odpowiednich procesów wykonywanych w zakładzie. Skuteczność i 
odpowiednie dostosowanie szkolenia będą regularnie kontrolowane. Programy szkoleniowe 
będą przeprowadzane na poziomie odpowiednim dla osoby szkolonej pod względem formy, 
sposobu i języka. 

4.4.3 Materiały szkoleniowe pracownika i informacje , w tym dokumenty zawierające 
wskazówki techniczne, oceny ryzyka, oświadczenia z zakresu bezpieczeństwa, karty 
informacyjne, tabele informacyjne, zdjęcia lub przykłady części składowych ZSEE oraz 
arkusze danych bezpieczeństwa dla niebezpiecznych składników chemicznych będą 
znajdowały się w miejscu pracy i w każdej chwili będą łatwo dostępne dla pracowników  

4.5 Monitoring łańcucha 

4.5.1 Operator powinien dokumentować pochodzenie przetwarzanego ZSEE i łańcuch 
przetwarzania ZSEE i jego frakcji o ile nie utraciły statusu odpadu. Dokumentacja powinna 
rejestrować przetwarzanie zgodnie z klauzulą 5 niniejszego dokumentu normatywnego. Jeżeli 
operatorzy końcowi będą działać zgodnie z niniejszym dokumentem normatywnym, specjalna 
dokumentacja nie będzie konieczna. 

4.5.2 Odpowiedzialność związania z prowadzeniem  monitoringu łańcucha pozostaje w 
przypadkach przekazania ZSEE dealerom lub brokerom, lub kiedy są wysyłane za granicę. 

4.6 Przygotowanie do ponownego użycia  

4.6.1 Jeżeli operator jest zaangażowany w przygotowanie do ponownego użytku, należy 
pozyskać pozwolenia od władz, a także należy działać zgodnie z postanowieniami norm 
europejskich dotyczących przetwarzania USEE i ZSEE. Odpowiednia infrastruktura i 
przeszkolone osoby muszą być dostępne do testowania sprzętu i procedur oraz rejestrów 
przygotowania do użytku.  

UWAGA  PAS 141:2011 dotyczące przetwarzania USEE i ZSEE to przykład specyfikacji dostępnej dla 
opinii publicznej. 

4.6.2 Jeżeli operator jest zaangażowany w przygotowanie do ponownego użycia sprzętu ICT, 
dane osobiste przechowywane w pamięci sprzętu ICT ulegną zniszczeniu.  

4.6.3 Sprzęt elektryczny i elektroniczny przygotowany do ponownego użycia będzie zgodny z 
wymogami bezpieczeństwa, środowiskowymi i ustawodawczymi.  

4.6.4 Dokumentacja ZSEE przygotowanego do ponownego użycia powinna się składać z 
dokumentacji wszystkich testów przeprowadzonych na sprzęcie, wszystkich kopii etykiet 
zgodnie z klauzulą 4.6.2, wszystkich miejsc przeznaczenia i odbiorców oraz podsumowania  
ilości i rodzajów  ZSEE przygotowanego do ponownego użyci. 

4.7 Przemieszczanie  

4.7.1 ZSEE i jego frakcje, które są przeznaczone do dostaw zagranicznych podlegają 
rozporządzeniu 1013/2006/WE w sprawie przemieszczania odpadów do  czasu utraty statusu 
odpadu zgodnie z art. 6 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.  

4.7.2 Żaden operator nie powinien inicjować, przyczyniać się ani w inny sposób dopuszczać 
do przemieszczania ZSEE lub jego frakcji, które skutkowałoby przetwarzaniem niezgodnym z 
celami niniejszego dokumentu normatywnego i z wymogami ustawodawczymi dyrektywy 
2002/96/WE. 

4.7.3 ZSEE, części składowe i frakcje, które zawierają odpady radioaktywne nie będą 
wywożone poza Unię Europejską i terytorium EFTA.   

UWAGA   Dyrektywa Rady 92/3/Euratom 3 lutego 1992 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów 
radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar. 
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4.7.4 Części składowe, które mają zostać usunięte zgodnie z Załącznikiem II (Selektywne 
przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) dyrektywy 2002/96/WE oraz ZSEE je 
zawierające, chyba że są testowane i przygotowywane do ponownego użycia zgodnie z 
częścią 3.6, nie podlegają wywozowi poza granice Unii Europejskiej i EFTA , chyba że 
operator potrafi wykazać zgodność z niniejszym dokumentem normatywnym i z dyrektywą 
2002/96/WE w miejscu przeznaczenia. 

4.7.5 Minimalne wymogi monitoringu dla przemieszczania zgodnie z rozporządzeniem 
1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów muszą  być ściśle przestrzegane. 
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5 Wymogi techniczne 

5.1 Obróbka 

5.1.1 Obróbka ZSEE i składowanie wymagają zachowania ostrożności, aby uniknąć 
przedostawania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gleby w efekcie 
uszkodzenia i/lub przecieku. 

UWAGA  Obróbka obejmuje załadunek i rozładunek. 

5.1.2 W trakcie obróbki i składowania należy zwracać szczególną uwagę na: 

 sprzęt chłodzący, aby uniknąć uszkodzenia systemu zmiany temperatury,  

 sprzęty z monitorami kineskopowymi, aby uniknąć implozji i/lub emisji osłon 
fluorescencyjnych, 

 lampy i urządzenia zawierające lampy, aby zapobiec ich potłuczeniu , skutkującego 
wyciekiem rtęci, 

 detektory dymu, które mogą zawierać radioaktywne części składowe, 

 urządzenia zawierające olej i inne płyny w obwodach jako część urządzenia lub 
kondensatory zawierające ropę naftową lub o lej syntetyczny, aby uniknąć wycieku i 
innych emisji, oraz 

 urządzenia zawierające azbest lub włókna ceramiczne.  

UWAGA 1 Urządzenia, które zawierają lampy obejmują łóżka do opalania i monitory płaskie.  

UWAGA 2 Urządzenia, które mogą zwierać azbest obejmują grzejniki i piece. 

UWAGA 3 Sprzęt do zmiany temperatury obejmuje lodówki, zamrażarki, sprzęt, który automatycznie 
dostarcza zimne produkty, odwilżacze, klimatyzacja i pompy ciepła.  

5.1.3 Obróbka ZSEE w tym załadunek, rozładunek i transport, musi być przeprowadzana 
przy użyciu odpowiednich narzędzi, kontenerów i mocowania, aby uniknąć uszkodzenia 
ZSEE. 

5.1.4 Niekontrolowane przechylanie się kontenerów z monitorami kineskopowymi, monitorami 
płaskimi, sprzętem do zmiany temperatury i lampami jest niedozwolone.  

5.1.5 Nie należy postępować z ZSEE w taki sposób, aby miało to negatywny wpływ czy 
uniemożliwiło dalsze przygotowanie do ponownego użycia, oczyszczanie z zanieczyszczeń 
lub odzyskiwanie. 

5.2 Składowanie  

5.2.1 Maksymalne ilości składowanego ZSEE powinny być zgodne z wymogami prawnymi i 
regulacyjnymi. W przypadku, gdy takie postanowienia są niedostępne, maksymalna ilość 
składowanego ZSEE nie może przekraczać ilości ZSEE, która może zostać przetworzona w 
ciągu sześciu miesięcy. 

5.2.2 Miejsca przeznaczone do składowania (w tym składowania czasowego) ZSEE przed ich 
przetworzeniem wymagają (bez uszczerbku dla wymogów dyrektywy Rady 1999/31/WE) 
zgodnie z Załącznikiem III dyrektywy 2002/96/WE:  

 nieprzepuszczalnego podłoża na obszarze składowania i zapewnienia urządzeń do 
usuwania wycieków, i jeśli to konieczne, separatorów cieczy oraz urządzeń do czyszczenia 
i unieszkodliwiania substancji tłustych, oraz  

 osłony zapobiegającej skutkom warunków atmosferycznych na właściwych obszarach.  

UWAGA  Osłona zapobiegająca skutkom warunków atmosferycznych obejmuje dach, zamknięte lub 
przykryte kontenery. 

5.2.3 Dla sprzętów z monitorami kineskopowymi, monitorów płaskich, sprzętu do zmiany 
temperatury i lamp wyłącznie obszary składowania z osłoną zapobiegającą skutkom 
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warunków atmosferycznych są odpowiednie w kontekście niniejszego dokumentu 
normatywnego. 

5.2.4 Ilość ZSEE składowanego przed przetwarzaniem bez osłony zapobiegającej skutkom 
warunków atmosferycznych nie może przekroczyć średniej ilości ZSEE dostarczanego 
miesięcznie.  

5.2.5 Obszary do składowania wyznaczone do składowania ZSEE przeznaczonego do 
przygotowania do ponownego użytku muszą posiadać osłonę zapobiegającą skutkom 
warunków atmosferycznych. 

5.2.6 W przypadku sprzętów z monitorami kineskopowymi, monitorów płaskich, sprzętu do 
zmiany temperatury i lamp, zostaną one umieszczone w kontenerach lub ułożone w stosy w 
stabilny sposób tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub potłuczeniu.  

5.3 Oczyszczenie z zanieczyszczeń  

5.3.1 Operator przetwarzający usunie wszelkie ciecze, substancje, preparaty i części 
składowe z ZSEE zgodnie z art. 8(2) i Załącznikiem II (Selektywne przetwarzanie materiałów i 
części składowych ZSEE) dyrektywy 2002/96/WE.  

UWAGA  Załącznik A (Wytyczne do oczyszczania z zanieczyszczeń) i B (Monitoring oczyszczania z 
zanieczyszczeń) zawierają wytyczne dotyczące oczyszczania z  zanieczyszczeń ZSEE, a Część II niniejszego 
dokumentu normatywnego opisuje szczegółowe wymogi dotyczące przetwarzania sprzętów z monitorami 
kineskopowymi, monitorów płaskich, lamp i sprzętu do zmiany temperatury.  

5.3.2 Praktyki usuwania nie powinny doprowadzić do uszkodzenia ani zniszczenia części 
składowych w taki sposób, aby substancje niebezpieczne zostały uwolnione do środowiska 
lub przeniesione na frakcje, chyba że kolejne przetwarzanie substancji niebezpiecznych jest 
zabezpieczone.  

5.3.3 W czasie przetwarzania sprzętu ICT, dane osobiste przechowywane w pamięci  sprzętu 
ICT zostaną zniszczone. 

5.3.4 Do frakcji lub substancji sklasyfikowanych jako odpady niebezpieczne nie powinny być 
dodawane żadne inne typy odpadów lub materiały niebędące odpadami, aby całość nie 
przekraczała limitu dla klasyfikacji odpadów niebezpiecznych (zakaz rozcieńczania).  

5.3.5 Substancje, preparaty i części składowe, które mają zostać usunięte lub frakcje 
zawierające je zgodnie z klauzulą 5.3.1 powinny być przechowywane oddzielnie, aby 
zapewnić zdrowotność (integralność) strumienia materiału. Zostaną jasno zidentyfikowane, 
oznaczone i przekazane dalej z powiązaną dokumentacją.   

5.3.6 Jeżeli jest nie jest pewne czy substancje niebezpieczne są obecne w ZSEE lub w 
częściach składowych, ZSEE lub części składowe powinny być przetwarzane jakby zawierały 
substancje. Zwłaszcza, jeżeli nie jest pewne czy: 

 sprzęt do zmiany temperatury jest wolny od składników lotnych takich jak 
chlorofluorowęgle (CFC), hydrochlorofluorowęgle (HCFC) i hydrofluorowęgle (HFC),  

 kondensatory zawierają polichlorowane bifenyle(PCB),   

 bromowane opóźniacze płomienia we frakcjach plastikowych jest poniżej wartości 
limitu podanej w Załączniku B (monitoring oczyszczania z zanieczyszczeń), lub  

 monitory płaskie są wyposażone w podświetlacze. 

5.4 Monitoring oczyszczania z zanieczyszczeń  

Monitoring wydajności oczyszczania z zanieczyszczeń zostanie określony przez jedną lub 
kilka z trzech poniższych metodologii:  

 ujęcie ilościowe bieżącego strumienia i porównanie z wartością docelową lub ocena 
postępu, 
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 ustalenie bilansu masowego pomiędzy strumieniami przychodzącymi i wychodzącymi, 
oraz 

 analiza próbek reprezentatywnych odpowiednich frakcji z przetworzenia 
oczyszczonego z zanieczyszczeń ZSEE. 

UWAGA  Punkty odniesienia i wartości docelowe względne do pierwszej metodologii mogą być ustalone na 
podstawie zgromadzonych danych i analiz statystycznych. Ocena bilansu masy może zostać zmierzona przez 
wsady lub roczne porównanie danych.  

5.5 Dalsze przetwarzanie 

5.5.1 ZSEE i powiązane frakcje zawierające odpady niebezpieczne powinny być 
przetwarzane oddzielnie od innych odpadów. Odpady niebezpieczne nie powinny być 
mieszane ani z innymi kategoriami odpadów niebezpiecznych, ani z innymi rodzajami 
odpadów, substancji lub materiałami chyba że:  

 mieszanie jest przeprowadzane przez opera tora, który otrzymał zgodę od władz 
właściwych dla takiego działania, oraz  

 mieszanie nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo lub środowisko. 

5.5.2 Jeżeli nie oczyszczone z zanieczyszczeń ZSEE lub ich frakcje są przetwarzane przez 
zakontraktowane strony trzecie, kolejny przetwórca powinien być poinformowany o 
potencjalnej obecności materiałów niebezpiecznych w dokumentach towarzyszących.  

5.6 Składowanie frakcji i części składowych 

5.6.1 Wszystkie frakcje zawierające substancje niebezpieczne powinny być składowane w 
sposób, który zapobiega przedostawaniu się materiału niebezpiecznego do środowiska.  

5.6.2 Kondensatory, części składowe zawierające rtęć, baterie, płytki z obwodem 
drukowanym, wkłady drukujące, odpady z azbestem i części składowe, które zawierają 
azbest, kineskopy, lampy, części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne i 
części składowe zawierające substancje radioaktywne powinny być przechowywane pod 
osłoną zapobiegającą skutkom warunków atmosferycznych.  Dodatkowo, zastosowanie mają 
specjalne warunki wymagane przez ustawodawstwo. 

5.7 Recykling i odzysk 

5.7.1 Przetwórca powinien wykazać osiągnięcie celów recyklingu i odzysku określonych w 
dyrektywie 2002/96/WE. 

5.7.2 Jeżeli kategorie ZSEE podlegające różnym celom recyklingu i odzysku są przetwarzane 
razem, obliczenie celów recyklingu i odzysku następuje zgodnie z metodą przewidzianą w 
Załączniku D (Określenie wskaźników recyklingu i odzysku).  

5.7.3 Aby określić wskaźniki recyklingu i odzysku, przetwarzanie wsadowe, zgodnie z 
wymogami przedstawionymi w Załączniku C (wymogi dotyczące wsadów), powinno być 
przeprowadzone co najmniej co dwa lata dla zakładu i dla kategorii. Po znacznych zmianach 
jakości na wejściu lub kolejnych znacznych zmianach w technologii przetwarzania, zostanie 
przeprowadzona dodatkowa ocena wsadu. 

UWAGA  Jeżeli tylko jedna kategoria przetwarzania ZSEE z ciągłą jakością została przetworzona i istnieje 
osobna dokumentacja, roczne dane lub równoznaczne metody dla wsadu mogą być wykorzystane do określenia 
wskaźników recyklingu i odzysku.  

5.7.4 Wsady zewnętrznego procesu oddzielania nieczystych frakcji powinny być wymagane 
od operatora końcowego, jeżeli frakcje te stanowią ponad 20 procent całkowitego materiału 
wejściowego każdej kategorii przetwarzania ZSEE zgodnie z Załącznikiem C (Wymogi 
dotyczące wsadów) klauzuli C.4.2 i C.4.3. 

5.7.5 Obliczanie wskaźników recyklingu i odzysku jest przeprowadzane zgodnie z opisem w 
Załączniku D (Określenie wskaźników recyklingu i odzysku).  
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5.8 Unieszkodliwianie frakcji 

5.8.1 W ramach opcji unieszkodliwiania powinien zostać ustalony priorytet, aby uniknąć 
długoterminowych emisji ze sk ładowisk. Odpowiednie technologie powinny być zastosowane 
do zniszczenia węgla organicznego, do zmniejszenia zanieczyszczonych odcieków i węgla 
zawierającego emisje ze składowisk i do zmniejszenia objętości frakcji.   

UWAGA  W niektórych państwach członkowskich niewystarczająca pojemność składowiska i wymogi 
ustawodawcze wymagają składowania frakcji zawierających węgiel organiczny. 

5.8.2 Substancje niebezpieczne lub preparaty do unieszkodliwienia powinny zostać 
zniszczone lub unieruchomione przed unieszkodliwieniem na składowiskach posiadających 
pozwolenie. 

5.8.3 Odpady przeznaczone na składowiska powinny być przetwarzane tak, aby spełniały 
wymogi dotyczące unieszkodliwiana na składowiskach, które posiadają pozwolenie i które są 
kontrolowane. 

5.9 Dokumentacja  

5.9.1 Operator może udostępnić proste i zrozumiałe dokumenty w tym: 

 rejestry wykazujące zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi mającymi 
zastosowanie do wszystkich działań podejmowanych w zakładzie,  

 wewnętrzne procedury administracyjne i przegląd zarządzania, oraz proces 
usprawniania, wyniki i dokumenty monitoringu końcowego,  

 dokumenty z przygotowania do ponownego użycia zgodnie z rozdziałem 4.6., 

 działania z zakresu pierwszej pomocy i plany awaryjne w tym rejestry dotyczące 
ubezpieczenia lub zadośćuczynienia finansowego zgodnie z klauzulą 4.3.5.  

 dokumenty dotyczące oceny ryzyka i rejestry awaryjne dotyczące zdarzeń, wypadków, 
chorób, wycieków, pożarów i szkód,  

 rejestry dotyczące czyszczenia i odkażania kontenerów używanych do 
przechowywania lamp, 

 rejestry dotyczące szkolenia, zdrowia, bezpieczeństwa i monitoringu środowiska,  

 instrukcje, podpowiedzi, porady dotyczące etapów przetwarzania i ręcznego 
demontowania, 

 wykresy procesowe z poszczególnymi etapami i związanymi z nimi frakcjami,  

 rejestry dotyczące utrzymania zakładu i obsługi maszyn, 

 wyniki dotyczące kontroli wewnętrznych i monitoringu oczyszczania z zanieczyszczeń 
(Załącznik B i szczegółowe wymogi WEEELABEX dotyczące przetwarzania sprzętów z 
monitorami kineskopowymi, monitorów płaskich, lamp i urządzeń VFC/VHC)  

 wyniki z wsadów zgodnie z Załącznikiem C (Wymogi dotyczące wsadów), oraz 

 raporty zgodnie z Załącznikiem D (Określenie wskaźników recyklingu i odzysku).  

KOMENTARZ  Bez uszczerbku dla zasady swobody zawierania umów pomiędzy operatorem z jednej strony, a 
systemem ZSEE z drugiej strony, niektóre z dokumentów, które operator musi udostępniać [WEEELABEX] mają 
charakter poufny i mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym zewnętrznym stronom, które są związane 
umowami o zachowaniu poufności. 

5.9.2 Operator przetwarzania powinien prowadzić bilans masy, który składa się z 
dokumentacji przepływu wszystkich materiałów (podsumowanie dostaw przychodzących i 
wychodzących ZSEE lub frakcji ZSEE) w rocznym przeglądzie przy uwzględnieniu 
składowanych ilości. 

5.9.3 Wszystkie dokumenty powinny być składowane bezpiecznie i zachowane w zgodzie z 
dokumentem normatywnym WEEELABEX. Wszystkie dokumenty powinny być składowane 
przez pięć lat, chyba że ustawodawstwo lub władze ustalą dłuższy okres.  
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Annex A  
(normatywny) 

 
Wytyczne dotyczące oczyszczania z zanieczyszczenia 

A.1 Wprowadzenie 

A.1.1 Niniejszy załącznik odnosi się do klauzuli 5.3. oczyszczanie z zanieczyszczeń, 
normatywnego dokumentu WEEELABEX w sprawie przetwarzania - Część I (Wymogi ogólne) 
i zawiera dodatkowe informacje dotyczące niebezpiecznych substancji i części składowych, 
ich usuwania z ZSEE zgodnie z Załącznikiem II (Selektywne przetwarzania materiałów i 
części składowych ZSEE) dyrektywy 2002/96/WE i Wytycznych dotyczących Załącznika II i 
art. 6.1. dyrektywy 2002/96/WE z 3 listopada 2005 r.  

A.1.2 Wytyczne służą jako pomoc dla operatorów przetwarzania, a celu uzyskania 
oczyszczania z zanieczyszczeń zgodnie z Załącznikiem II (Selektywne przetwarzanie 
materiałów i części składowych ZSEE) dyrektywy 2002/96/WE. Przykłady w niniejszym 
tekście dotyczące rodzajów niebezpiecznych substancji w różnych rodzajach urządzeń są 
niewyczerpujące. 

A.1.3 Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi Załącznika II (Selektywne przetwarzanie 
materiałów i części składowych ZSEE) i art. 6.1. dyrektywy 2002/96/WE, substancje, 
preparaty i części składowe mogą zostać usunięte ręcznie, mechanicznie lub chemicznie, 
metalurgicznie z takim skutkiem, że substancje niebezpieczne, preparaty i części składowe, o 
których mowa w Załączniku II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych 
ZSEE) dyrektywy 2002/96/WE są zawarte jako możliwy do zidentyfikowania strumień lub 
możliwa do zidentyfikowania część strumienia pod koniec procesu przetwarzania. Substancja, 
preparat lub składnik jest łatwy do zidentyfikowania, jeżeli może być monitorowany, aby 
udowodnić bezpieczne dla środowiska przetwarzanie. W rezultacie tej interpretacji frazy „musi 
być usunięty” w Załączniku tym rozróżniamy dwie różne kategorie:  

 substancje, preparaty i części składowe, które ”muszą być usunięte” jako pierwszy 
etap procesu przetwarzania. Zgodnie z art. 6.1 dyrektywy 2002/96/WE wszystkie 
ciecze zostaną usunięte. 

UWAGA 1 Przykłady substancji, preparatów i części składowych, które ”muszą być usunięte” jako pierwszy 
etap procesu przetwarzania obejmują: baterie zewnętrzne (baterie, do których jest dostęp w urządzeniu), 
kondensatory, przełączniki rtęci, części składowe z tlenkiem berylu, części z azbestem i włóknem ceramicznym.  

 substancje, preparaty i części składowe, które ”muszą być usunięte” jako możliwa do 
zidentyfikowania (część) strumienia w czasie procesu przetwarzania. 

UWAGA 2 Przykłady substancji, preparatów i części składowych, które ”muszą być usunięte” jako możliwa 
do zidentyfikowania (część) strumienia w czasie procesu przetwarzania obejmują: plastiki zawierające bromowane 
opóźniacze płomienia, płytki z drukowanym obwodem i baterie wewnętrzne (baterie, które są wewnątrz sprzętu i 
nie mają być wymieniane przez konsumenta). 

A.1.4 Procesy obróbki, sortowania, składowania, transportu i przetwarzania substancji 
niebezpiecznych nie są określone w niniejszym Załączniku. Procesy te powinny spełniać 
wymogi dokumentu normatywnego WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I (Wymogi 
ogólne). 

A.1.5 Procesy związane z oczyszczaniem z zanieczyszczeń sprzętów z monitorami 
kineskopowymi, monitorów płaskich, lamp i urządzeń do zmiany temperatury, powinny 
spełniać wymogi dokumentu normatywnego WEEELABEX w sprawie przetwarzania - Część II, 
szczegółowe wymogi do tego Załącznika. 

A.2 Kondensatory 

A.2.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga by, poniższe części składowe zostały usunięte z oddzielnie 
zebranego ZSEE. 
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 kondensatory zawierające polichlorowane bifenyle (PCB) zgodnie z dyrektywą Rady 
96/59/WE z 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlo rowanych bifenyli 
i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)  

 kondensatory zawierające olej mineralny lub syntetyczny  

 kondensatory zawierające dane substancje (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub 
proporcjonalnie podobne wielkości)  

UWAGA   Kondensatory zawierające polichlorowane bifenyle (PCB) to kondensatory, w których 
dielektrykiem jest kartka papieru nawilżona olejem PCB umieszczona w aluminiowych przewodnikach. W 
nowoczesnych kondensatorach stosowana jest ceramika, plastik i specjalne materiały krzemiano we jako materiał 
dielektryczny. 

A.2.2 Wszystkie kondensatory, które nie są wyraźnie zidentyfikowane jako wolne od PCB są 
uważane za zawierające PCB lub kondensatory, co do których podejrzewa się PCB. 
Kondensatory mogą być uważane za wolne od PCB tylko, jeżeli spełnione jest jedno z 
poniższych kryteriów: 

 jeżeli zostały wyprodukowane po 1986 r. lub pochodzą z urządzeń wyprodukowanych 
po 1987 r.  

 jeżeli posiadają deklarację lub są oznakowane jako wolne od PCB  

 jeżeli posiadają deklarację w dokumentach producenta, że są wolne od PCB 

 jeżeli kondensatory są spolaryzowane i oznaczone „+" i " -" (kondensatory 
elektrolitowe) 

UWAGA 1 Badania Fundación Ecolec wykazały, że kondensatory z plastikową powłoką lub obudową nie 
zawierają PCB. 

UWAGA 2 Kondensatory elektrolityczne to specjalna konstrukcja kondensatorów niezawierająca PCB, ale 
ciecz jako anodę i aluminium (lub tantal) jako przewodnik katody. Warstwa dielektryczna to warstwa tlenku metalu 
na powierzchni płytek, wbudowana przez reakcję elektromechaniczną pomiędzy ciecz a zazwyczaj aluminium. 
Kondensatory elektrolityczne są zawsze spolaryzowane (oznaczone „+” i „ -„). Popularne ciecze są kwasami 
nieorganicznymi i organicznymi, a także stosowana jest szeroka skala dodatków. Kondensatory elektrolityczne 
oferują bardzo wysoką pojemność i są powszechnie stosowane do poprawy jakości zasilania.  

A.2.3 Jeżeli operator nie może oddzielić różnych rodzajów i konstrukcji kondensatorów 
opisanych w klauzuli A.2.1 od innych rodzajów kondensatora, wszystkie kondensatory 
zostaną usunięte.  

UWAGA   Kondensatory mogą znajdować się w sprzętach gospodarstwa domowego np. w pralkach, 
sprzęcie do zmiany temperatury, zmywarkach, okapach, suszarkach, kuchenkach mikrofalowych, obciążeniu 
sprzętu oświetleniowego, w sprzęcie do kopiowania, jednostkach zasilania,  stabilizatorach dla systemów niskiego 
napięcia i w wielu innych częściach składowych elektronicznych takich jak ekrany.  

A.3 Części składowe zawierające rtęć  

A.3.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga by, części składowe zawierające rtęć takie jak wyłączniki lub 
podświetlacze zostały usunięte z oddzielnie zebranego ZSEE. 

A.3.2 Wyłączniki zawierające rtęć zostaną usunięte w ramach pierwszego etapu procesu 
przetwarzania. 

UWAGA 1 Wyłączniki zawierające rtęć umożliwiają lub przerywają przepływ prądu elektrycznego w 
obwodzie elektrycznym w sposób, który jest zależny od fizycznej pozycji włącznika i cech fizycznych rtęci. 
Technologia ta była stosowana tylko przed 1985 r. np. w wyłączniku przechylnym lub w przekaźnikach (wyłączniki z 
odstępem izolacyjnym powietrznym).  

UWAGA 2 Wyłączniki rtęciowe nie są łatwe do zidentyfikowania. W wyłącznikach próżniowych lub 
wyłącznikach przechylnych rtęć jest często widoczna w szklanej kapsule. Wyłączniki w otoczeniu elektroniczn ym 
(zwane wyłącznikami przekaźnikowymi) są często obudowane i metaliczna rtęć nie jest widoczna, czasem 
wyłączniki posiadają oznaczenie „Rtęć”, „Hg”, „HG” lub „MC” na obudowie.  

UWAGA 3 Wyłączniki przechylne rtęciowe lub wyłączniki próżniowe można znaleźć w  starych kotłach, 
pralkach, zamrażarkach, żelazkach, ekspresach do kawy i starych instalacjach telefonicznych. Wyłączniki 
przekaźnikowe zawierające rtęć były używane w starym sprzęcie elektronicznym wysokiej jakości i wyrafinowanym 
sprzęcie do monitoringu.  
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A.4 Baterie i akumulatory 

A.4.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga, by baterie były usuwane z oddzielnie zebranego ZSEE. 
Baterie powinny być częścią możliwego do zidentyfikowania strumienia zgodn ie z klauzulą 
A.1.3 niniejszego dokumentu. 

UWAGA 1 W trakcie usuwania baterii z ZSEE możliwe jest usunięcie baterii zewnętrznych na pierwszych 
etapach przetwarzania, a baterie wewnętrzne i baterie płaskie w kolejnych etapach. Baterie zewnętrzne to te, któr e 
są łatwo dostępne w sprzęcie, a wewnętrzne baterie to takie, które są wewnątrz sprzętu i nie są przeznaczone do 
wymiany przez konsumenta. 

UWAGA 2 Niektóre baterie podstawowe (jednorazowe) i do ładownia (akumulatory) mogą zawierać 
materiały niebezpieczne takie jak kadm, rtęć i ołów. Każda mała bateria płaska może zawierać znaczną ilość rtęci. 
Z bateriami tymi należy postępować zgodnie z ustawodawstwem UE dotyczącym niebezpiecznych odpadów.  

UWAGA 3 Sprzęty zawierające baterie: na ogół przenośny sprzęt elektroniczny i sprzęt bezprzewodowy 
i/lub możliwe do ładowania sprzęty gospodarstwa domowego takie jak odkurzacze, maszynki do obcinania włosów, 
elektroniczne szczoteczki do zębów, golarki, zegarki, zegarki na rękę, wagi, laptopy, notebooki, notepady, 
kalkulatory kieszonkowe i biurowe, telefony komórkowe, radio, kamery video, wiertarki i inne narzędzia 
bezprzewodowe i/lub możliwe do naładowania, wiele zabawek elektrycznych, konsole do gier video, przenośne 
elektryczne sprzęty sportowe, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty i inny sprzęt do kontroli i monitoringu.  

UWAGA 4 Sprzęt, w którym podejrzewa się baterie: wszelkie sprzęty elektroniczne z małymi lub dużymi 
płytkami z obwodem drukowanym. 

A.4.2 Specjalne środki ostrożności i środki bezpieczeństwa są stosowane dla operacji 
dotyczących zużytych baterii litowych i dla mieszanych baterii, jeżeli wśród nich są baterie 
litowe. 

UWAGA   Udział baterii litowych w publicznych koszach na śmieci lub usuniętych z ZSEE wynosi 3-5% 
(2010). 

A.4.3 Należy unikać narażenia na ciepło, wilgoć, światło słoneczne, wodę lub kruszenia czy 
uszkodzenia fizycznego baterii litowych w czasie obróbki, sortowania, składowania i 
transportu. Baterie litowe są usuwane bez uszkodzenia w czasie pierwszego etapu procesu 
przetwarzania. 

UWAGA  Szczególną uwagę należy zwrócić na baterie litowo-jonowe (oznaczone Li-ion lub LIB). Baterie 
litowo-jonowe to rodzina baterii do ponownego naładowania, z dużą pojemnością i często są używane w 
nowoczesnych przenośnych sprzętach elektronicznych takich jak telefony komórkowe. Właściwości chemiczne i 
cechy bezpieczeństwa różnią się w zależności od typów baterii litowo -jonowych. Baterie litowe mogą pękać pod 
wpływem wysokiej temperatury, światła słonecznego, zniszczenia mechanicznego urządzenia zabezpieczającego 
(obudowy) lub pod wpływem wody czy wilgoci. Większość baterii litowo jonowych ma oznaczenie "li -ion" na 
obudowie.  

A.4.4 Sprzęt awaryjny w zależności od ryzyka związanego z litem (gaśnica klasy D i sprzęt 
ochrony osobistej) powinien być dostępny w miejscach obróbki, składowania baterii litowych, 
lub tam gdzie może dojść do zniszczenia fizycznego baterii . Wszyscy właściwi pracownicy 
otrzymają informację dotyczącą ryzyka i zostaną przeszkoleni w zakresie gaszenia pożaru 
baterii litowych. 

UWAGA 1 Zaleca się przechowywania baterii litowych w oddzielnym obszarze z dala od innych strumieni 
odpadów (stałych lub płynnych).  

UWAGA 2 Proszki oparte na sproszkowanej miedzi są preferowane przy pożarach litu i stopów litowych.  

UWAGA 3 Baterie litowe (wszystkie rodzaje) w tym mieszane baterie zawierające rodzaje litu są 
sklasyfikowane jako towary niebezpieczne (UN 3090 obejmuje podstawowe baterie litowe, a UN 3480 obejmuje 
baterie litowo-jonowe do ponownego naładowania) do transportu drogowego, morskiego i powietrznego. 
Opakowanie, etykiety i inne środki bezpieczeństwa będą zgodne z przepisami krajowymi i międzynarodowymi 
zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie 
drogowym i kolejowym (RID/ADR) oraz transportem morskim (IMDG). Przemieszanie zużytych baterii litowych 
drogą powietrzną jest zabronione.  

A.5 Płytki z obwodem drukowanym  

Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) dyrektywy 
2002/96/WE wymaga, by płytki z obwodem drukowanym zostały usunięte z oddzielnie 
zebranego ZSEE, jeżeli powierzchnia płytki z drukowanym obwodem jest większa niż 10 cm2.  
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UWAGA 1 Frakcja ołowiu, cyny, antymonu, chromu, tlenku berylu i kadmu na płytkach z drukowanym 
obwodem, zabronionych bromowanych opóźniaczy płomienia w częśc iach plastikowych płytki z drukowanym 
obwodem i brom w częściach plastikowych powinny być rozważane do dalszego przetwarzania. W czasie 
przetwarzania mechanicznego płytek z drukowanym obwodem, istnieje ryzyko emisji rozproszonej do środowiska i 
zanieczyszczenia miejsca pracy pyłem i metalami ciężkimi.  

UWAGA 2 Płytki z drukowanym obwodem występują w szerokiej gamie sprzętów elektronicznych oraz w 
elektronicznych częściach dużych i małych sprzętów gospodarstwa domowego, narzędziach, zabawkach, w 
sprzęcie sportowym i urządzeniach medycznych.  

A.6 Plastik zawierający różne rodzaje bromowanych opóźniaczy płomienia  

A.6.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga, by plastik zawierający bromowane opóźniacze płomien ia był 
usuwany z oddzielnie zebranego ZSEE. 

UWAGA  Plastik zostanie usunięty z ZSEE zgodnie z klauzulą A.1.3.  

A.6.2 W przypadku recyklingu plastiku, uzyskiwane będą plastikowe produkty, które utraciły 
status odpadu. Monitoring łańcucha i audyt będzie namierzać f rakcje plastików aż do utraty 
przez nie statusu odpadu. Operator recyklingu plastiku będzie działał zgodnie z odpowiednim 
ustawodawstwem dotyczącym produktu dla jego frakcji plastikowych  od statusu ZSEE aż do 
utraty statusu odpadu. Plastik, który nie jest zgodny z odpowiednim ustawodawstwem jest 
przetwarzany jak odpad lub odpowiednio unieszkodliwiany. Plastiki, które utraciły status 
odpadu muszą co najmniej być zgodne z kryteriami klauzuli B.4.  

UWAGA 1 Dla frakcji plastikowych ze sprzętu do zmiany temperatury i nie chłodzących dużych sprzętów 
gospodarstwa domowego, monitoring zgodności z odpowiednim ustawodawstwem dla utraty statusu odpadu ni e 
jest wymagany. 

UWAGA 2 Dla wszystkich innych kategorii, monitoring łańcucha i weryfikacja zgodnie z A.6.2. powinny być 
spełniane.  

A.6.3 Zgodność z ustawodawstwem nie zostanie osiągnięta przez mieszanie wi ększej ilości 
części plastikowych ZSEE chyba że udokumentowano, że oddzielanie bromowanych 
opóźniaczy płomienia nastąpi po zmieszaniu, a kryteria mieszania dla odpadów są zgodne z 
opisem w dyrektywie 2008/98/WE.  

A.7 Lotne fluorowęgle i lotne hydrowęgle 

A.7.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga, by chlorofluorowęgle (CFC), hydrochlorofluorowęgle (HCFC) 
lub hydrofluorowęgle (HFC), hydrowęgle (HC) były pobierane z oddzielnie zebranego ZSEE.  

UWAGA  Niniejsza klauzula ma zastosowanie do gazów hydrowęglowych (HC), które mają potencjał 
powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 15.  

A.7.2 Sprzęty zawierające jedną lub więcej substancji, o których mowa w klauzuli A.7.1. 
zostaną posortowane do oddzielnego strumienia ZSEE i wysłane do specjalnych zakładów 
przetwarzania. 

UWAGA 1 Sprzęty, które powszechnie zawierają lotne fluorowęgle i lotne hydrowęgle obejmują lodówki,  
zamrażarki, suszarki z pompą ciepła, odwilżacze i przenośne klimatyzatory, które można powszechnie spotkać w 
gospodarstwach domowych. 

UWAGA 2 Suszarki z pompą ciepła wprowadzane na rynek od 2005 r. zawierają gazy fluorowane i olej w 
obwodzie wymiany ciepła. Informacja taka jest zazwyczaj umieszczona z tyłu maszyny lub na powłoce i oznajmia , 
że sprzęt zawiera gazy fluorowane (gaz F), które są objęte protokołem z Kioto.  

A.7.3 Pianka izolacyjna zostanie usunięta z kotłów wodnych izolowanych pianką zawierającą 
jedną lub więcej substancji, o których mowa w klauzuli A.7.1 jako środek spieniający. 
Usunięta pianka powinna być unieszkodliwiana w spalarniach posiadających odpowiednie 
pozwolenia lub w inny dozwolony sposób niszczący substancje niebezpieczne, o których 
mowa w klauzuli A.7.1. 

UWAGA  Kotły wodne zawierające halogenowe hydrowęgle w piance izolacyjnej zostały wprowadzone na 
rynek przed 1995.  
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A.8 Azbest 

A.8.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga, by odpady z azbesty i części składowe, które zawierają 
azbest były usuwane z oddzielnie zebranego ZSEE.  

A.8.2 Odpady z azbestu i części składowe zostaną usunięte na pierwszym etapie procesu 
przetwarzania. 

UWAGA  Azbest to minerał, który występuje jako białe lub lekko szare włókno i był używany w sprzęcie 
elektronicznym jako materiał izolacyjny i jako opóźniacz płomienia, ze względu na siłę jego włókna i odporność na 
ciepło. Kiedy sprzęty zawierające azbest są niszczone albo dystrybuowane przez naprawę, przetwarzanie lub 
demontaż, mikroskopijne włókna stają się lotne i mogą być wdychane do płuc, gdzie mogą doprowadzić do 
poważnych problemów zdrowotnych.  

A.8.3 Sprzęty zawierające azbest lub części składowe są oddzielane od innych sprzętów. W 
trakcie obróbki należy unikać emisji włókien azbestu. ZSEE, który zawiera azbest powinien 
być uszczelniony nieprzepuszczalną osłoną i wyraźnie oznakowany etykietą ostrzegającą 
przed zagrożeniem ze strony azbestu.  

A.8.4 Jedynie operatorzy posiadający odpowiednie upoważnienia opisane w dyrektywie 
87/217/EWG i jej transpozycji dokonują usunięcia i unieszkodliwienia azbestu . 

UWAGA  Sprzęty, które mogą zawierać azbest to: piecyki, elektryczne systemy grzewcze, elektryczne 
podgrzewacze, tostery, suszarki do włosów i inne systemy izolacji cieplnej w urządzeniach elektrycznych 
wprowadzone na rynek przed 1985 r. 

A.9 Części składowe zawierające substancje radioaktywne  

A.9.1 Załącznik II (Selektywne przetwarzanie materiałów i części składowych ZSEE) 
dyrektywy 2002/96/WE wymaga, by części składowe zawierające substancje radioaktywne z 
wyjątkiem części składowych, które są poniżej progów zwalniających ustalonych w dyrektywie 
Rady 96/29/Euratom, zostaną usunięte z oddzielnie zebranych ZSEE.  

UWAGA   Dyrektywa Rady 96/29/Euratom ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania 
jonizującego. 

A.9.2 Części składowe zawierające substancje radioaktywne zostaną usunięte na pierwszym 
etapie procesu przetwarzania. 

A.9.3 Zakłady przetwarzania powinny być monitorowane pod względem materiałów 
radioaktywnych w ZSEE zgodnie z ustawodawstwem.  

UWAGA 1 Niniejsza klauzula może być spełniona przy użyciu specjalnych monitorów do wykrywania 
materiałów radioaktywnych lub części składowych zawierających substancje radioaktywne lub, co najmniej, dzięki 
pracownikom wyszkolonym do identyfikacji sprzętu zawierającego jednostki radioaktywne przeprowadzą 
sortowanie i kontrolę przychodzącego strumienia ZSEE. 

UWAGA 2 Jednostki z materiałami radioaktywnymi lub składnikami są na ogół oznaczone etykietą 
„zagrożenie radioaktywne". Sprzęty, które zawierają materiały radioaktywne lub części składowe zawierające 
substancje radioaktywne obejmują czujniki dymu, urządzenia medyczne i sprzęt laboratoryjny.  

A.9.4 Części składowe zawierające substancje radioaktywne zostaną oddzielone do 
dalszego przetwarzania przez firmy posiadające odpowiednie pozwolenia zgodnie z 
dyrektywą Rady 96/29/Euratom i jej przełożeniem.  

A.10 Inne części składowe 

A.10.1 Dyrektywa 2002/96/WE wymaga usuwania poniższych substancji niebezpiecznych i 
części składowych na pierwszym etapie przetwarzania zgodnie z A.1.3: 

 wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,   

 lampy,  

 części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne, oraz  
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 olej. 

Poniższe części składowej mogą być usunięte jako możliwa do zidentyfikowania (część) 
strumienia w kolejnych etapach procesu przetwarzania zgodnie z A.1.3.:  

 moduły z płaskim monitorem o powierzchni większej niż 100 cm2 w sprzętach 
elektronicznych 

 kineskop (CRT) 

 zewnętrzne kable elektryczne 

UWAGA  Olej z grzejników wypełnionych olejem jest rzadko zanieczyszczony PCB. Normalnie oleje do 
grzejników zawierają mniej niż 50 ppm PCB, co jest uznawane za olej wolny od PCB zgodnie ze standardową 
metodologią.  

A.10.2 Emisje dyfuzyjne i eksplozje pyłków materiałów niebezpiecznych powinny być unikane. 
Jeżeli recykling lub odzysk materiałów nie jest przewidziany, materiały te powinny być 
zniszczone przez spalenie lub unieszkodliwione na zatwierdzonych składowiskach 
posiadających licencję do otrzymywania niebezpiecznych odpadów. 

A.10.3 Wymogi do przetwarzania lamp, monitorów ciekłokrystalicznych i kineskopów są 
podane w wymogach normatywnych WEEELABEX – Część II, wymogi szczegółowe.  
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Annex B  
(normatywny) 

 
Monitoring oczyszczania z zanieczyszczenia 

B.1 Wprowadzenie 

B.1.1 Niniejszy załącznik odnosi się do klauzuli 5.4. Monitoring oczyszczania z 
zanieczyszczeń, dokumentu normatywnego WEEELABEX w sprawie przetwarzania - Część I 
(Wymogi ogólne) i określa zasady monitoringu wykonania oczyszczania z zanieczyszczenia. 
Mimo że w niniejszym załączniku opisane są wyłącznie wybrane substancje niebezpieczne i 
części składowe, wszystkie materiały niebezpieczne , zgodnie z opisem, w Załączniku II 
dyrektywy 2002/96/WE zostaną usunięte z ZSEE. 

B.1.2 Do monitoringu oczyszczania z zanieczyszczeń sprzętu do zmiany temperatury, lamp, 
monitorów kineskopowych i monitorów płaskich, zastosowanie ma dokument normatywny 
WEEELABEX w sprawie przetwarzania - Część II, wymogi szczegółowe do tego Załącznika. 

B.1.3 Monitoring i kontrola jakości oczyszczania z zanieczyszczeń kondensatorów, baterii i 
płytek z drukowanym obwodem wszystkich przepływów są oparte na dwóch różnych 
metodologiach. Pierwsze wyniki z wsadu są porównywane z systemem punktów odniesienia 
dostarczonym i prowadzonym przez [WEEELABEX] (klauzula B.2.2.). Poza tym wymagana 
jest analiza chemiczna drobinek pochodzących ze strzępienia  zgodnie z B.3. Wartości te są 
porównywane z wartościami limitu określonymi w B.3.  

B.1.4 Wymogi dotyczące prowadzenia wsadów są opisane w Załączniku C niniejszego 
dokumentu.  

B.2 Kondensatory, baterie i płytki obwodów drukowanych 

B.2.1 W czasie wsadu, wykonanego zgodnie z klauzulą 5.7. dokumentu normatywnego 
WEEELABEX w sprawie przetwarzania - Część I (Wymogi ogólne) i Załącznik C, usuwane 
baterie, kondensatory i płytki z obwodami drukowanymi są ważone oddzielnie i porównane z 
wartością wejściową wsadu. 

B.2.2 Aby zweryfikować jakość oczyszczania z zanieczyszczeń w czasie wsadu, uzyskane 
zostaną wartości docelowe usuwanych baterii, kondensatorów i płytek z obwodami 
drukowanymi. Wartości docelowe są ustalone przez system punktów odniesień opracowany 
przez [WEEELABEX]. 

UWAGA   System punktów odniesienia jest oparty na danych  z doświadczeń z wsadami, specjalnych 
badaniach lub rocznych bilansach masy z różnymi kategoriami wejściowymi lub różnymi mieszankami i z różnych 
regionów geograficznych. Będzie koordynowany, zatwierdzony i aktualizowany przez [WEEELABEX].  

B.2.3 Jeżeli zakład przetwarzania nie osiągnie wartości docelowych dla usuwania 
kondensatorów, baterii i płytek z obwodami drukowanymi, natychmiast należy podjąć środki 
zaradcze, aby usprawnić oczyszczanie z zanieczyszczeń.  

UWAGA  Usprawnianie procesów oczyszczania z zanieczyszczeń nie będzie wymagane, jeżeli operator 
może wykazać, że brak osiągnięcia wartości docelowych jest powiązany ze składem materiału wejściowego. 

B.2.4 Operator wykaże przez dokumentację wyników oczyszczania z zanieczyszczeń, że 
wsady są porównywalne z warunkami codziennymi. Raporty określą wartości:  

 baterii, kondensatorów i płytek z wydrukowanymi obwodami  

 zapasów baterii, kondensatorów i płytek z obwodami drukowanymi pod koniec roku, i   

 powiązanych kategorii wejściowych ZSEE. 

W przypadku, gdy płytki z obwodami drukowanymi staną się częścią jednej lub więcej frakcji 
wyjściowych, oceniane są ogólne ilości płytek z obwodami drukowanymi.  

Powiązane rejestry ważenia i notatki z dostaw są dokumentowane.  
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B.3 Drobinki pochodzące ze strzępienia 

B.3.1 Poza metodologią monitoringu (B.2) jakość oczyszczania z zanieczyszczeń jest 
mierzona na podstawie analizy chemicznej najlepszych, niemetalowych drobinek 
pochodzących ze strzępienia (shredder Ligot fraction). 

UWAGA   Drobinki pochodzące ze strzępienia wynikają z  oddzielenia powietrza i mogą się składać z 
włókna, lekkich plastików i pyłu jako głównych części, a czasem rozróżnia się drobinki  puchowe i pyłowe. 

B.3.2 Reprezentatywna mieszana próbka powinna być pobierana i analizowana co najmniej 
raz do roku. Reprezentatywność powinna odnosić się do czasu i materiału wejściowego , i 
powinna uwzględniać metodę pobierania próbek EN 14899 lub równoważną normę.  

B.3.3 Aby zweryfikować jakość mechanicznego oczyszczania z zanieczyszczeń, 
zastosowanie mają poniższe wstępne wartości limitowe w  drobinkach pochodzących ze 
strzępienia pierwszego mechanicznego procesu przetwarzania:  

 Miedź (Cu)        [10.000] mg/kg (patrz 
uwaga) 

 Kadm (Cd)        [100] mg/kg (patrz uwaga) 

 Polichlorowane bifenyle (PCB)     [50] mg/kg (patrz uwaga) 

Wartość limitu miedzi nie ma zastosowania, jeżeli dalszy etap przetwarzania wiąże się z 
oddzieleniem miedzi.  

Analiza chemiczna jest przeprowadzana w akredytowanych laborato riach upoważnionych do 
przetwarzania i analizy frakcji odpadów.  

UWAGA 1 6 pierwiastków PCB zgodnie z DIN 51 527 Część 1 powinno być określonych i ocenionych 
zgodnie z dyrektywą Rady 96/59/WE w sprawie PCB i PCT , oraz zgodnie z normami i krajowym ustawodawstwem z 
nich wynikającym. Norma europejska IEC 61619 i kolejne wersje mają zastosowanie jako metoda referencyjna dla 
określenia PCB w cieczach izolacyjnych. 

UWAGA 2 Wartości limitowe nie obejmują wszystkich możliwych zanieczyszczeń drobinek pochodzących ze 
strzępienia; wartości limitu zostały ustalone wyłącznie dla możliwego zanieczyszczenia, które są skutecznymi 
wskaźnikami oczyszczania z zanieczyszczeń.   

B.3.4 Zgodność z wymogami monitoringu i wartościami limitowymi zgodnie z B.3.3. jest 
wymagana, kiedy ZSEE jest przetwarzane z innymi odpadami. W tych przypadkach operator 
wykaże np. przez wsad, że możliwe zanieczyszczenie nie wynika z ZSEE i że roztwór 
zanieczyszczeń z innymi odpadami może być wyłączony przez monitoring  drobinek 
pochodzących ze strzępienia w czasie wsadu z ZSEE. 

B.3.5 Jeżeli operator nie osiągnie wartości docelowych dla zanieczyszczeń w  drobinkach 
pochodzących ze strzępienia, zostaną niezwłocznie podjęte środki zaradcze, aby usprawnić 
oczyszczanie z zanieczyszczeń.  

B.4 Plastik zawierający różne rodzaje bromowanych opóźniaczy płomienia  

B.4.1 Plastiki, które utraciły status odpadu nie  powinny zawierać polibromowanych bifenyli 
(PBB) na poziomach powyżej 50 ppm. Okta- i penta polibromowane difenylo etery (penta- i 
okta-BDE) nie powinny być obecne w stężeniach większych niż 1000 ppm każdy.  

B.4.2 Reprezentatywne próbki produktu będą pobrane i analizowane co najmniej raz na 
kwartał i rejestrowane zgodnie z dokumentacją operatora recyklingu. Analizy  powinny 
obejmować co najmniej substancje, o którym mowa w B.4.1.  

UWAGA 1 Badania Forum ZSEE wykazały, że dla frakcji plastiku ze sprzętu zmiany temperatury i 
niechłodzących dużych sprzętów gospodarstwa domowego, monitoring zgodności z odpowiednim ustawodawstwem 
dotyczącym produktu dla utraty statusu odpadu nie jest konieczny, i że  właśnie dla frakcji plastiku ze wszystkich 
innych kategorii ZSEE, należy przeprowadzić monitoring łańcucha i weryfikację zgodnie z A.6.2. .  
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Annex C  
(normatywny) 

 
Wymogi dotyczące wsadów 

C.1 Wprowadzenie 

C.1.1 Niniejszy załącznik odnosi się do klauzuli 5.7.3 recykling i  odzysk, dokumentu 
normatywnego WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I (Wymogi ogólne) i ustanawia 
wymagania i warunki wstępne do planowania, przygotowania, przeprowadzenia i oceny 
wsadu. 

C.1.2 Wyniki wsadu powinny być danymi reprezentatywnymi porównanymi z  normalnymi 
codziennymi warunkami, zwłaszcza w odniesieniu do składu materiału wejściowego i 
procesów przetwarzania. ZSEE powinien zostać przygotowany lub wybrany do zmiany 
oryginalnego sk ładu. Operator powinien udokumentować sposób, w jaki materiał wejściowy 
wsadu został zebrany.  

C.2 Materiał wejściowy 

C.2.1 Wsady powinny być wykonywane w poniższych kategoriach przetwarzania i 
minimalnych ilości materiału wejściowego.  

duże sprzęty  

 

 2 godziny przy średniej przepustowości, ale 
minimum 50 t w dużych rozdrabniaczach (40-50 
t/h przepustowości) 

 2 godziny przy średniej przepustowości, ale 
minimum 10 t w specjalnej średnim 
rozdrabniaczu ZSEE. 

 5 t (100 jednostek) do ręcznego demontażu  

sprzęty z monitorami 
kineskopowymi (CRT)  

 2 godziny przy średniej przepustowośc i, ale 
minimum 10 t w specjalnym rozdrabniaczu 
sprzętów z monitorami kineskopowymi.  

 5 t (250 jednostek) do ręcznego demontażu  

sprzęty do chłodzenia 
i mrożenia 

 do pierwszego etapu przetwarzania (w przypadku 
oddzielnego wsadu): 2 godziny przy średniej 
przepustowości, ale min. 5 t 

 do drugiego etapu przetwarzania: 2 godziny przy 
średniej przepustowości, ale minimum 10 t w 
specjalnym rozdrabniaczu sprzętów do 
chłodzenia i mrożenia. 

 minimum 50 t obudów bez (H)(C)FC w dużych 
rozdrabniaczach. 

małe sprzęty  2 godziny przy średniej przepustowości, ale 
minimum 50t t w dużych rozdrabniaczach (40-50 
t/h przepustowości) 

 2 godziny przy średniej przepustowości, ale 
minimum 10 t w specjalnej średnim 
rozdrabniaczu ZSEE. 

 5 t do ręcznego demontażu  

lampy  5 t w zakładzie do przetwarzania lamp  
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frakcje ZSEE  minimum 2 godziny przy średniej przepustowości 
procesu przetwarzania dla frakcji 

 1 pełen dzień dla procesu ręcznego  

 

C.2.2 Waga ogółem materiału wejściowego powinna być określona przez trwałe metody 
rejestracji. 

C.2.3 Obecność wody w materiale wejściowym jest unikana przez składowanie materiału 
wejściowego w warunkach odpornych na temperaturę. Mieszanka i konsystencja materiału 
wejściowego jest sprawdzana, oceniana wizualnie i rejestrowana oraz porównana z 
normalnymi dostawami.  

C.3 Przetwarzanie 

C.3.1 Przetwarzanie wsadów powinno się wiązać z etapami oczyszczania z zanieczyszczeń 
opisanymi w Załączniku A. Ręczne usunięte zanieczyszczenia przed etapem mechanicznym 
wsadu powinny być ważone i udokumentowane używając podobnych procedur co w 
przypadku frakcji z procesów mechanicznych (patrz klauzula C.4).  

C.3.2 Przed rozpoczęciem przetwarzania mechanicznego wsadu, operator przetwarzania 
dokona przetworzenia 10 procent objętości wejściowej wsadu albo opróżni rozdrabniacz. 

C.3.3 Puste kontenery i środki odbioru materiału wyjściowego powinny być zidentyfikowane i 
ważone, aby umożliwić określenie wagi netto dla każdej wyjściowej frakcji.  

C.3.4 Wszelkie powody dla znacznych różnic między materiałem wejściowym a wyjściowym 
przekraczające 5 procent ogólnej ilości wejściowej w czasie procesu wsadu powinny być 
sprawdzone. Jeżeli powody okażą się wątpliwe, wsad powinien zostać  powtórzony. 
Uszkodzenie lub awaria sprzętu w czasie wsadu będą dokumentowane (patrz klauzula C.5). 

C.4 Frakcje wyjściowe 

C.4.1 Waga ogółem frakcji powinna być określona przez trwałe metody rejestracji. Skład i 
zawartość wody frakcji powinny zostać sprawdzone i ocenione wzrokowo, aby ocenić 
reprezentatywność wsadu. 

C.4.2 Frakcje metaliczne z mniej niż 2% udziałem  niemetali (plastyki, materiał nieorganiczny) 
powinny być uważane za czyste frakcje i nie powinny wymagać dalszej analizy dotyczącej 
składu. W przypadku mieszanek czystego metalu lub związków metalowych, oszacowany 
zostanie udział metali. Kryteria czystości mają również zastosowanie do frakcji 
niemetalowych, gdzie niedocelowy mater iał jest uznawany za nieczystość.  

C.4.3 Żadne dane o składzie nie powinny być wymagane dla końcowych frakcji 
przekazanych do unieszkodliwienia. 

C.4.4 Skład nieczystych frakcji (metali, plastików lub materiału nieorganicznego) 
przeznaczonych do dalszego oddzielania lub do końcowego odzysku powinien być 
analizowany zgodnie z jedną z poniższych metod:  

 analiza chemiczna próbki reprezentatywnej  

 rejestr zewnętrznego operatora wykonującego kolejny etap oddzielani lub odzysk 
termiczny 

 analiza ręcznego wyboru, ważenie ręcznie oddzielonego udziału metali i niemetali 
próbki reprezentatywnej 

 wsad frakcji, jeżeli wynik jest wyższy niż 20 procent zgodnie z klauzulą 5.7.5.  
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UWAGA  Jeżeli żadna z tych analiz nie jest możliwa (na przykład dla frakcji związku, które nie mogą być 
posortowane przez analizę ręcznego wyboru i których ilość jest zbyt mała do analizy), akceptowane są najlepsze 
szacunki składu. 

C.4.5 Aby pobrać próbki reprezentatywne pomieszanych frakcji, stosowana jest metoda 
stożkowa. 

UWAGA  Metoda stożkowa została opisana w EN 14899 : Charakteryzowanie odpadów – Pobieranie 
próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek , 2005. 

C.5 Dokumentacja i zatwierdzenie 

C.5.1 Operator będzie mógł udostępnić zrozumiałe i dobrze skonstruowane rejestry wsadu, 
składające się z następujących elementów: 

 opis i zdjęcia materiału wejściowego ze specjalną uwzględnieniem składu (rodzaje i 
kategorie sprzętów), procedury oddzielania i reprezentatywności. 

 bilans masy wejścia/wyjścia wsadu w tym straty i komentarze, 

 opis technologii przetwarzania z frakcjami wyjściowymi, w tym diagram masy i dalsze 
zewnętrzne oddzielanie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie,  

 opis i dokumentacja (zdjęcia) frakcji wyjściowych w tym dokumenty z ważenia, i  

 skład mieszanych frakcji wyjściowych: metodologia oceny i wyników. 

C.5.2 Zgłaszanie wsadu i przygotowanie dokumentacji pomocniczej zostanie zakończone nie 
później niż miesiąc po wykonaniu wsadu, a wszystkie dokumenty powinny być 
przechowywane przez pięć lat.  

C.5.3 Wsad zostanie zatwierdzony przez osobę upoważnioną do wykonania weryfikacji 
zgodności zgodnie z [WEEELABEX]. Zatwierdzenie powinno się składać z kontroli wzrokowej 
w czasie wsadu, kontroli wzrokowej wszystkich frakcji wejściowych i wyjściowych, weryfikacji 
dokumentacji i oceny zgodności z niniejszym Załącznik iem.  
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Annex D  
(normatywny) 

 
Określenie wskaźników recyklingu i odzysku  

D.1 Zakres i definicje 

D.1.1 Niniejszy załącznik odnosi się do klauzuli 5.7.5, recykling i odzysk, dokumentu 
normatywnego WEEELABEX - Część I (Wymogi ogólne) i ustanawia zasady okreś lania i 
obliczania wskaźników recyklingu i odzysku oparte na wsadzie lub wynikach rocznych.  

D.1.2 Zgodnie art. 6 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów niektóre określone rodzaje 
odpadów przestają być odpadami w rozumieniu art. 3 (1), gdy zostają poddane procesowi 
odzysku, w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kryteria:  

 dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stosowana do konkretnych celów,  

 istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie,  

 dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla konkretnych celów 
oraz wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do produktów; 
oraz 

 zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych 
skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego,  

UWAGA  W przypadku gdy kryteria utraty statusu odpadu są spełnione, można zastosować uproszczenie 
dla określenia wyników relingu i odzysku.  

D.1.3 Klasyfikacja wykorzystania końcowych frakcji i części składowych w technologiach nie 
powinna się różnić od modelowej klasyfikacji w zakresie tych wymogów. Jeżeli przewidują tak 
wymogi prawne lub regulacyjne , inna klasyfikacja może zostać zastosowana na poziomie 
krajowym (klasyfikacja krajowa). 

UWAGA 1 Modelowa klasyfikacja oznacza kategoryzację wykorzystania części składowych końcowych 
frakcji w końcowych technologiach takich jak przygotowanie do ponownego użycia, recykling, odzysk innych 
materiałów, odzysk energii, unieszkodliwianie termiczne lub na składowisku. 

UWAGA 2 Niniejszy załącznik ma na celu zgłaszanie wyników przetwarzania, które wynikają z i obejmują 
cały łańcuch przetwarzania, w tym klasyfikację wykorzystania frakcji końcowych i części składowych w 
technologiach (klasyfikacja modelu).  

UWAGA 3 Narzędzie WF_RepTool jest oparte na siec i i zostało przygotowane przez Forum ZSEE w celu 
wspierania, promowania spójnych i porównywalnych wyników przetwarzania dostarczanych przez schematy 
zgodności ZSEE i operatorów. Forum ZSEE zaleca jego zastosowanie w ramach dokumentu normatywnego 
WEEELABEX w sprawie przetwarzania.  

D.2 Zasady 

D.2.1 Proces określenia wskaźników recyklingu i odzysku zaczyna się od nieprzetworzonego 
ZSEE i kończy się wraz z utratą statusu odpadu przez frakcje (patrz klauzula D.1.2.) lub wraz 
z końcowym odzyskiem lub unieszkodliwieniem frakcji, wyprodukowanych przez 
przetwarzanie sprzętu. Dlatego uwzględniany jest cały łańcuch przetwarzania i obróbki ZSEE. 

D.2.2 Określenie wskaźników recyklingu i odzysku jest oparte  na analizie materiałów 
wejściowych i wyjściowych na każdym etapie w ramach łańcucha przetwarzania. Analiza 
materiałów wejściowych i wyjściowych składa się z następujących elementów:  

 waga i opis materiału wejściowego,  

 opis technologii przetwarzania, 

 wynik frakcji wyjściowych zgodnie z wynikami wsadu lub metodami równoznacznymi,  

 dalsze przetwarzanie i obróbka frakcji, oraz  

 dane dotyczące składu końcowych frakcji.  
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D.2.3 Określenie wskaźników recyklingu i odzysku powinno dotyczyć wszystkich frakcji aż do 
osiągnięcia końcowych technologii.  

 Dla frakcji, które utraciły status odpadu, dostarczane będą wyłącznie dane dotyczące 
składu i możliwa technologia końcowa. 

 Frakcje, które posiadają mniej niż 2% wagi nieczystości mogą być uznawane za 
frakcje czyste, a główna część składowa może zostać podana jako skład 100%. W 
przypadku nieczystych frakcji, dostarczone zostaną udziały części składowych. 

 Dla czystych frakcji metalicznych końcowy odbiorca (patrz klauzula D.4) może zostać 
opisany jako „rynek światowy”, a technologia może zostać oszacowana jako 
odpowiedni piec do wytapiania. 

 Żadne dane o składzie nie będą wymagane dla końcowych frakcji przekazanych do 
unieszkodliwienia. 

D.2.4 Określenie wskaźników recyklingu i odzysku jest zakończone dla każdej kategorii 
przetwarzania ZSEE, dla każdego przetwórcy ZSEE i dla każdego zakładu przetwarzania . 

Kategoria 
ZSEE  

Kategoria obejmuje Ponowne 
użytkowanie i cele 

recyklingu 

Cele 
odzysku 

Kat. 
1, 10  

Duże sprzęty gospodarstwa domowego, 
sprzęty do zmiany temperatury, 
automatyczne podajniki 

75 % 80 % 

Kat.  
3, 4 

Sprzęt IT, telekomunikacyjny i 
konsumencki. 

65 % 75 % 

Kat. 
2,5,6,7,9, 

Małe sprzęty gospodarstwa domowego, 
sprzęt oświetleniowy, narzędzia, zabawki, 
sprzęt rekreacyjny i sportowy, instrumenty 
do monitoringu i kontroli  

50 % 70 % 

Kat.  
5 

lampy 80 % - 

 

D.2.5 Określenie wskaźników recyklingu i odzysku dla mieszanki dwóch kategorii ZSEE, 
które posiadają różne cele jest dozwolone, jeżeli udział wejściowy kategorii ZSEE jest znany, 
w oparciu o wiarygodne metody rejestracji. Cele mieszanki są obliczane zgodnie z 
następującym wzorem: 

T kat. mieszana = TKat.3,4* SKat,3,4+ TKat.2,5,6,7,9 *SKat.2,5,6,7,9  

Gdzie  T:  Cele ‘ponownego użytku i recyklingu’ i ‘odzysk’ w procentach  

S: Udziały ogólnego materiału wejściowego w procentach  

D.3 Obliczanie 

D.3.1 Wskaźniki recyklingu i odzysku są obliczane:  

 jako procent ogólnych frakcji wejściowych, sklasyfikowanych jako przygotowane do 
ponownego użycia i recyklingu w stosunku do ogólnej liczny sprzętów nie 
przetwarzanych (wskaźnik recyklingu),  

 jako procent ogólnych frakcji wejściowych, sklasyfikowanych jako przygotowane do 
ponownego użycia, recyklingu i odzysku innego materiału lub innego odzysku w 
stosunku do ogólnej liczny sprzętów nie przetwarzanych (odzysk),  

 zgodnie z klasyfikacją podaną w klauzuli D.5.  
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D.3.2 Uproszczone założenia są dozwolone dla następujących części składowych, jeżeli 
żadne konkretne dane nie są dostępne:  

Części 
składowe 

Technologia Szacunek 
wyniku/składu 

Szacowane 
zużycie 

Standardowa 
klasyfikacja 

Mieszane 
baterie i 
akumulatory  

zakład recyklingu 
baterii 

50% metali 
(szacunek) 

50% niemetali 

Do uzupełnienia 50% recykling 
50% 
unieszkodliwienie 
termiczne 

Mieszane kable zakład niszczenia 
kabli 

30 % Cu 

70 % plastik 

Odzysk Cu > Cu  

Brak informacji 
– spalanie 
odpadów 
miejskich 

30% recykling 
70% 
unieszkodliwienie 
termiczne 

Kondensatory Spalanie w wysokiej 
temperaturze 

mieszanka Spalanie 
niebezpiecznych 
odpadów  

100% 
unieszkodliwienie 
termiczne 

Płytki z 
obwodem 
drukowanym 

piec do wytapiania 
miedzi lub rafinacja 
metali szlachetnych 

Do uzupełnienia  30 % recykling 
30 % odzysk energii 
40 % 
unieszkodliwianie 
termiczne 

Silniki  Do uzupełnienia  100 % recykling 

 

D.3.3 Jeżeli zastosowanie mają wyższe wskaźniki  recyklingu i odzysku, powinny być 
dostępne równoważne weryfikacje i dokumenty pomocnicze. 

D.4 Dokumentacja  

D.4.1 Operator będzie mógł udostępnić zrozumiałe i dobrze skonstruowany dokument 
dotyczący określenia wskaźników recyklingu i odzysku, składający się z nastę pujących 
elementów: 

 diagramu pokazującego cały łańcuch przetwarzania z nazwami frakcji, wynikami i 
technologiami, zgodnie z poniższym przykładem,  

 

 pełna lista źródeł danych, wiarygodnych i aktualizowanych, i  

 szczegółowe obliczanie, które jest możliwe do  namierzenia w oparciu o diagram. 
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D.4.2 Dla frakcji, które utraciły status odpadu, wymagane będą wyłącznie dane dotyczące 
składu i możliwa technologia końcowa. Żadne dane o składzie nie będą wymagane dla 
końcowych frakcji przekazanych do unieszkodliwienia.  

UWAGA  Dla frakcji z czystego metalu końcowy odbiorca może być opisany jako "rynek światowy', a 
technologia może być opisana jako "piec do wytapiania".  

D.4.3 Określenie wskaźników recyklingu i odzysku powinno być uzupełniane i aktualizowane 
co najmniej raz w roku, ale również po wszelkich zmianach w łańcuchu przetwarzania, które 
mogą mieć wpływ na wskaźniki recyklingu i odzysku. Dokument i rejestry związane z 
niniejszym procesem będą przechowywane przez pięć lat.  

D.5 Model klasyfikacji  

D.5.1 Model klasyfikacji został opracowany uwzględniając definicje przewidziane w 
ustawodawstwie i normach oray orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(klauzula 3, warunki dokumentu normatywnego WEEELABEX – Część I (Wymogi ogólne). 
Procesy unieszkodliwiania zostały dalej opisane w kategoriach „unieszkodliwianie termiczne” i 
„unieszkodliwianie na składowisku” (tj. główna nietermiczna technologia unieszkodliwiania, 
która może obejmować inne technologie unieszkodliwiania).  

D.5.2 Opcje dla klasyfikacji: 

prep RU: przygotowanie do ponownego użycia – obejmuje całe sprzęty 
przygotowane do ponownego użycia i części składowe przygotowane do 
ponownego użycia 

R: Recykling 

OMR: Odzyskiwanie innych materiałów tj. wypełnianie wyrobisk  

ER: Odzysk energii 

TD: Unieszkodliwianie termiczne 

LD: Unieszkodliwianie na sk ładowisku 

UWAGA  Frakcje, które nie mogą być przypisane do jednej z klasyfikacji wymienionych w Tabeli D.5.1. 
powinny zostać sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów.  

D.5.3 W poniższej tabeli przedstawiona jest metoda klasyfikac ji użytkowania części 
składowych lub frakcji w końcowych technologiach:  

Części 
składowe/frakcje 

Wykorzystanie w 
końcowej 

technologii 

Klasyfikacja Przykłady 

…. 

 

…… … …. 

   

    

    

    

 

D.5.4 Aby sklasyfikować wykorzystanie części składowej lub frakcji na etapie końcowej 
technologii jako „zastąpienie materiału wsadowego" należy spełnić poniższe wymogi:  

 frakcje odpadów dodane w czasie procesu powinny zostać opisane zgodnie z ich 
rodzajem i udziałem w ilości wejściowej stosowanej w codziennych procesach, zgodnie 
z opisami produktu i/lub procesu, 

 badanie odcieków powinno wykazywać zgodnie z ustawodawstwem europejskim i jego 
transpozycją, że testy spełniają wymogi określone przez odpowiednie władze, oraz  
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 potwierdzenie, że wymogi dotyczące produktu (na przykład s tabilność fizyczna 
produktu bez dodawania frakcji odpadów) są również spełnione przez dodanie rodzaju 
i proporcji frakcji odpadów przekazanych w opisie produktu lub procesu.  

D.5.5 Jeżeli wymogi klauzuli D.5.1. nie są spełnione, termin klasyfikacji "bezużyteczna" dla 
części składowej/frakcji zostanie wybrany z opisów "użytkowania w końcowej technologii" jak 
opisano w klauzuli D.5.1. 

D.5.6 Aby sklasyfikować wykorzystanie części składowej lub frakcji w technologii końcowej 
jako „frakcja tworząca żużel” ilość niezbędnego materiału wejściowego surowca tworzącego 
żużel powinna być dokumentowana.   

D.5.7 Jeżeli wymóg z klauzuli D.5.6 nie jest spełniony, wyłącznie ilość wejściowa surowca 
tworzącego żużel jest klasyfikowana jako "część składowa tworząca żużel" i dla pozostałe 
materiały, termin klasyfikacji "bezużyteczna” dla części składowej lub frakcji powinien zostać 
wybrany z opisów "wykorzystanie w końcowej technologii”. 

D.5.8 Wszystkie wykorzystywania części składowych/frakcji w technologiach opisanych w 
przykładach w klauzuli D.5.2. jako technologie „specjalne” powinny być zatwierdzone przez 
niezależne badanie zatwierdzające specjalne wykorzystanie części składowych/frakcji.  

UWAGA  Przykładem niezależnego badania zatwierdzającego specjalne wykorzystanie części 
składowych/frakcji może być na przykład ilość plastików używanych jako środki redukujące dla zastąpienia paliwa.  
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Część II, Wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe dla przetwarzania sprzętów z 
monitorami kineskopowymi 

6 Zakres 

6.1 Niniejszy dokument normatywny opisuje wymagania szczegółowe dotyczące sprzętów z 
monitorami kineskopowymi w strumieniu ZSEE jako część dokumentu normatywnego ZSEE. 
Niniejszy dokument normatywny ma zastosowanie do wszystkich procesów przetwarzania na 
sprzętach z monitorami kineskopowymi, w tym wszystkich części składowych i frakcji w 
odpadzie, ale również po utracie statusu odpadu, zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie 
odpadów. Zakres niniejszego dokumentu normatywnego kończy się, kiedy odpad 
wygenerowany ze sprzętu z monitorem kineskopowym zostaje przetworzony lub zutylizowany 
w końcowym produkcie. 

6.2 Niniejszy dokument normatywny określa wymogi dodatkowe do tych, które są określone 
w wymogach ogólnych WEEELABEX dla Zbierania, Logistyki i Przetwarzania ZSEE i skupia 
się na wymogach szczegółowych dla przetwarzania sprzętu z monitorami kineskopowymi w 
tym na wszystkich częściach składowych, frakcjach i powiązanych osłonach.  

6.3 Niniejszy dokument normatywny ma na celu:  

 Osiągnięcie skutecznego i wydajnego postępowania ze sprzętem z monitorem 
kineskopowym w celu zapobiegania zanieczyszczeniu i zminimalizowania emisji i 
zmaksymalizowania odzysku frakcji.  

 Zapewnienie, że limity dotyczące jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa są 
dotrzymywane w trakcie obróbki sprzętu z monitorami kineskopowymi i odpowiednio 
udokumentowane. 

 Maksymalizację wyniku masowego szkła z kineskopu i osiągnięcie najwyższych 
możliwych wskaźników odzysku i recyklingu szkła z kineskopu. Osiągnięcie 
najwyższego możliwego wskaźnika usuniętych osłon fluorescencyjnych ze szkła 
kineskopu i uniknięc ie emisji osłon fluorescencyjnych do środowiska,  

 Uniknięcie przenikania ołowiu do środowiska, 

 Zapobieganie nielegalnemu eksportowi sprzętów z monitorem kineskopowym i ich 
frakcji, oraz 

 Określenie kryteriów, według których uzyskiwany jest status wycofania f rakcji sprzętów 
z monitorem kineskopowym. 

  

7 Odniesienia normatywne 

ISO 14025:2006 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Etykietowanie środowiskowe Typu III. 
Zasady przewodnie i procedury 
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8 Terminy i definicje 

Dla celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają terminy i definicje podane w 
dokumencie normatywnym WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I (Wymogi ogólne) 
i poniższe. 

8.1  
sprzet z monitorem kineskopowym (CRT)  
pełen telewizor lub cały monitor komputerowy zawierający kineskop (CRT) lub CRT z 
powiązanymi cewkami odchylającymi  

UWAGA  Monitory CRT obejmują urządzenia typu business to business takie jak monitory szpitalne, 
bankomaty, oscyloskopy itd.   

8.2  
kineskop (CRT) 
lampa elektronowa zawierająca działo elektronowe i kineskop używane do tworzenia obrazó w 
w formie światła emitowanego z kineskopu.  

Poszczególne części kineskopu są pokazane na poniższym diagramie:  

 

UWAGA   Lampa elektronowa CRT składa się z monitora, stożka, szkła, maski kineskopu (tylko do 
kolorowych CRT), ramy metalowej przeciw implozji  i działa elektronowego.  

8.3  
osłony fluorescencyjne 
osłona na wewnętrznej stronie ekranu, które zawierają szeroki zakres metali, rzadkich metali 
(np. europ i itr) i metale ciężkie (często kadm)  

UWAGA  Istnieje ryzyko, że powłoki fluorescencyjne mogą posiadać  właściwości niebezpieczne H13 i H14 
zgodnie z załącznikiem 3 dyrektywy 91/689/EWG w sprawie niebezpiecznych odpadów.  

8.4  
szyba monitora (nazywane również szybą przednią) 

szkło z przedniej części kineskopu z dużą zawartością tlenku baru i tlenku stron tu 

UWAGA  Procent masowy tlenku ołowiu w szkle monitora nie będzie przekraczał 0,5% wagi zgodnie z 
opisem w klauzuli 5.1.4.  

8.5  
szkło lejkowe (nazywane również szkłem stożkowym)  

szkło z tylnej części monitora z dużą zawartością tlenku ołowiu  

UWAGA  Szkło monitora i szkło stożkowe są ze sklejone przez stopione składniki szkliwa. Stopione 
składniki szkliwa mają wysoką zawartość ołowiu.  
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8.6  
szkło kineskopowe 
wszystkie rodzaje szkła pochodzące z kineskopu jako osobne frakcje lub mieszanki  

8.7  
oczyszczone szkło kineskopowe 

szkło kineskopowe bez powłoki fluorescencyjnej  

UWAGA  Limity dotyczące zawartości powłok fluorescencyjnych w oczyszczonym szkle kineskopu są 
opisane w klauzuli 5.2.3. 

8.8  
nieoczyszczone szkło kineskopowe  

szkło kineskopowe z powłoką fluorescencyjną  

8.9  
cewka odchylająca  
cewka miedziana swobodnie umieszczona na stożku, która odchyla promienie elektronu 
działem elektronowym  

8.10  
topnik  
dodatki do procesu stapiania lub rafinowania, aby pomóc w tworzeniu żużlu, która jest 
wymagany do oddzielania elementów tworzących żużel od metali 

UWAGA  Przykłady używanego topnika: SiO2, CaO, FeO.  
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9 Wymogi administracyjne i organizacyjne 

9.1 Ogólne 

9.1.1 Demontaż, kruszenie lub zgniatanie sprzętów z monitorem kineskopowym przed 
przetworzeniem nie są dozwalone. 

9.1.2 W przypadku, gdy identyfikacja i wydzielenie sprzętów z uszkodzonym monitorem 
kineskopowym z popsutym kineskopem mogą być zapewnione w punkcie zbioru, sprzęty z 
monitorem niepopsutym kineskopem mogą być składowane bez specjalnych wymogów  
dotyczących ilości, która odpowiada średniej miesięcznej dostarczanej ilości.  

9.1.3 W czasie sortowania sprzętu z monitorem kineskopowym, powinien być  on układany w 
stosy w stabilny sposób, aby zapobiec zniszczeniu lub potłuczeniu sprzętów.  

9.1.4 Kiedy sprzęt z monitorem kineskopowym jest przenoszony do/z kontenerów, powinno 
się to odbywać w sposób, który zapobiega potłuczeniu się kineskopów. Niekontrolowane 
wypełnianie lub przechylanie się kontenerów lub kontenerów zbiorowych nie jest 
niedozwolone.  

9.1.5 Kiedy pojedynczy sprzęt z monitorem kineskopowym (zbiorowo) jest ładowany na lub 
rozładowywany z powierzchni ładunkowej pojazdu, powinno się to odbywać w sposób, który 
zapobiega potłuczeniu się kineskopów. Przechylanie się sprzętów z monitorem kineskopowym 
na powierzchni ładunkowej pojazdu nie jest dozwolone.  

9.1.6 Postępowanie z kontenerami i ładowanie kontenerów na pojazd oraz ich rozładunek z 
pojazdu jest wykonywane z ostrożnością, aby uniknąć zniszczenia lub potłuczenia kineskopu.  

9.1.7 Sprzęty z monitorem kineskopowym powinny być transportowane w kontenerach z 
osłoną zapobiegającą skutkom warunków atmosferycznych lub w pojazdach z przykrytą 
powierzchnią ładunkową.  

9.2 Wymogi dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa  

9.2.1 W czasie procesów przetwarzania należy zachować ostrożność, aby uniknąć 
niekontrolowanych emisji osłon fluorescencyjnych i innych drobinek szkła do powietrza  i 
zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia i środowiska. 

9.2.2 Osłony fluorescencyjne i inne drobinki szkła nie  powinny zanieczyszczać dróg 
oddechowych operatorów z zakładów przetwarzani i należy przez cały czas dotrzymywać  
wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego. 

9.2.3 Suche kruszenie, rozdrabnianie, dzielenie i czyszczenie kineskopów lub sprzętów z 
monitorem kineskopowym jest przeprowadzane w środowisku, w którym istnieje skuteczny 
wydmuch pyłu do systemu filtrowania powietrza. Klasa filtrowania systemu filtrowania 
powietrza powinna zapewnić, że limity emisji są przestrzegane przez cały czas.  

9.2.4 Jeżeli w czasie przetwarzania dochodzi do k ruszenia, rozdrabniania, dzielenia i 
czyszczenia kineskopów lub sprzętów z monitorem kineskopowym na morko, woda używana 
do tej technologii powinna być przetrzymywana w zamkniętym obiegu. Woda technologiczna 
nie powinna być wypuszczana do systemu kanalizacji.  

9.2.5 Operatorzy przetwarzania ustanowią regularny monitoring materiału wyjściowego z 
systemu filtrowania powietrza w zakładzie przetwarzania. Ilości pyłu i emisji metali ciężkich 
(zwłaszcza ołowiu i kadmu) są określane przez akredytowane laboratoria.  

9.2.6 W przypadku gdy kruszenie, rozdrabnianie, dzielenie lub czyszczenie kineskopów lub 
sprzętów z monitorem kineskopowym jest przeprowadzane przez operatora przetwarzania, 
ustanowiony zostanie regularny monitoring pyłów w powietrzu w środowisku wewnętrznym w 
zakładzie przetwarzania, zgodny z częstotliwością i protokołami opisanymi w odpowiednim 
ustawodawstwie europejskim w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa i jego krajową 
transpozycją.  
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9.2.7 Cały personel operatora powinien być regularnie informowany o ryzyku dla zdrowia i 
bezpieczeństwa związanym z procesami przetwarzania sprzętów z monitorem kineskopowym.  

UWAGA  Zwłaszcza niebezpieczeństwa fizyczne związane ze skaleczeniem w wyniku stłuczenia kineskopu 
i zagrożenie toksyczne zawartością metali ciężkich w powłokach fosforowych powinno być podkreślone.  
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10 Wymogi techniczne 

10.1 Proces oddzielania 

10.1.1 W czasie procesu oczyszczania z zanieczyszczeń kineskop lub szyba kineskopu 
powinna być oddzielona od reszty sprzętu z monitorem kineskopowym, aby uniknąć 
zanieczyszczenia innymi częściami składowymi i frakcjami sprzętu z monitorem 
kineskopowym. 

10.1.2 Kineskop lub nieczyszczona szyba kineskopu jest uznawana za odpad niebezpieczny i 
postępuje się z nią zgodnie z wymogami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych ustalonymi w 
krajowym ustawodawstwie i licencji zakładu przetwarzania.  

10.1.3 Inne części składowe i frakcje sprzętu z monitorem kineskopowym po procesach 
oczyszczania z zanieczyszczeń nie powinny zawierać szyby kineskopu. Poza następującymi 
wyjątkami: 

 części składowe cewki odchylającej, gdzie zawartość szyby kineskopu jest mniejsza 
niż 4% wagi szyby kineskopu,  

 szlam z mokrych metod przetwarzania, 

 pył z systemu filtrowania powietrza i najlepsze frakcje odpadów z procesu 
przesiewania, 

 usunięte frakcje osłon fluorescencyjnych. 

10.1.4 W czasie sortowania frakcji szyby kineskopu, procent masowy tlenku ołowiu we 
frakcjach szyby monitora nie powinien przekraczać 0,5% wagi, w przeciwnym razie takie 
frakcje nie są uważane za frakcję szyby monitora.  

10.2 Proces oczyszczania 

10.2.1 Osłony fluorescencyjne są usuwane z szyby kineskopu.  

UWAGA   Wyjątek od tej klauzuli jest możliwy, kiedy kineskop lub nieoczyszczona szyba  kineskopu są 
używane jako topień w piecach do wytapiania, które mają zdolność do recyklingu lub odzyskiwania ołowiu lub w 
piecach do spalania odpadów niebezpiecznych, gdzie kineskop lub nieoczyszczona szyba kineskopu jest używana 
jako materiał tworzący żużel. 

10.2.2 Usunięte osłony fluorescencyjne powinny być uważane za odpady niebezpieczne i 
należy z nimi postępować zgodnie z wymogami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych 
ustalonymi w ustawodawstwie krajowym i licencji zakładu przetwarzania, chyba że 
dowiedziono, że osłony fluorescencyjne nie mają właściwości niebezpiecznych zgodnie z 
klauzulą 3.3. 

UWAGA  Zgodnie z hierarchią przetwarzania odpadów, recykling lub odzysk osłon fluorescencyjnych lub 
ich części składowych (np. europ i itr) jest preferowany zamiast metod unieszkodliwiania.   

10.2.3 W czasie operacji przetwarzania należy unikać zanieczyszczenia części składowych i 
frakcji sprzętu z monitorami kineskopowymi przez osłony fluorescencyjne. Frakcje szyby 
kineskopu po oczyszczeniu z zanieczyszczeń nie powinny zawierać osłon fluorescencyjnych. 
Zostanie to dowiedzione przez sprawdzenie, czy jakakolwiek frakcja szyby nie zawiera więcej 
niż [XX] miligramów [itru/tlenku itru] na jeden kilogram suchej podstawy lub mniej niż 0,1 
miligram itru na jeden litr ekstraktu kwasu. 

UWAGA  W czasie przetwarzania mechanicznego, kiedy cały sprzęt z monitorem kineskopowym jest 
pokruszony, istnieje ryzyko, że również frakcje inne niż szkło mogą być zanieczyszczone przez osłony 
fluorescencyjne.  

10.2.4 W przypadku gdy szyba kineskopu jest oczyszczona z osłon fluorescencyjnych do 
limitów ustalonych w klauzuli 5.2.3, a warunki określone w art. 6 dyrektywy 2008/98/WE 
(dyrektywa o odpadach) są spełnione, utrata statusu odpadu przez szybę kineskopu jest 
uznana za osiągniętą. Do wyjątku dochodzi wówczas, gdy szyba kineskopu jest 
przemieszczana do zakładów posiadających licencje na przetwarzanie odpadów, kiedy to 
szyba kineskopu pozostanie odpadem. 
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10.3 Proces recyklingu i odzysku 

10.3.1 Hierarchia odpadów powinna być przestrzegana, dlatego preferowany jest recykling 
lub odzysk szyby kineskopu. Składowanie szyby kineskopu na składowisku jest wyłącznie 
ostateczną opcją.  

UWAGA  Hierarchia odpadów została opisana w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE. 

10.3.2 Wyłącznie oczyszczona szyba kineskopu jest akceptowana do procesów recyklingu 
lub odzysku.  

UWAGA  Wyjątek od tej klauzuli jest możliwy, kiedy kineskop lub nieoczyszczona szyba kineskopu są 
używane jako topień w piecach do wytapiania, które mają zdolność do recyklingu lub odzyskiwania ołowiu lub w 
piecach do spalania odpadów niebezpiecznych, gdzie kineskop lub nieoczyszczona szyba kineskopu jest używana 
jako materiał tworzący żużel. 

10.3.3 Szyba lejkowa lub mieszanka szyby kineskopu jest odzyskiwana lub poddawana 
recyklingowi dla produktów lub w procesach, w których zawartość  ołowiu spełnia funkcję 
techniczną przy zapobieganiu rozpraszania się ołowiu do innych produktów lub do środowiska 
zewnętrznego. W przeciwnym razie taka szyba zostanie zutylizowana w taki sposób, by 
zawartość ołowiu w produkcie końcowym nie przekraczała limitów ustalonych w 
ustawodawstwie krajowym. Jeżeli taka szyba nie osiągnie statusu produktu, to 
ustawodawstwo w sprawie odpadów nadal będzie  miało zastosowanie. 

UWAGA  Zawartość ołowiu ma funkcje techniczne na przykład szyba kineskopu lub szyba rentgenowska.  

10.3.4 Kiedy limity zawartości ołowiu w produktach nie są ustalone przez ustawodawstwo 
krajowe, to zastosowanie ma zatwierdzenie rządu lub deklaracja środowiskowa produktu 
(EDP) zgodnie z ISO 14025. 

10.3.5 Kiedy kineskop lub szyba kineskopu są używane w technologii topienia lub 
wytapiania, zainstalowany zostanie system filtrowania emisji, który spełnia wymogi 
ustawodawstwa krajowego i licencji zakładu przetwarzania.  

10.3.6 Eksport nieoczyszczonej szyby kineskopu z UE do EFTA jest zabroniony. Eksport 
oczyszczonej szyby kineskopu poza UE i EFTA jest dozwolony tylko w celu recyklingu lub 
odzysku. Wymogi niniejszego dokumentu normatywnego i odpowiedniego ustawodawstwa UE 
zostaną osiągnięte w czasie procesu recyklingu i odzysku poza terytorium UE i EFTA.  
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Wymogi szczegółowe dla przetwarzania sprzętów z 
monitorami płaskimi 

1 Zakres 

1.1 Niniejszy dokument normatywny opisuje wymogi szczegółowe dotyczące monitorów 
płaskich w strumieniu ZSEE jako część zestawu dokumentów normatywnych  dotyczących 
ZSEE. Niniejszy dokument normatywny ma zastosowanie do wszys tkich monitorów płaskich 
ZSEE i wszystkich części składowych, frakcji i materiałów aż do utraty statusu odpadu 
zgodnie z art.  dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.  

1.2 Niniejszy dokument normatywny określa wymogi dodatkowe do tych, które zostały 
określone w wymogach ogólnych WEEELABEX w sprawie Zbierania, Logistyki i Przetwarzania 
ZSEE i skupia się na wymogach szczegółowych dla przetwarzania monitorów płaskich w 
strumieniu ZSEE, w tym na wszystkich częściach składowych, frakcjach i powiązanych 
proszkach, płynach i gazach. 

UWAGA   Przykłady produktów objętych niniejszym dokumentem normatywnym obejmują monitory płaskie 
jako część ekranów telewizora, monitorów komputera i innych ekranów i jednostek wyświetlających obraz, które 
można powszechnie spotkać wśród sprzętów gospodarstwa domowego i IT.  

  

2 Odniesienia normatywne 

brak 
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3 Terminy i definicje 

Dla celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają terminy i definicje podane w 
dokumencie normatywnym WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I (Wymogi ogólne) 
i poniższe: 

3.1  
podświetlacz 
część modułu płaskiego panelu w niektórych technologiach płaskich wyświetlaczy, która 
podświetla panel, aby uwidocznić obraz  

3.2  
CCFL 

Lampy fluorescencyjne z zimną katodą.  

3.3  
monitor płaski 
cienki monitor, większy niż 100 centymetrów sześciennych (cm

2
), wykorzystujący technologie, 

które produkują i wyświetlają obraz bez wykorzystania kineskopu.  

UWAGA  Przykłady monitorów płaskich obejmują telewizory LCD, telewizory plazmowe, ekrany LCD i 
monitory i notebooki. 

3.4  
moduł płaski 
część monitora płaskiego zawierająca części sładowe, które produkują obrazy, w tym 
oświetlenie i elementy dyfuzyjne i z wyłączeniem obudowy, płytek z obwodem drukowanym i 
głośników.  

3.5  
panel płaski 

część modułu płaskiego monitora płaskiego, w której wytarzany jest obraz.  
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4 Wymogi administracyjne i organizacyjne 

4.1 Warunki techniczne i dotyczące infrastruktury  

4.1.1 Zbieranie, obróbka i transport monitorów płaskich są wykonywane w taki sposób, by nie 
wpływały na integralność monitorów. Kruszenie lub zgniatanie przed przetwarzaniem jest  
niedozwolone. 

4.1.2 Monitory płaskie i ich części skladowe są składowane pod osłoną zapobiegającą 
skutkom warunków atmosferycznych.  

UWAGA 1 Cześci skaldowe monitorów płaskich mogą obejmować: podświetlacze, osłony fluorescencyjne 
i/lub baterie zawierające lit. 

UWAGA 2 Przykłady osłony zapobiegającej skutkom warunków atmosferycznych obejmują: dach, zamknięte 
kontenery. 

4.2 Transport  

4.2.1 Kontenery są ładowane z zachowaniem ostrożności. W czasie układania jednego 
kontenera na drugim, należy zachować środki ostrożności, aby  zapobiec potłuczeniu 
monitorów płaskich w dolnym kontenerze.  

4.2.2 W czasie transportu monitorów płaskich zapewnione będą osłony zapobiegające 
skutkom warunków atmosferycznych.  

4.3 Materiały instalacyjne 

Materiały szkoleniowe i informacje dla pracowników powinny znajdować się w miejscu pracy 
lub przez cały czas będą łatwo dostępne dla pracowników. Materiały i informacje powinny 
dokumentować konkretne ryzyko związane z monitorami płaskimi.  

UWAGA  Potencjalne ryzyka obejmują uszkodzenie fizyczne, narażenie na rtęć, ołów i/lub tlenek cynowo-
indowy, oraz wdychanie pyłu i/lub osłon fluorescencyjnych. 
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5 Wymogi techniczne 

5.1 Przygotowanie do przetwarzania 

Jeżeli technologia przetwarzania wymaga oddzielenia różnych rodzajów monitorów płaskich, 
pracownicy muszą być wykwalifikowani i przeszkoleni w zakresie odpowiednich metod do 
przeprowadzania sortowania. 

5.2 Ogólne oczyszczanie z zanieczyszczeń  

5.2.1 Substancje i części składowe zawarte w monitorach płaskich zostaną usunięte zgodnie 
z Załącznikiem A i B (Wytyczne i monitoring oczyszczania z zanieczyszczeń) niniejszego 
dokumentu normatywnego. 

5.2.2 Przetwarzanie monitorów płaskich powinno uwzględniać różne rodzaje monitorów, ich 
frakcje i części składowe, i szczegółowe wymogi dla: 

 rtęci, 

 osłon fluorescencyjnych oraz 

 tlenku cynowo-indowego (ITO). 

5.2.3 Przetwarzanie mechaniczne monitorów płaskich zostanie przeprowadzone w zakładzie 
przeznaczonym do przetwarzania, który może wykazać, że nie dochodzi  w nim do 
zanieczyszczenia innymi przetwarzanymi strumieniami.  

5.3 Rtęć 

5.3.1 Do przetwarzania monitorów płaskich z podświetlaczami CCFL, należy dostarczyć 
dowód, że co najmniej (XX procen t) w masie rtęci z podświetlaczy jest usuwane z zawartości 
wejściowej nieprzetwarzanych sprzętów.  

5.3.2 Można to również wykazać weryfikując, że mniej niż [XX mg/m3 lub mg/kg] rtęci jest 
obecne we frakcjach, które są przeznaczone do recyklingu i że frakcje, w których 
skoncentrowana jest rtęć są przekazane do odpowiedniego unieszkodliwiania.  

5.3.3 Potłuczone podświetlacie CCFL z ręcznego demontażu są przechowywane i 
transportowane w zamykanych kontenerach, aby uniknąć emisji rtęci. Takie kontenery są 
składowane w miejscach, gdzie nie są narażone na ciepło.  

5.3.4 Wszystkie podświetlacze CCFL z ręcznego demontażu, potłuczone lub nie , są 
przetwarzane w specjalnych zakładach do przetwarzania lamp lub wysyłane do 
odpowiedniego unieszkodliwiania zgodnie z ustawodawstwem krajowym.  

5.4 Tlenek cynowo-indowy (ITO) 

5.4.1 Kiedy monitory ciekłokrystaliczne lub ich frakcje są wysyłane do zakładów 
przetwarzania, które zamierzają skoncentrować tlenek cynowo -indowy (ITO), procesy odzysku 
i unieszkodliwiania będą podlegały wymogom dokumentu normatywnego WEEELABEX – 
Część I (Wymogi ogólne). 

5.5 Osłony fluorescencyjne 

5.5.1 Monitory płaskie i frakcje są wysyłane do zakładów przetwarzania, które gwarantują 
odzyskiwanie lub unieszkodliwianie osłon fluorescencyjnych i szkła zgodnie z klauzulą 5.8.2. 
dokumentu normatywnego WEEELABEX – Część I (Wymogi ogólne). 

5.5.2 Osłony fluorescencyjne i frakcje zawierające powłoki fluorescencyjne są 
unieszkodliwiane na składowisku lub przetwarzane przez odpowiednie proc esy termiczne, 
zaprojektowane i zatwierdzone dla substancji niebezpiecznych.  

5.6 Monitoring 

5.6.1 Operator opracuje protokoły i procedury odpowiednie dla jego technologii, aby wykazać 
spełnienie celu usunięcia zanieczyszczeń, określonego w klauzuli 5.2.  
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5.6.2 Przetwarzanie monitorów płaskich jest przeprowadzane w kontrolowanej atmosferze. 
Odpowiedni sprzęt wentylacyjny i filtry zapewnią, że wskaźniki wartości narażenia 
zawodowego (OEL) i wartości limitowe emisji metali ciężkich i pyłów do powietrza mogą  być 
dotrzymywane przez cały czas. Akumulacja metali ciężkich w pyle powinna być również 
okresowo badana. 

5.6.3 Zawartość rtęci w powietrzu w miejscu pracy, gdzie dochodzi do przetwarzania LCD z 
podświetlaczami CCFL i w miejscach składowania będzie monitorowana, zgodnie z 
częstotliwością i protokołami opisanymi w odpowiednim ustawodawstwie europejskim w 
sprawie zdrowia i bezpieczeństwa  i zgodnie z jego krajową transpozycją. 

5.6.4 Monitoring higieny pracy danych pracowników powinien obejmować pomiary 
wchłaniania rtęci przez pracowników przez analizę stężenia rtęci we krwi lub moczu.  
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Wymogi szczegółowe dotyczące przetwarzania lamp 

Wprowadzenie 

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZSEE) to pierwsze i najważniejsze 
wytyczne europejskie dotyczące tworzenia standardu jakości dla przetwarzania lamp. Celem 
dyrektywy jest, jako pierwszy priorytet, zapobieganie ZSEE, a dodatkowo, ponowne użycie, 
recykling i inne formy odzysku takich odpadów, aby zredukować unieszkodliwianie ZSEE. Ma 
ona na celu poprawę ochrony środowiska przez wszystkich operatorów zaangażowanych w 
cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. producentów, dystrybutorów i 
konsumentów, a zwłaszcza tych operatorów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w 
przetwarzanie ZSEE. Ponieważ lampy zawierające rtęć zostały zidentyfikowane jako  jedna z 
priorytetowych kategorii ZSEE w dyrektywie, postanowienia ustalone w niniejszym 
dokumencie normatywnym dotyczącym jakości przy przetwarzaniu lamp mają zastosowanie 
do przetwarzania sprzętu oświetleniowego w zakresie dyrektywy tj.  

 zwykłe lampy fluorescencyjne, 

 kompaktowe lampy fluorescencyjne, 

 wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy 
halogenowe, 

 lampy sodowe niskiego ciśnienia, 

 pozostałe oświetlenie lub urządzenia oświetleniowe do celów rozpraszania i emitowania 
światła, z wyjątkiem żarówek żarnikowych,  

 oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych 
stosowanych w gospodarstwach domowych. 

Dyrektywa 2002/95/WE (dyrektywa RoHS) zajmuje się ograniczeniem użycia niektórych 
niebezpiecznych substancji (w tym rtęci) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

Od wprowadzenia strategii dotyczącej rtęci UE w 2005 r., Unia Europejska dokonała 
znaczącego postępu w zajmowaniu się wyzwaniami związanymi z rtęcią. Całościowa strategia 
zajmuje się zanieczyszczeniem rtęcią zarówno w UE jak i globalnie. Zawiera 20 środków 
mających na celu redukcję emisji rtęci, ograniczenie podaży i popytu , i ochronę przed 
narażaniem. Skutkiem strategii są: 

 dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 września 2007 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie 
wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawie rających rtęć 

 rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 Parlamentu europejskiego i Rady z 22 
października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków 
i mieszanin rtęci (do 15 marca 2011 r.) oraz bezpiecznego składowania rtęci 
metaliczne. 

 

 

 

Zakres tych wymogów normatywnych jest ograniczony do lamp, podobnie jak w zakresie 
dyrektywy ZSEE, oraz do odnowionych lamp LED. Tabela 0.1 opisuje różne rodzaje lamp 
zgodnych z tymi kategoriami. 

 



WEEELABEX normative document on Treatment V9.0    
Part II Specific requirements (Lamps) 

  

44 

 

Kategori
a 

Rodzaj Skró
t 

Opis Rysunek liniowy 

Lampy Lampy 

fluorescencyjne 

FL Niskociśnieniowe (kilka mbar) 

lampy wyładowcze zawierające 
gaz szlachetny i albo: 

rtęć zawierającą 
fluorescencyjny proszek (dla 

widocznego promieniowania) 

brak fluorescencyjnego 

proszku (dla promieniowania 
UV) 

Proste lub inne 

nielinearne 
kształty 

 

Kompaktowe 

lampy 
fluorescencyjne - 

zintegrowane 

CFL-i Kompaktowe + 

zintegrowany 
obciążenie 

elektroniczne 

 

 

 

 

Kompaktowe 
lampy 

fluorescencyjne - 
niezintegrowane 

CFL-
ni 

Kompaktowe 
(bez 

zintegrowanego 
obciążenia 

elektronicznego) 

 

 

 

Wysokowydajne 
lampy 

wyładowcze 

HID Wysokociśnieniowe (>1 bar) lampy atomowe 
wyładowcze zawierające gaz szlachetny, rtęć, sód 

i sole 

 

 

Niskociśnieniowe (kilka mbarów) lampy atomowe 

wyładowcze zawierające gaz szlachetny i albo: 

 

 

 

Odnawian

e lampy 
LED  

Odnawiane LED LED LED składa się z centralnej diody 

emitującej światło przykrytej 
obudową reflektora. Kiedy prąd 

elektryczny jest zastosowany, 
wytwarza albo: 

 - nakierowaną wiązkę światła (a) 

 - nienakierowaną wiązkę światła 

(b) 

 

(a) 

Kompaktowa 

 

 

(b) Różne 
formy 

 

 

1 Zakres 

1.1 Niniejszy dokument normatywny ma służyć jako ramy zgodności dla operatorów 
przetwarzania specjalizujących się w przetwarzaniu lamp. Niniejszy dokument normatywny 
określa wymogi jakościowe dla całego procesu przetwarzania lampy tj.  odbiór, obróbka, 
składowanie, przetwarzanie i odzysk lamp. Celem dokumentu normatywnego jest zapewnienie  
zgodności z ustawodawstwem dotyczącym środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa , oraz 
zmniejszenia oddziaływania przetwarzania lamp na środowisko. Cele te mogą zostać 
osiągnięte przez:  

 oddzielanie bez zanieczyszczania lamp we frakcjach, dla recyklingu i/lub odzysku 
materiałów, 
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 bezpiecznego przetwarzania rtęci w wyspecjalizowanych zakładach dla odpadów z 
lamp zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej w  sprawie zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska, oraz  

 zgodny z ochroną środowiska recykling, odzysk i unieszkodliwianie frakcji lamp 
zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej dotyczącym zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska.  

Niniejszy dokument zawiera w sobie wymogi prawne dotyczące celów recyklingu i odzysku 
zgodnie z dyrektywą 2002/9/WE i odpowiednimi rozporządzeniami krajowymi oraz z 
ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej w sprawie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. 
Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE wskaźnik ponownego użycia i recyklingu części skąłdowej, 
materiału i substancji lamp powinien osiągnąć minimum 80% według wagi przetwarzanych 
lamp. 

1.2 Przegląd procesu 

Procesy zarządzane przez operatora przetwarzania odpowiedzialnego za przetwarzanie lamp 
wykraczają poza podstawowy proces odzysku. Wiążą się również z odpowiedzialnością za 
etapy przed i po przetwarzaniu lamp. Rys. 1.1. przedstawia uproszczony łańcuch dostaw 
ogólnego operatora przetwarzania lamp, w którym wszystkie etapy  przetwarzania są opisane 
w części niniejszego dokumentu normatywnego. 

Rys. 1.1: diagram przedstawia uproszczony łańcuch dostaw ogólnego procesu przetwarzania 
lamp 

 

2 Odniesienia normatywne 

brak 

  

 

3 Terminy i definicje 

Do celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają terminy i definicje podane w dokumencie 
normatywnym WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I (Wymogi ogólne) i poniższe:  

3.1  
lampy 

lampy wyładowcze i nowe lampy LED w ramach dyrektywy 2002/96/WE  

UWAGA  Nowe lampy LED to lampy LED używane w zamian  za lampy CFL lub GLS i pasujące do gniazd 
w tym zastosowaniu   

Odbiór  

(5.2) 

Obróbka  &  

Składowanie  

(5.3) 

Proces oddzielania 

(5.4 ) 

Odzysk  

Uniszkodliwianie 

(5.5) ( 5.6) 

Monitoring & 

Kontrola 
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3.2  
odzysk 
jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku 
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane 
do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce.  

UWAGA   Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE; Załącznik II dyrektywy 2008/98/WE zawiera niewyczerpujący 
wykaz procesów odzysku. 

3.3  
recycling 
jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje 
odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako 
paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.  

UWAGA  Zgodnie z art. 3(17) dyrektywy 2008/98/WE. 
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4 Wymogi administracyjne i organizacyjne 

4.1 Ogólna struktura zarządzania  

4.1.1 Operatorzy przetwarzania przetwarzający lampy działają zgodnie z wymogami 
normatywnymi WEEALBEX w sprawie przetwarzania, Część I (Wymogi ogólne).  

4.1.2 Operator przetwarzania wykaże wykorzystanie odpowiednich technik, w celu 
osiągnięcia wymaganych celów i będzie postępował zgodnie z przyjętymi praktykami 
środowiskowymi związanymi z przetwarzaniem odpadów z lamp.  

4.1.3 Operator przetwarzania zorganizuje zakład przetwarzania i powiązane procedury 
robocze w taki sposób, aby zapobiec emisji rtęci lub innego zanieczyszczenia. 

4.1.4 Operatorzy przetwarzania zaangażowani w przetwarzanie lamp zaangażują się w 
warunki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować usuwanie niebezpiecznych 
substancji i odzysk innych frakcji.  

4.2 Infrastruktura zakładu przetwarzania  

4.2.1 Zakład przetwarzania lamp zapewni: 

 kontenery do składowania frakcji wyjściowych zaprojektowane, aby zapobiegać emisji 
rtęci, i   

 odkurzacz przemysłowy z aktywnymi filtrami węgla oraz zamykane kontenery na 
frakcje zawierające rtęć i inne odpady z lamp.  

4.2.2 Postanowienia dotyczące wody, wody do przetwarzania i oczyszczania powietrza 
wspomniane w wymogach normatywnych WEEELABEX w sprawie przetwarzania, Część I 
(Wymogi ogólne), klauzula 4.3. powinny uwzględniać możliwą emisję rtęci.  

4.3 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

4.3.1 Pracownicy zajmujący się odpadami z lamp powinni używać wymaganych środków 
ochrony osobistej (PPE) zgodnie z oceną ryzyka, zgodnie z wymogami normatywnymi 
WEEELABEX w sprawie przetwarzania, Część I (Wymogi ogólne), klauzula 4.3.1.  

4.3.2 Zakład wdroży odpowiednie działania do kontroli narażenia pracowników na środki 
chemiczne, biologiczne i fizyczne. Takie działania powinny obejmować, ale nie wyłącznie:  

 środki ochrony osobistej usunięty i składowany w wyznaczonym miejscu/kontenerze 
przed opuszczeniem m iejsca pracy (pod koniec dnia lub przed przerwą), aby uniknąć 
zanieczyszczenia 

 mycie rąk przez pracowników zawsze po opuszczenia obszaru pracy,  

 jedzenie w wyznaczonych miejscach, 

 palenie w wyznaczonych miejscach. 

UWAGA 1 Odpowiednim środkiem chemicznym w lampach jest rtęć. 

UWAGA 2 Przykładami środków ochrony osobistej są: rękawice, okulary, maski i kombinezon ochronny.  

4.4 Dokumentacja wypadków i zdarzeń 

4.4.1 Operator przetwarzania lamp wdroży program mający na celu identyfikację, ocenę i 
kontrolę zdarzeń i wypadków, do których dochodzi w zakładzie.  

4.4.2 Jak określono w wymogach normatywnych WEEELABEX w sprawie przetwarzania – 
Część I (Wymogi ogólne), klauzula 4.4.2, wszyscy pracownicy zaangażowani w procedury 
awaryjne powinni być przeszkoleni i uświadomieni w zakresie zadań w przypadku wystąpienia 
wypadku w zakładzie przetwarzania.  

4.4.3 Poza wymogami normatywnymi WEEELABEX w sprawie przetwarzania – Część I 
(Wymogi ogólne), klauzula 5.9.1., operator przetwarzania udokumentuje wszystkie niezbędne 
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dodatkowe działania oczyszczania i odkażania przeprowadzane w zakładz ie w rezultacie 
wypadku lub zdarzenia, oraz datę i czas podjęcia tych działań.  

4.4.4 Operator przetwarzania powinien prowadzić rejestr wypadków lub niebezpiecznych 
zdarzeń (lub innych tzw. RIDDOR), do których dochodzi w zakładzie. 

UWAGA  Skrót RIDDOR odnosi się do przepisów o zgłaszaniu urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń  
‘Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995’, które nakładają na pracodawców, 
osoby samozatrudnione i osoby zarządzające siedzibą obowiązek prawny zgłaszania śmierci, znacznych urazów, 
ponad 3-dniowych urazów - kiedy pracownik lub osoba samozatrudniona jest z dala od pracy lub nie może 
wykonywać normalnych zadań roboczych przez ponad 3 dni z rzędu, urazy, które ponoszą czł onkowie społeczności 
lub ludzie nieobecni w pracy, kiedy są zabierani z miejsca zdarzenia do szpitala, choroby związane z pracą i 
niebezpieczne zdarzenia – kiedy dzieje się coś, co nie skutkuje urazem, ale mogła się nim skończyć.  

4.4.5 Operator przetwarzania powinien przygotować i regularnie aktualizować Plan ciągłości 
działania, który obejmuje zadania jakie mają być podjęte w czasie wystąpienia wypa dku w 
siedzibie, blokującego trwające procesy. 
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5 Specyfikacje techniczne 

5.1 Wymogi ogólne 

5.1.1 Specjalne traktowanie lamp ma na celu usuwanie rtęci i odzyskiwanie frakcji lamo w 
skuteczny sposób. 

5.1.2 Operatorzy przetwarzania lamp wykażą ciągłe usprawnianie procesów przetwarzania i 
niezawodności łańcucha przetwarzania.  

5.1.3 Operator przetwarzania lamp zapewni oddzielenie i przygotowanie  frakcji w taki 
sposób, by ułatwić odzysk. Obowiązek ten ma zastosowanie, jeżeli operator przetwarzania 
wykonuje tę czynność przy użyciu własnych sprzętów do przetwarzania lub sprzętów 
autoryzowanych wykonawców. 

5.1.4 Każda lampa, odnowiony LED i części składowe lub frakcje powinny być przetwarzane 
tak, jakby zawierały rtęć, również jeśli nie mają wyraźnego oznaczenia, że zawieraj ą rtęć. 

5.1.5 Aby umożliwić odpowiednie przetwarzanie zużytych lamp, powinny one być 
przetwarzane oddzielnie. Lampy powinny być co najmniej usuwane z oddzielnie zebranych 
ZSEE. Usunięcie lamp z urządzeń powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie 
utrudniać recyklingu i odzysku części składowych, zgodnego z ochroną środowiska . 

5.2 Odbiór 

5.2.1 Ilość składowanych lamp powinna być ograniczona do: 

 Ilości przetwarzanej w ciągu mniej niż 6 tygodni, w oparciu o wagę lamp i możliwość 
przetworzenia, mierzone od przyjęcia odpadu z lampy u operatora przetwarzającego 
lampy do izolacji wydobytej rtęci z frakcji o różnych materiałach, lub  

 Liczba lamp pozostanie poniżej 150000 sztuk. 

UWAGA  Ilość rtęci w 150000 lampach jest równowartością składowanej rtęci poniżej 500 g.  

5.2.2 W czasie obróbki i składowania należy zwrócić szczególną by rozładunek kontenerów z 
odpadami był przeprowadzany w wydajny i bezpieczny sposób, aby uniknąć uszkodzenia 
kontenerów, lamp i ich frakcji, oraz należy zwrócić uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników. 

5.2.3 W czasie kontroli operatorzy przetwarzania lamp zweryfikują czy zawartość  kontenerów 
jest zgodna z listem przewozowym. W przypadku braku zgodności, dostępne będą opcje 
zajmowania się odpadami bez zakłócania regularnych dostaw.  

5.2.4 Operatorzy przetwarzania lamp określą wagę (brutto lub netto) i źródło każdej 
przychodzącej dostawy i zarejestrują dowody na możliwość namierzania lamp. 

5.2.5 Operatorzy przetwarzania lamp zastosują procedury kalibracji i normy określone przez 
dostawcę urządzeń pomiarowych.  

5.3 Obróbka i składowanie 

5.3.1 Obróbka lamp w zakładzie przetwarzania przed procesem odzyskiwania powinna być 
wykonywana i nadzorowana przez przeszkolonych pracowników. 

5.3.2 Lampy powinny być przechowywane w warunkach zaprojektowanych tak, aby uniknąć 
przedostawania się rtęci do środowiska.  

5.3.3 Obszary składowania lamp powinny być zaprojektowane i utrzymywane tak, aby 
zapobiec i kontrolować emisje do środowiska. Obszary składowania powinny być łatwo 
dostępne dla upoważnionego personelu i jego sprzętu; jednak  powinny być odwiedzane w 
minimalnym zakresie. 
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5.3.4 Przed składowaniem pustych kontenerów, zostaną one oczyszczone tak, aby nie 
pozostawały w nich żadne widoczne substancje. 

5.3.5 Jeżeli jest to wskazane, kontenery jednorazowe będą przetwarzane, a dowód tego 
działania zostanie udokumentowany.  

5.4 Proces oddzielania 

5.4.1 Proces oddzielania jest zazwyczaj przeprowadzany w etapach. Projekt tych etapów i 
możliwe fazy pomiędzy nimi powinny zapobiegać przedostawaniu się rtęci bezpośrednio do 
środowiska w każdej formie. Skuteczność podejmowanych działań powinna być wspierana 
przez ocenę ryzyka operacyjnego i potwierdzona przez regularne pomiary zgodnie z bilansem 
masy, o którym mowa w Załączniku A  i C.  

5.4.2 Frakcje szklane przeznaczone do recyklingu powinny mieć poziom rtęci poniżej [5] 
mg/kg. 

5.4.3 Inne frakcje przeznaczone do recyklingu powinny mieć poziom rtęci poniżej [XX] mg/kg.  

UWAGA  Inne frakcje wygenerowane z procesu oddzielania lamp to oddzielone frakcje metaliczne, 
oddzielone frakcje plastikowe i oddzielone pyły fosforowe.  

5.5 Odzysk i unieszkodliwianie 

5.5.1 Jeżeli operator przetwarzania lamp angażuje osobę trzecią jako operatora 
przetwarzania do odzyskania lub unieszkodliwienia frakcji  podlegających recyklingowi, należy 
spełnić następujące warunki:  

 operator przetwarzania lamp zaangażuje potencjalne alternatywne wyjścia z 
odpowiednią przepustowością, aby odpowiednio odzyskiwać lub eliminować 
oddzielone frakcje, 

 operator przetwarzania lamp powinien mieć możliwość przetransportowania frakcji 
materiałów zgodnie z odpowiednimi regulacjami,  

 osoby trzecie zapewnią możliwość namierzania i zapewnią, że cele recyklingu 
mogą być zmierzone przez dostarczenie certyfikatów lub rejestrów do 
zweryfikowania miejsca przeznaczenia każdej frakcji oraz wykorzystanie i 
zastosowanie frakcji. 

5.6 Monitoring i kontrola 

5.6.1 Pracownicy zajmujący się niebezpiecznymi substancjami przejdą, przynajmniej raz w 
roku, badania medyczne, aby sprawdzić czy nie doszło do wchłonięcia i narażenia na rtęć.   

5.6.2 Poziom rtęci (mg) na m3 powietrza nie przekroczy poziomu(ów) określonych w 
ustawodawstwie krajowym i pozostanie poniżej wskaźnikowych wartości narażenia 
zawodowego określonych w ustawodawstwie krajowym.  

5.6.3 Emisje powietrza w zakładach przetwarzania powinny być nadzorowane tak, aby 
zwiększone emisje spowodowane przez zakłócenia operacyjne lub usterki techniczne zostały 
zidentyfikowane oraz aby podjęto środki zaradcze. 

UWAGA  Zgodnie z Załącznikiem C niniejszego dokumentu.  

5.6.4 Stężenie rtęci w powietrzu wszystkich obszarów roboczych w tym obszarów 
składowania powinno być regularnie monitorowane zgodnie z Załącznikiem C niniejszego 
dokumentu i nie powinno przekraczać limitów zawodowych ustalonych przez ustawodawstwo 
europejskie i jego krajowe wersje. 

UWAGA  W ramach celu najlepszych praktyk, wskaźnikowe wartości narażenia  zawodowego w zakładzie 
przetwarzania nie powinny przekraczać ośmiu godzin TL 0,02 mg/m3 zgodnie z opisem w dyrektywie Komisji 
2009/161/UE. 

5.6.5 Zakład przetwarzania powinien mieć do dyspozycji system mający na celu 
zapobieganie niebezpiecznym emisjom do deszczówki, powietrza i gleby w normalnych 
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warunkach roboczych i również w sytuacjach awaryjnych. Odprowadzone emisje do ścieków,  
powietrza i gleby powinny spełniać limity odprowadzania dla regulowanych e lementów.  

UWAGA  Przykłady systemów, które zapobiegają niebezpiecznym emisjom: zamknięty system 
kanalizacyjny lub zbiornik retencyjny przeciwpożarowy.  

5.6.6 Niewielkie frakcje złożone z proszków zawierających rtęć i zlokalizowane w zakładzie 
przetwarzania powinny być składowane w punktach składu odpadów niebezpiecznych 
zaprojektowanych, aby powstrzymać przedostawanie się rtęci do atmosfery i 
rozprzestrzenianie się rtęci w zakładzie przetwarzania. 

5.6.7 Pozostałość rtęci we frakcjach powinna być co miesiąc liczona i dokumentowana pod 
koniec procesu przetwarzania na podstawie mieszanej próbki reprezentatywnej zgodnie z 
Załącznikiem A niniejszego dokumentu.  

UWAGA 1 Kiedy te regularne pomiary będą wykazywać niewielkie różnice, częstotliwość może być 
stopniowo zmniejszana do pomiarów rocznych.  

UWAGA 2  Pozostała rtęć we frakcjach może być źródłem rozpraszania się niebezpiecznych emisji, kiedy są 
ponownie używane lub spalane. 

5.6.8 Zakłady przetwarzania powinny działać zgodnie z licencjami danego państwa 
członkowskiego dotyczącymi hermetyzacji rtęci na swoim terenie.  

5.7 Dokumentacja  

5.7.1 Operatorzy i podwykonawcy przetwarzania powinni prowadzić dzienniki operacyjne, 
które rejestrują wagę kontenera, poziom wypełnienia oraz identyfikator przychodzących lamp, 
jeżeli jest to konieczne według rodzajów i kategorii.  

5.7.2 Operator przetwarzania będzie mógł ciągle dokumentować strumienie wejściowe i 
wyjściowe i będzie mógł kwartalnie zdawać raport z bilansu masy dla lamp.  

5.7.3 Wymogi dotyczące monitoringu łańcucha niniejszego dokumentu normatywnego, i 
dokumentu normatywnego WEEELABEX – Część I (Wymogi ogólne) mają zastosowanie do 
przepływu odpadów z lampy, ich części składowych i frakcji, oraz kontenerów. 

5.7.4 Dane z monitoringu zarejestrowane na mocy klauzuli 5.6 będą dokumentowane.  

5.7.5 Alternatywne ścieżki unieszkodliwiania frakcji powinny być zidentyfikowane w trakcie 
oceny ryzyka operacji przetwarzania, która może być zastosowana w przypadku zakłócenia 
normalnych operacji.  
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Annex A  
(normatywny) 

Proces przetwarzania i właściwe punkty pomiarowe  

Poniżej przedstawiony został uproszczony bilans masy dla kolejnych etapów procesu przetwarzania lamp. W okienkach na rysunku poniżej 
przedstawiono stężenie krytyczne [Hg] w poszczególnych frakcjach. Należy zauważyć, że wymienione opcje „Odzysku i unieszkodli wiania” to nie 
wszystkie możliwe opcje. 

 

Poszczególne etapy przetwarzania mogą się odbywać w więcej niż jednym miejscu. Dokładne punkty pomiarowe zależą od przepływu produktów w 
zakładzie przetwarzania (np. proces mokry lub suchy, kruszenie wstępne, kruszen ie lub skrawanie krawędzi, podciśnienie).  

Etap Etap  Etap  Wyjście Step 
1 2 n n+1 

Wej. C Hg Waga Wyj. C Hg Waga Kolejny etap   Wyj. C Hg Waga lub Przepływ Przeznaczenie 
FL Proszek Destylacja Proszek .. 
CFL Rtęć  .. 
Podświetlacz Szkło Lampa Co., Inne szkło Co., .. 
LED Elektronika WEEE 
.. Metal Metal Co. 

.. Nie-metal Metal Co. 

.. Plastik Plastik Co., Spalanie, Składowisko 

.. Rtęć 

.. 
Gaz/powietrze Filtr 
Woda .. 

Ludzie 

Hg in 0 Wyj. Hg  0 

C Hg Stężenie rtęci w %wt   

Wejście 
Oddzielenie Odzysk i unieszkodliwianie 
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Annex B  
(informacyjny) 

Opcje przetwarzania dla frakcji lamp 

Poniższa tabela prezentuje ogólny zarys frakcji materiałów odzyskanych ze zużytych lamp i 
ich potencjale akceptory 

Frakcja wyjściowa Cel Akceptor  

Szkło 
Szkło 

Przemysł szklarski 

Przemysł świetlówek 

Glazurowanie Przemysł ceramiczny 

Piasek ścierny do 

czyszczenia 
Czyszczenie 

Środek syntetyzujący w 
odlewnictwie miedzi czarnej 

Przemysł metalurgiczny 

Klinkier 

Przemysł budowlany/ 
cementowy 

Zastępowanie piaskiem 

Warstwa dolna drogi 
asfaltowej 

Wata szklana 

Zamiennik krzemu Piece do spopielania 

Rtęć 
Katoda 

Przemysł chloru/ sody 
kaustycznej 

Rtęć Przemysł świetlówek 

Proszek fluorescencyjny/ 
fosforowy 

Regulowane składowisko 
odpadów 

Proszki  
Odpady 

Regulowane składowisko 

odpadów 

Nowe zastosowanie 
Przemysł skupiony wokół 

ziem rzadkich 

Nasadki i składniki metaliczne Odlewnictwo metalu Przemysł metalurgiczny 

Tworzywa sztuczne (Mieszaniny) tworzyw 
sztucznych 

Przemysł tworzyw 
sztucznych 

Odpady tworzyw sztucznych 
Regulowane składowisko 
odpadów 

Frakcje materiałowe odzyskane z odpadów lamp i ich potencjalne akceptory 
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Annex C  
(normatywny) 

Tabela częstotliwości kontroli stężenia resztkowego rtęci  

Część składowa Lokalizacja Częstotliwość 

Frakcje wyjściowa 

     Szkło Punkt składowania przejściowego Co miesiąc.  

Jeśli kolejne pomiary wykazują 

niewielkie odchylenia, 
ograniczona etapowo do 

corocznej. 

Przed unieszkodliwieniem 

     Metalowe nasadki Punkt składowania przejściowego 

Przed unieszkodliwieniem 

     Fluorescencyjny/ 
fosforowy  

     proszek 

Punkt składowania przejściowego 

Przed unieszkodliwieniem 

Pracownicy zakładu przetwarzania (wyłączając personel administracyjny) 

     Mocz (kreatynina) nie dotyczy corocznie  

Emisje  

     Powietrze  Miejsce gromadzenia Co tydzień 

Wszystkie punkty wejścia maszyny do 
recyklingu 

Co tydzień 

Wokół maszyny do recyklingu 

Wszystkie punkty wyjścia z maszyny 
do recyklingu 

Pomieszczenia biurowe (miejsce 

poza zakładem) 

Corocznie (przy 

podwyższonych poziomach 
wykonywać kontrole co 

miesiąc) 

     Woda Wyprowadzenie ścieków Co kwartał 
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Wymogi szczegółowe dotyczące przetwarzania Sprzętu do 
zmiany temperatury 

Niniejsza część dokumentu wymienia wymogi w zakresie zbierania, transportu, składowania, 
obróbki i przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących gospodarstwa domowego 
zawierających CFC, HCFP lub HFC oraz urządzeń chłodzących i mrożących gospodarstwa 
domowego zawierających HC. Oba zestawy wymogów nieobowiązkowych zostały wspólnie 
opracowane przez CECED, Forum ZSEE i EERA i udostępnione odpowiednio dnia 21 grudnia 
2007 r. oraz 18 października 2007 r.  

Działy tego normatywnego dokumentu stanowią dokładną kopię tych wymogów. Ze względu 
na ich przyjęcie przed projektem WEEELABEX, niektóre postanowienia niniejszych działów 
mogą być niezgodne z innymi działami normatywnych wymogów WEEELABEX (w tym 
dotyczących logistyki i zbierania).  

Projekt normy CENELEC EN dotyczącej wymogów w sprawie urządzeń gospodarstwa 
domowego wycofanych z eksploatacji, zawierających lotne węgle fluorowe lub lotne 
węglowodory podlegają obecnie zatwierdzaniu przez organizacje członkowskie CENELEC. Po 
ostatecznym przyjęciu norma EN zastąpi wymogi niniejszego dokumentu, o ile nie zostanie to 
zakwestionowane przez Zgromadzenie Ogólne Forum ZSEE. 
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Wymogi dotyczące zbierania, transportu, składowania, 
obróbki i przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących 
gospodarstwa domowego zawierających CFC, HCFC lub 
HFC 

21 grudnia 2007 r. 

1 Cel 

Celem niniejszych wymogów jest zapewnienie:  

 selekcji urządzeń chłodzących i mrożących gospodarstwa domowego, która nie 
powoduje zanieczyszczenia, by uzyskać frakcje na potrzeby materiałowego recyklingu 
i odzysku energii; 

 unieszkodliwiania CFC, HCFC i HFC (zwanych „substancjami regulowanymi”) w 
sposób przyjazny dla środowiska [1]. Oznacza to niszczenie substancji zubożających 
warstwę ozonową zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, np. CFC i HCFC, oraz związków zagrażających 
niszczeniem klimatu, np. HFC i CFC oraz HCFC. 

 bezpiecznego przetwarzania HC [3]. Szczegółowe wymogi dotyczące przetwarzania 
HC zostały opisane w dokumencie „Wymogi dotyczące zbierania, transportu, 
składowania i przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących zawierających 
węglowodory (HC)” [11]. 

Niniejszy dokument odpowiada wymogom prawnym dotyczącym celów monitorowania, 
recyklingu i odzysku zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE lub właściwymi krajowymi przepisami, 
monitorowania „substancji regulowanych” odzyskiwanych na potrzeby zniszczenia oraz 
dotyczących realizacji regularnych badań weryfikacji wydajności przez niezależnego audytora 
(zob. rozdział 6, załącznik 1).  

Wyjaśnienie: CFC, HCFC, HFC i HC to VOC – lotne związki organiczne, niemniej jednak w 
niektórych dokumentach i specyfikacjach pojęcie „VOC” jest nieprawidłowo stosowane 
wyłącznie w odniesieniu do HC.  

1.1 Wymogi ogólne 

Wymogi stosują się do selekcji „substancji regulowanych” z urządzeń chłodzących i 
mrożących gospodarstwa domowego na potrzeby zniszczenia. Demontowanie i przetwarzanie 
realizuje się na dwóch etapach. Etap 1, na którym wydobywa się „substancje regulowane” i 
olej z układów chłodzenia, oraz etap 2 na potrzeby ekstrakcji „substancji regulowanych” z 
pianki izolacyjnej na potrzeby zniszczenia i wyselekcjonowania materiału odzyskiwalnego i do 
recyklingu (metali, szkła, tworzyw sztucznych, kabli itd.).  

Ogółem dokument ten zawiera zespół minimalnych wymogów dotyczących:  

 Zbierania, składowania, transportu i obróbki;  

 Odzysku i niszczenia substancji regulowanych;  

                                                 
W niniejszym dokumencie CFC, HFC, HCFC zwane są „substancjami regulowanymi”:  

CFC – chlorofluorowęglowodór (np. R12, R11), HCFH Wodorochlorofluorowęglowodór (np. R22, R141b) oraz HFC 
– wodorofluorowęglowodór (np. R134a). CFC I HCFC to substancje wpływające na niszczenie warstwy 
ozonowej, posiadające potencjał powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP), natomiast HFC nie 
niszczą warstwy ozonowej, lecz posiadają znaczny potencjał powodowania globalnego efektu cieplarnianego.  
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 Wykorzystania frakcji wyjściowych (cele  odzysku i recyklingu odpowiednio 80% i 75%, 
cele te odpowiadają dyrektywie 2002/96/WE lub przyszłym zmienionym wersjom);  

 Środków bezpieczeństwa dla sprzętu lub jego części [2] zawierających 
niezidentyfikowane gazy w celu zapewnienia odpowiedniego przetworzenia całego 

sprzętu lub jego części zawierających wszelkiego rodzaju HC [ 3]; 

 Gwarantowania jakości (monitorowanie i sprawozdawczość);  

 Inspekcji i kontroli. 

Inne wymogi prawne, np. demontowanie przełączników rtęciowych [4], PCB [5] zawierających 
kondensatory, mieszaniny wodnego roztworu amoniaku (NH3) [6] i wymogi związane z 

możliwością wybuchu HC [7], [8] są tutaj jedynie wymienione, a nie szczegółowo opisane.  

1.2 Zbieranie, składowanie, transport i obróbka  

 

1) Sortowanie poszczególnych typów urządzeń chłodzących i mrożących [9] odbywa się w 
obrębie zakładu przetwarzania.  

2) Sortowanie poszczególnych typów urządzeń chłodzących i mrożących w przypadku 
wycofania z eksploatacji przed rozpoczęciem procesu przetwarzania wykonuje i nadzoruje 
wyszkolony personel. Proces odbywa się w zgodzie z wymogami przetwarzania urządzeń 
chłodzących i mrożących. 

3) Sygnatariusze niniejszego dokumentu zobowiązują się do uniemożliwiania w obrębie 
swoich umów z punktami zbiórki czy innymi stronami zbierającymi urządzenia wstępnego 
sortowania typów urządzeń chłodzących i mrożących dla celów związanych z 
przetwarzaniem po wycofaniu z eksploatacji.  

4) Zbieranie, składowanie, transport i obróbka urządzeń chłodzących i mrożących odbywa 
się ze starannością w celu uniknięcia uszkodzenia urządzeń czy wyc ieku substancji 
regulowanych. W przypadku wykrycia wycieku oleju należy podjąć właściwe kroki w celu 
zminimalizowania wpływu na środowisko.  

5) Wszelkie miejsca do składowania i przetwarzania powinny być co najmniej zgodne z 
technicznymi wymogami załącznika III dyrektywy 2002/96/WE. 

6) W przypadku składowania, transportu i obróbki przetwarzanie urządzeń chłodzących i 
mrożących wymaga również zapobiegawczych środków ochronnych ze względu na 
łatwopalność węglowodorów. Miejsca, w których może wystąpić niebezpieczne 
wybuchowe środowisko zostaną specjalnie wyznaczone. Ponadto należy wskazać zakaz 
źródeł zapłonu oraz zakaz wstępu nieupoważnionych osób (załącznik III dyrektywy 
2002/96/WE). Należy karać niestosowanie się do tych wymogów.  

7) Optymalizacja transportu jest dozwo lona, pod warunkiem że początkowy rozmiar urządzeń 
chłodzących i mrożących, w tym obudów, nie zostanie zmniejszony oraz że zostanie 
zapewniony dobry stan urządzeń.  

                                                 
Sprzęt lub jego części, np. luźne części typu drzwi, w przypadku których nie ma pewności co do występowania 

gazu lub zawartości gazu. 

HC – węglowodory (np. propan, butan, cyklopentan, izobutan, izopentan).  

Hg - rtęć 

PCB - polichlorowane bifenyle 

NH3 - amoniak 

Dyrektywa 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Dyrektywa 1999/92/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 

„Typy” urządzeń rozróżnia się w przypadku urządzeń zawierających CFC, HCFC, HFC, HC lub NH 3 
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8) Wszystkie składowiska powinny wykazać zabezpieczenie przed nieupoważnionym 
wstępem. 

9) Wyselekcjonowane „substancje regulowane” należy składować, obrabiać i przewozić 
ostrożnie w celu uniknięcia emisji przed zniszczeniem.  

1.3 Wymogi dotyczące przetwarzania i jakości wyjściowej  

Wszystkie urządzenia chłodzące i mrożące oraz ich części, które nie zostały w yraźnie 
zidentyfikowane jako urządzenia czy części typu HC, czy to w przypadku substancji 
chłodzącej czy pianek, należy przetwarzać jak te typu CFC, HCFC i HFC[ 10] [11]. W związku z 
tym infrastruktura do przetwarzania wszystkich typów urządzeń winna być zgod na ze 
środkami ochrony przed wybuchami określonymi w dyrektywie 1999/92/WE.  

Wyselekcjonowane „substancje regulowane” [1] są niszczone w odpowiednim procesie 
termicznym bądź chemicznym. Zniszczenie należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami 
(np. fakturą, dokumentem dostawy). 

Proces przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących wycofanych z eksploatacji odbywa 
się zazwyczaj na dwóch etapach:  

Etap 1: CFC, HCFC, HFC i niezidentyfikowane gazy [2], Olej i sprężarka 
 

1) W trakcie procesu przetwarzania lub po nim na leży usunąć wszelkie ciecze 
przyczyniające się do zanieczyszczenia wyselekcjonowanych frakcji.  

2) Wszelkie substancje chłodzące należy oddzielić od oleju.  

3) Zawartość CFC, HCFC i HFC oddzielonego od układu chłodzenia winna być równa lub 
wyższa niż 90% spodziewanej zawartości (zob. załącznik 1) tych substancji.  

4) Olej sprężarkowy o całkowitej zawartości halogenu poniżej 0,2% [12] można wykorzystać 
do recyklingu materiałowego lub w zwykłych piecach do spopielania, pod warunkiem że 
krajowe przepisy zezwalają na taki proces. 

5) Olej sprężarkowy o całkowitej zawartości halogenu powyżej 0,2% przetwarza się 
wyłącznie w procesie termicznym na potrzeby bezpiecznego zniszczenia „substancji 
regulowanych” [1]. 

6) Sprężarki nie podlegają ponownemu wykorzystaniu.  

 
Etap 2: CFC, HCFC, HFC i niezidentyfikowane gazy, PU [13] 
 

1) Przetwarzanie urządzeń w ramach etapu 2 odbywa się wyłącznie z zastosowaniem 
urządzeń przetworzonych na etapie 1 (zwanych „obudowami”).  

2) Zawartość CFC, HCFC i HFC oddzielonego od pianki PU winna być równa lub wyższa niż 
90% spodziewanej zawartości (zob. załącznik 1) tych substancji.  

3) Po procesie przetwarzania frakcje PU powinny zawierać nie więcej niż 0,2% CFC, HCFC, i 
HFC. 

4) Należy zagwarantować zminimalizowanie pozostałości PU (zawartych we frakcjach 
tworzywa sztucznego i metalowych odzyskanych selektywnie w celu wykorzystania jako 
surowiec wtórny) w celu uniknięcia strat „substancji regulowanych” [1]. W związku z tym 

                                                 
W odniesieniu do wyraźnie zidentyfikowanych urządzeń chłodzących i mrożących HC należy stosować „Wymogi 

dotyczące zbierania, transportu, składowania i przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących zawierających 
węglowodory (HC)” opublikowane w październiku 2006 przez Forum WEEE, CECED i EERA. 

W tym luźne części dostarczane do zakładów przetwarzania (np. drzwi).  

W przypadku substancji chłodzącej z CFC, HCFC, HFC będzie to zawartość halogenu (np. fluoru i chloru) w oleju 
sprężarkowym. Np. 0,2% całkowitej zawartości halogenu w oleju sprężarkowym odpowiada 0,18% R12.  

PU: skrót od poliuretanu stosowanego jako materiał izolacyjny w urządzeniach chłodzących i mrożących, 
rozszerzonego o CFC, HFC, HCFC lub HC 
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pozostałości PU zawarte w żelazowcach i metalach nieżelaznych należy utrzymywać na 
poziomie poniżej 0,3%; pozostałości PU zawarte we frakcjach tworzyw sztucznych należy 
utrzymywać na poziomie poniżej 0,5%.  

1.3.1 Aspekty związane z recyklingiem i odzyskiem  

Urządzenia chłodzące i mrożące oraz części składowe, materiały i substancje przetwarzane w 
sposób opisany powyżej powinny spełniać wymogi dyrektywy 2002/96/WE w celu osiągnięcia 
wskaźnika odzysku równego co najmniej 80% oraz wskaźnika recyklingu równego co najmniej 

75% średniej wagi urządzenia [14]. 

1.4 Wymogi dotyczące gwarancji jakości  

1) Firmy zajmujące się przetwarzaniem  urządzeń chłodzących i mrożących winny stosować 
technologię zgodną z aktualnym stanem techniki [15] w celu osiągnięcia wymaganych 
celów i wdrażania zatwierdzonych praktyk środowiskowych na potrzeby selekcji substancji 
regulowanych. 

2) Firmy zajmujące się przetwarzaniem urządzeń chłodzących i mrożących powinny posiadać 
wdrożone certyfikowane ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważny audytowany system 
zarządzania jakością, co obejmuje również proces przetwarzania i monitorowanie obiektu.  

3) Oprócz zwyczajowych kontroli i dokumentacji prowadzonych za pomocą systemu jakości, 
wymaga się, aby firmy zajmujące się przetwarzaniem prowadziły dzienniki procesów 
rejestrujące wszystkie odbierane urządzenia chłodzące i mrożące według typów i kategorii 
[16] oraz wszelkie wyjeżdżające materiały i substancje regulowane (zob. rozdział 6).  

1.5 Wymogi dotyczące rocznej sprawozdawczości danych (monitorowanie i zapisy)  

Należy sporządzać sprawozdania roczne zawierające następujące skompilowane informacje. 
Sprawozdania te powinny obejmować:  

 Liczbę, typ i kategorię urządzeń jako wpływ do etapu 1 (selekcja oleju i substancji 
chłodzących); 

 Rozróżnienie na urządzenia nienaruszone [17] i uszkodzone/ puste[18]; 

 Liczbę, typ i kategorię obudów przetworzonych w ramach etapu 1;  

 Dowody (faktura, dokumentem dostawy) wskazujące na liczbę „substancji 
regulowanych” [1] dostarczonych do zniszczenia selektywnego w ramach etapu 1 i 2, 
uwzględniając ilości na składzie na początku i pod koniec roku;  

 Stężenie resztkowe „substancji regulowanych” we frakcji PU;  

 Stężenie resztkowe „substancji regulowanych” w oleju;  

 Stężenie resztkowe PU we frakcjach tworzyw sztucznych i metali;  

 Punkt dostawy i technologie zastosowane do „frakcji końcowych” dostarczonych na 
potrzeby technologii przetwarzania końcowego;  

1.6 Inspekcja i kontrola 

Ilość wyselekcjonowanych cieczy i frakcji oraz kierunek ich spedycji należy udokumentować 
zgodnie z wymogami dotyczącymi monitorowania w krajowych przepisach wdrażających 

                                                 
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w spra wie zużytego sprzętu 

elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) lub powiązane przepisy krajowe  

„Technologia zgodna z aktualnym stanem techniki” oznacza, że instalacja umożliwia odzysk „substancji 
regulowanych” oraz usunięcie cyklopentanu oraz spełnia wymogi przedstawione w rozdziale 4. 

„Kategorie” urządzeń chłodzących i mrożących opisują różne rozmiary:    

 - kategoria 1:domowe urządzenia chłodzące (do 180 l – zazwyczaj jednnodrzwiowe)   

 - kategoria 2:domowe lodówko-zamrażarki (do 350 l – zazwyczaj dwudrzwione),  

    - kategoria 3:domowe zamrażarki (skrzynia lub obudowa, poniżej 500 l).  

Nienaruszony może oznaczać układ chłodniczy wciąż znajdujący się pod ciśnieniem  

Uszkodzony układ chłodniczy wciąż zawiera nieco oleju.  
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dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektroniczneg o 
(ZSEE). 

1) Zgodność z wymogami jakościowymi (zob. Rozdział 5) jest ustalana przez właściwe strony 
zwrotu [19], które dokonują zwrotu ZSEE i z którymi zakłady przetwarzania mają 
podpisane umowy. 

2) Zaleca się doroczne inspekcje wykonywane przez niezależną organizację posiadającą 
odpowiednią wiedzę z zakresu procesu przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących 
w celu przeprowadzenia kontroli następujących elementów:  

 

 Publikacji sprawozdania rocznego i wszelkich zapisów dotyczących urządzeń 
chłodzących i mrożących poddanych przetwarzaniu i usuniętych substancji 
regulowanych i/lub obudów (zob. rozdział 6);  

 Zdolności zakładu przetwarzania do zapewnienia zgodności z wymogami określonymi 
w niniejszym dokumencie; 

 Zgodności z wymogami środowiskowymi, prawnymi i innymi (pozwolenia, składowisko 
itd.). 

3) Niezależni audytorzy posiadających potwierdzoną wiedzę w zakresie badania instalacji 
przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących powinni przeprowadzać regularne 
badania weryfikujące wydajność dla instalacji etapu 1 i etapu  przetwarzania 2, zgodnie z 
opisem przedstawionym w załączniku 1.  

3.1)  Badanie weryfikujące wydajność należy przeprowadzić nie później niż trzy 
miesiące od rozpoczęcia działalności w ramach umowy ze stroną zwrotu. Badanie 
weryfikujące wydajność należy również przeprowadzić po zainstalowaniu i 
uruchomieniu wszelkiego nowego sprzętu lub po dokonaniu modyfikacji etapu 
przetwarzania 1 i/lub etapu 2 albo po przeniesieniu lub ponownej instalacji starego 
sprzętu w nowym miejscu.  

3.2) W celu zapewnienia nieprzerwanego spełniania wymogów badanie weryfikujące 
wydajność przeprowadza się w określonym czasie. Częstotliwość badań 
weryfikujących określa ocena ryzyka, jest ona również wymieniona w umowie 
między stroną zwrotu a zakładem przetwarzania.  

3.3) Jeśli badanie weryfikujące wydajność wykaże, że instalacja przetwarzania nie 
spełnia wymogów, strona zwrotu jest o tym fakcie informowana. W takim 
przypadku zakład przetwarzania wstrzymuje procesy i podejmuje odpowiednie 
środki naprawcze, a zgodnie z 7.3.1 wykonywane jes t nowe badanie wydajności.  

1.7 Nowelizacja wymogów 

Wymogi przedstawione w niniejszym dokumencie oparte są na praktykach i na najlepszych 
dostępnych obecnie technologiach. Może dojść do sytuacji, w której w ciągu najbliższych 5 -10 
lat powstaną nowe, lepsze praktyki i technologie. Sygnatariusze zobowiązują się do 
nowelizowania dokumentu dotyczącego wymogów po upływie 5 lat lub, gdy nowe osiągnięcia 
poskutkują koniecznością nowelizacji.  

2 Badanie wydajności recykling etap 1 

Ustalenie stopnia odzysku jako procentu spodziewanej ilości substancji regulowanej na 
potrzeby zniszczenia w recyklingu na etapie 1 może się odbywać na 2 sposoby. Badania 
należy przeprowadzać na urządzeniach zawierających wyłącznie CFC.  

Następujące dane wejściowe:  

W przypadku testowania jednostkowego 100 urządzeń o nienaruszonych układach chłodzenia 
i tabliczkach identyfikacyjnych, każde urządzenie jest ważone przed i po przetworzeniu, a 
wyselekcjonowany CFC i olej jest porównywany z całkowitymi ilościami wypełnionymi zgodnie 

                                                 
[19]  Właściwe strony zwrotu to zazwyczaj systemy zwrotu (systemy zgodności WEEE), lecz mogą to być 

również producenci (np. Niemcy) lub zwrot B2B. 
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z tabliczkami identyf ikacyjnymi. Urządzenia, które zostaną uznane za wadliwe, należy 
oddzielić. W podobny sposób należy zanotować wszelkie prowadzone obserwacje przy 
widocznych stratach CFC i oleju, wody i materiałów, które wywierają wpływ na bilans masy.  

Po wykonaniu testu dostępne są następujące zapisy:  

 całkowita waga CFC (A) i oleju (B) na kg  

 całkowita waga ilości CFC zgodnie ze wskazaniami na tabliczce identyfikacyjnej ( C) 

 całkowita redukcja wagi (D) wszystkich odessanych urządzeń na kg  

 liczba wadliwych urządzeń lub urządzeń ze stratami, które wpływają na bilans masy. 
Porównanie redukcji wagi każdego urządzenia ze spodziewaną ilością redukcji wagi 
(CFC i oleju) może wskazać wadliwe układy chłodzenia. W celu uzyskania 
prawdopodobnych danych dla bilansu masy trzeba decydować o układach wadliwych. 

Określone zostały następujące wyniki uwzględniające liczbę wadliwych urządzeń lub inne 
obserwacje: 

Bilans masy: Relacja między (A + B) a (D) to miara dla całkowitej wydajności zakładu w 
zakresie odzysku masy. Wyniki przewyższające 0,97 uznaje się za wartości dopuszczalne.  

Odzysk CFC: 1) Relacja między (A) a (C) to miara dla wydajności instalacji w zakresie 
odzysku CFC. Wynik nie może być niższy niż 0,9 (=90%). 2) Relacja między ( A) a (D - B) to 
miara dla wydajności instalacji w zakresie odzysku CFC. Wynik nie może być niższy niż 0.9 
(=90%). 

CFC na urządzenie: Relacja między (A) a liczbą nienaruszonych urządzeń świadczy o ilości 

CFC na urządzenie. Typowy wynik to w dużej mierze 115 g na urządzenie.  

Olej na urządzenie: Relacja między (B) a liczbą urządzeń zawierających olej świadczy o 

ilości oleju na urządzenie. Typowy wynik to w dużej mierze 240 g na urządzenie.  

Udział wadliwych urządzeń: Liczba wadliwych urządzeń z doświadczenia wynosi 10 -20%. 

Następujące dane wyjściowe:  

Co najmniej 1 000 urządzeń o nienaruszonych układach chłodzenia [1] zawierających CFC 
poddaje się przetwarzaniu zgodnie ze stosowaną procedurą i technologią. Olej i CFC są 
poddane selekcji. Butla do pobierania CFC jest przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu 
procesu ważona. Ważona ilość w kilogramach jest dzielona przez liczbę sprężarek. Określa 
się CFC odzyskane w gramach na sprężarkę. Wynik nie może być niższy niż 90% 

spodziewanego CFC [2].  

3 Badanie wydajności recykling etap 2 

Ustalenie stopnia odzysku jako procentu spodziewanej ilości substancji regulowanej na 
potrzeby zniszczenia w recyklingu na etapie 2 może się odbywać na 2 sposoby. Badania 
należy przeprowadzać na co najmniej 1 000 urządzeniach zawierających wyłącznie CFC w 
piance izolacyjnej. 

Ważona jest frakcja wyjściowa PU oraz frakcja CFC 1 000 urządzeń. 

Pojemniki udostępnione do pobierania CFC są ważone jako puste przed rozpoczęciem pracy, 
a następnie po zakończeniu pracy z zawartością. Wynik ważenia w kg CFC (bez wody!!!) jest 
dzielony przez liczbę urządzeń. W rezultacie określa się ilość CFC w gramach na urządzenie 
(wartość = A). 

                                                 
[1] sprężarki 1 000 

[2] Każdy kraj musi określić według własnego doświadczenia spodziewaną ilość mieszanki rozmiarów sprężarek. W 
większości krajów europejskich wartość ta wynosi 115 g R12 na sprężarkę. Urządzenia zawierające HFC nie 
powinny stanowić elementu tego badania wydajności.  
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W czasie przetwarzania urządzeń należy pobrać kilka próbek frakcji wyjściowej PU w 
stosunku do całkowitej wagi około 1 kg, a następnie podzielić je manualnie na części PU i nie 
PU (styropor, drewno itd.).  

Część z tworzywa sztucznego PU odpowiada 91,5% (=100% -8,5% ilości CFC) odpowiedniego 
wkładu pianki PU. Część CFC nadal utrzymuje się w części z tworzywa sztucznego PU, co 
nazywane jest zawartością matriksu, a część jest odzyskiwana jako  skondensowany płyn. W 
związku z tym można obliczyć spodziewaną całkowitą ilość CFC, uwzględniając również ilość 
analizowaną w matriksie. Część PU frakcji jest wysyłana do laboratorium na potrzeby analizy 
zawartości CFC w matriksie. 

Całkowita ilość odzyskanego CFC (części skondensowanej i matriksowej) do zniszczenia 

wynosi 90% spodziewanej i wyliczonej ilości [3].  

Następujące dane wejściowe:  

Procedura określania ilości CFC w gramach na urządzenie jest zgodna z kategorią 
urządzenia:  

kategoria 1:domowe urządzenia chłodzące (do 180 l),  
kategoria 2: domowe uniwersalne urządzenia chłodzące i mrożące (180 l do 350 l),   
kategoria 3: domowe urządzenia mrożące (skrzynia lub obudowa, poniżej 500 l).  

Przy oddzielaniu CFC należy spełniać następujące wartości odniesienia w zależności od 
kategorii urządzenia:  

Kategoria urządzenia 1: 240 g CFC na urządzenie  
Kategoria urządzenia 2: 320 g CFC na urządzenie  
Kategoria urządzenia 3: 400 g CFC na urządzenie  

Minimalną ilość odzysku dla CFC do zniszczenia należy obliczyć według  mieszanki. W 
przypadku mieszanki 60/25/15% nie powinna ona być niższa niż 283 g na jednostkę [ 4]. 
Bazując na faktycznie dostępnej mieszance urządzeń, oblicza się spodziewany wskaźnik 
odzysku CFC (M) według następującego wzoru:  

M g/urządzenie = (X % urządzenia cat1 x 240 g/urządzenie) + (Y % urządzenia kat2 x 320 
g/urządzenie) + (Z % urządzenia cat3 x 400 g/urządzenie)  

Następujące dane wyjściowe:  

Ilość frakcji PU (P) w kg jest określana w następujący sposób:  

Przy pomocy odpowiedniej metody analizy określa się udział obcego materiały w odzyskanej 
frakcji PU w kg (a).  

Do pozostałej ilości CFC (w kg) określonej przez laboratorium zewnętrzne w matriksie 
struktury UP przypisuje się b.  

Określa się ilość czystej frakcji PU (frakcja PU minus ilość obcego materiał u minus zawartość 
CFC w matriksie w kg wciąż występującej w piance (P-a-b) = wynik = c kg PU.  

Ilość PU obliczona za pomocą c odpowiada 91,5% oryginalnego materiału (91,5% PU/8,5 % 
CFC). W związku z tym za pomocą wzoru ((c x 100/91,5) - c)) można obliczyć ilość 
oryginalnej zawartości CFC w PU jako frakcji wyjściowej. Wynik = d kg CFC 

Określa się i wyznacza wartość każdej możliwej utraty PU (pozostałe PU przylegające przy 
metalach Fe, metalach Ne, tworzywach sztucznych oraz innych materiałach wyjściowych). 
Wynik = e kg CFC  

                                                 
[3] Każdy kraj musi określić według własnego doświadczenia spodziewaną ilość mieszanki rozmiarów urządzeń. W 

większości krajów europejskich wartość ta wynosi 314,5 g R12 na urządzenie.  

[4] Opierając się na następującym założeniu: 3,7 kg PU na urządzenie, 8,5% CFC => 314,5 g → 90% = 283 g na 
urządzenie. 
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Wydajność oparta na uzyskanych frakcjach PU obliczana jest za pomocą następującego 
wzoru: Wskaźnik odzysku – suma (Ax1000)/suma(d + e)  

Wydajność oparta na wprowadzonej mieszance wejściowej obliczana jest za pomocą 
następującego wzoru: Wskaźnik odzysku – suma (Ax1000)/suma(Mx1000) 

Poniższy rysunek stanowi wizualizację warunków z PU i CFC.  
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PUR plastic (c)

(           kg minus CFC matrix part) 

=             kg in OUTPUT

CFC matrix part (b)

(      % of            kg)

=           kg in OUTPUT

PUR foam INPUT

Analyzed to determine the CFC matrix part (b)

          kg OUTPUT (P)

Shredder

  % …         kg      % …        kg

NON-PUR

(styropor, wood, etc.)

lost

PUR plastic  =  91.5% of PUR-INPUT =           kg in OUTPUT (c)

      % of PUR-INPUT …            kg : 91.5 =         kg

PUR plastic … 91.5% of PUR-INPUT CFC …………... 8.5% of PUR-INPUT

Separated to determine the ratio

BASIS

      kg

condensed

(Ax1000)

CFC total (d) = 8.5% of PUR-INPUT =         kg * 8.5 =             kg

         kg of         kg CFC total =        % of RECOVERY
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Wymogi dotyczące zbierania, transportu, składowania i 
przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących 
zawierających węglowodory (HC) 

18 października 2007 r. 

1 Wprowadzenie  

Wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) w produkcji pianek izolacyjnych i układów 
chłodzących do urządzeń chłodzących i mrożących zostało w połowie lat 90 -tych zakazane 

[20]. 

W rezultacie producenci urządzeń chłodzących opracowali nową technologię opartą na 
zastosowaniu czystych węglowodorów (HC), takich jak butan, propan i pentan zamiast CFC 
jako nadających się do użytku substancji chłodzących.  

Cyklopentan nadal jest stosowany niemal wyłącznie jako środek porotwórczy z wyboru na 

potrzeby izolacji z pianki poliuretanowej.  

Jedną z głównych cech, w porównaniu do CFC, H -CFC i HFC [21], jest fakt że HC nie posiada 
potencjału niszczenia warstwy ozonowej, a jedynie niski potencjał powodowania globalnego 
efektu cieplarnianego (GWP) (zob. rysunek 1). 

 

Rysunek 1: wpływ na środowisko środków porotwórczych w piance poliuretanowej  

Ogółem wpływ HC na środowisko jest marginalny w porównaniu z CFC.  

Nowe urządzenia chłodzące i mrożące – tzw. urządzenia z HC – coraz częściej pojawiają się 
w punktach zbiórki ZSEE i w powiązanych procesach przetwarzania. Dla 2006 r. udział 
szacuje się na poziomie 10-30% całkowitej ilości przetworzonych odpadów urządzeń 
chłodzących i mrożących zbieranych i przetwarzanych w Europie [ 22]. 

Potencjalna emisja HC związana z przetwarzaniem urządzeń chłodzących i mrożących 
stanowi jedynie niewielką część całkowitej rocznej emisji VOC.  

                                                 
Rozporządzenie (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających 

warstwę ozonową. 
Chlorofluorowęglowodór (CFC), Wodorochlorofluorowęglowodór (HCFH) oraz wodorofluorowęglowodór (HFC) 

[22] Spodziewany jest przyszły wzrost szacowanego udziału urządzeń zawierających HC w strumieniu WEEE. 
Wymogi przedstawione w niniejszym dokumencie oparte są na praktykach i najlepszych dostępnych obecnie 
technologiach. Może dojść do sytuacji, w której w ciągu najbliższych 5 -10 lat powstaną nowe, lepsze praktyki i 
technologie. Sygnatariusze zobowiązują się do nowelizowania dokumentu dotyczącego wymogów po upływie 5 
lat lub, gdy nowe osiągnięcia poskutkują koniecznością nowelizacji.   
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2 Cel 

Celem niniejszych specyfikacji jest określenie wymogów zbierania, transportu, 
składowania i przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących zawierających HC w 
celu zapewnienia niskiego wpływu na środowisko i zapewnienia stosowania 
koniecznych środków bezpieczeństwa. 
 
Zapewnić to może przetwarzanie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania 
odpadów urządzeń chłodzących i mrożących zgodnych z całym prawodawstwem 
Wspólnoty Europejskiej w sprawie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. 

3 Wymogi ogólne 

Wymogi mają zastosowanie do selekcji HC jako ciecze i/ lub gazy pochodzące z 
urządzeń chłodzących i mrożących na potrzeby odzysku lub unieszkodliwienia 
poprzez demontaż lub przetwarzanie [23]. 
 
Ogółem dokument ten zawiera szereg wymogów dotyczących: 

 Zbierania, składowania, transportu i obróbki  

 Odzysku lub unieszkodliwiania HC  

 Emisji HC do otoczenia 

 Wykorzystania frakcji wyjściowych (cele odzysku i recyklingu odpowiednio 80% i 75%, 
cele te odpowiadają dyrektywie 2002/96/WE lub przyszłym zmienionym wersjom)  

 Środków bezpieczeństwa 

 Gwarancji jakości 

 Inspekcji i kontroli 

Dzięki tym wymogom uwzględnione zostaną również inne aspekty prawne: 
4) Elementy bezpieczeństwa budowy zakładu przetwarzania [24]. 

5) Zapobiegawcze środki bezpieczeństwa w czasie całego procesu [ 25]. 

6) Przetwarzanie, odzysk, recycling i unieszkodliwianie niebezpiecznych substancji w sposób 
przyjazny dla środowiska[26]. 

7) Krajowe wymogi prawne w sprawie emisji HC. 

4 Zbieranie, składowanie, transport i obróbka  

8) Sortowanie poszczególnych typów urządzeń chłodzących i mrożących [ 27] odbywa się w 
obrębie zakładu przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących.  

9) Sortowanie poszczególnych typów urządzeń chłodzących i mrożących w przypadku 
wycofania z eksploatacji przed rozpoczęciem procesu przetwarzania wykonuje i nadzoruje 

                                                 
Etap 1, na którym wydobywa się HC i olej z układów chłodzenia, oraz etap 2, na którym wydobywa się HC z p ianki 

na potrzeby odzysku lub zutylizowania i odseparowania materiału odzyskiwalnego i do recyklingu (metali, szkła, 
tworzyw sztucznych, kabli itd.).  

Dyrektywa 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Dyrektywa 1999/92/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG) 

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2002/96/EC stycznia 27 r. w sprawie zużytego 
sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) lub powiązane przepisy krajowe  

[8] „Typy urządzeń” to urządzenia zawierające CFC, H-CFC, HC lub NH3. 
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wyszkolony personel. Proces odbywa się w zgodzie z wymogami przetwarzania urządzeń 
chłodzących i mrożących.  

10) Sygnatariusze niniejszego dokumentu zobowiązują się do uniemożliwiania w obrębie 
swoich umów z punktami zbiórki czy innymi stronami zbierającymi urządzenia wstępnego 
sortowania typów urządzeń chłodzących i mrożących dla celów związanych z 
przetwarzaniem po wycofaniu z eksploatacji.  

11) Zbieranie, składowanie, transport i obróbka urządzeń chłodzących i mrożących odbywa 
się ze starannością w celu uniknięcia uszkodzenia urządzeń czy wycieku substancji 
regulowanych. W przypadku wykrycia wycieku oleju należy podjąć właściwe kroki w celu 
zminimalizowania wpływu na środowisko.  

12) Wszelkie miejsca do składowania i przetwarzania powinny być co najmniej zgodne z 
technicznymi wymogami załącznika III dyrektywy 2002/96/WE.  

13) W przypadku składowania, transportu i obróbki przetwarzanie urządzeń HC w ymaga 
również właściwych zapobiegawczych środków ochronnych ze względu na łatwopalność 
węglowodorów. Miejsca, w których może wystąpić niebezpieczne wybuchowe środowisko 
zostaną specjalnie wyznaczone. Ponadto należy wskazać i wprowadzać w życie zakaz 
źródeł zapłonu oraz zakaz wstępu nieupoważnionych osób (załącznik III dyrektywy 
2002/96/WE). 

14) Optymalizacja transportu jest dozwolona, pod warunkiem że początkowy rozmiar urządzeń 
chłodzących i mrożących, w tym obudów, nie zostanie zmniejszony oraz że zostanie 
zapewniony dobry stan urządzeń.  

15) Wszystkie składowiska powinny wykazać zabezpieczenie przed nieupoważnionym 
wstępem. 

5 Przetwarzanie  

Urządzenia HC można przetwarzać na wiele sposobów. Właściwy dobór technologii to nie 
tylko sprawa minimalizacji ryzyka wybuchu, ale i uzyskania najlepszych wyników selekcji dla 
rynku surowców wtórnych.  

Mimo niskiego wpływu HC na środowisko (jego potencjał wpływu na globalne ocieplenie 
wynosi mniej niż 15), należy stosować krajowe wartości ograniczające dotyczące powietrza.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju substancji chłodzącej czy pianek, 
urządzenia chłodzące i mrożące należy przetwarzać jak gdyby zawierały CFC. W związku z 
tym infrastruktura do przetwarzania urządzeń CFC winna być również zgodna ze środkami 
ochrony przed wybuchami określonymi w dyrektywie 1999/92/WE.  

Urządzenia chłodzące i mrożące oraz ich części składowe, materiały i substancje muszą być 
przetwarzane przy wskaźniku odzysku równego co najmniej 80% oraz wskaźniku odzysku i 
recyklingu równego co najmniej 75% średniej wagi urządzenia [zob. przypis 7].  

Proces przetwarzania urządzeń chłodzących i mrożących wycofanych z eksploatacji odbywa 
się zazwyczaj na dwóch etapach:  

Etap 1 (usuwanie wszelkich cieczy – art. 6.1 [zob. przypis 7]): 
1) W trakcie procesu przetwarzania lub po nim należy usunąć wszelkie ciecze, które mogą 

się  przyczynić do zanieczyszczenia oddzielonych frakcji.  

2) Wszelkie substancje chłodzące HC[28] należy oddzielić od oleju. 

3) Emisje HC muszą być zgodne z krajowym ustawodawstwem.  

4) Wszelkie instalacje muszą być wyposażone w środki chroniące przed ewentualnym 
pożarem lub wybuchem i za pomocą tych środków musi się odbywać obsługa instalacji.  

                                                 
Substancje chłodzące z HC wykorzystywane w „Komercyjnym sprzędzie chłodniczym” zawierają głównie HC -290, 

HC-600a, HC-1270 lub mieszanki HC-290/HC-600a, „Domowe chłodziarki” głównie izobutan (HC-600a)  
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Jeśli etap 1 i 2 są realizowane w dwóch różnych lokalizacjach, firma przetwórcza 
musi dopilnować, aby obudowy HC nie zostały pomieszane z obudowami CFC w 
czasie zbierania i składowania lub transportu. 
 
Etap 2 (dalsze przetwarzanie obudów HC): 
1) W przypadku przetwarzania obudów HC istotne jest stosowanie koniecznych środków 

bezpieczeństwa i pomocy pracownikom.  

2) Przetwarzanie urządzeń w ramach etapu 2 odbywa się wyłącznie z zastosowaniem 
urządzeń przetworzonych na etapie 1 (zwanych „obudowami”), z których usunięto 
substancję chłodzącą i olej.  

3) Emisje HC muszą być zgodne z krajowym ustawodawstwem.  

4) Jeśli HC nie zostanie wychwycone z pianki izolacyjnej, należy je uwolnić w sposób 
regulowany z poszanowaniem przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z postanowieniami dyrektywy 1999/92/WE [zob. 
przypis 6]. 

Środki ochrony przed wybuchami zgodnie z dyrektywą 1999/92/WE 

Zakłady stosują się do postanowień dyrektywy 1999/92/WE w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa.  
 
W praktyce wybuchów wewnątrz rozdrabniacza można uniknąć poprzez regulację 
warunków.  Przykłady środków regulacji tych warunków: 

 Rozrzedzenie atmosfery HC poprzez dmuchanie powietrza w procesie lub  

 Redukcja zawartości tlenu poprzez zastąpienie powietrza gazem obojętnym [29].  

 Zastosowanie alternatywnych przeciwwybuchowych technologii przetwarzania.   

6 Gwarancja jakości 

1) Firmy zajmujące się przetwarzaniem urządzeń chłodzących i mrożących zawierających 
HC powinny posiadać wdrożone certyfikowane ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub 
równoważny audytowany system zarządzania jakością, co obejmuje również proces 
przetwarzania i monitorowanie obiektu. 

2) Oprócz zwyczajowej dokumentacji i kontroli prowadzonych za pomocą systemu jakości, 
wymaga się, aby firmy zajmujące się przetwarzaniem prowadziły dzienniki procesów 
rejestrujące wszystkie odbierane urządzenia chłodzące i mrożące według typów i kategorii 
oraz wszelkie wyjeżdżające materiały.  

7 Inspekcja i kontrola 

Ilość wyselekcjonowanych cieczy i frakcji oraz kierunek ich wysyłki należy 
udokumentować w sposób możliwy do odzyskania zgodnie z wymogami dotyczącymi 
monitorowania w krajowych przepisach wdrażających dyrektywę 2002/96/WE w 
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZSEE). 
1) Zgodność z wymogami jakościowymi jest ustalana przez właściwe władze środowiskowe, 

odpowiedzialny system zwrotu (indywidualnie lub wspólnie) lub inne odpowiedzialne 
organy w poszczególnych krajach.  

                                                 
Istnieje kilka różnych typów gazów obojętnych. Zazwyczaj stosuje się azot (jest to typowy sposób przetwarzania 

urządzeń zawierających HC przez zakłady przetwarzania urządzeń zawierających CFC).  
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2) Zaleca się doroczne inspekcje wykonywane w imieniu właściwego organu przez 
niezależną organizację posiadającą odpowiednią wiedzę z zakresu procesu przetwarzania 
urządzeń chłodzących i mrożących w celu przeprowadzenia kontroli następujących 
elementów: 

 Publikacji rocznych sprawozdań dotyczących przetworzonych urządzeń HC i 
usuniętych cieczy i/lub obudów HC 

 Zdolności zakładu przetwarzania do zapewnienia zgodności z wymogami określonymi 
w niniejszym dokumencie 

 Zgodności z wymogami środowiskowymi, prawnymi i innymi (pozwolenia, składowisko 
itd.). 

 

 


