
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA  

GRUPY ROBOCZEJ  

DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ I GOSPODARKI ODPADAMI 

RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED)  

W DNIU 20.03.2017   
 

 

Spotkanie prowadzone przez przewodniczącego grupy roboczej dr Johna Tzoutzasa z Grecji 

odbyło się w siedzibie CED w Brukseli w obecności pracownika biura CED Anety 

Tyszkiewicz. 

 

Spotkanie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem. 

 

1. Aktualizacja wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmian dotyczących 

Dyrektywy 2008/98/EC w sprawie odpadów.  

 

Grupa przeanalizowała poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r.  

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 2008/98 / EC w sprawie odpadów (COM (2015) 0595 - C8-0382 / 2015 - 2015/0275 

(COD)). Szczegółowo omówiono miedzy innymi następujące poprawki: 

• poprawkę 21–dotyczącą elektronicznego gromadzenia danych. Zaproponowana poprawka: 

Elektroniczne gromadzenie danych powinno zostać rozszerzone na inne rodzaje odpadów,  

aby uprościć rejestrację przedsiębiorstwom i administracji oraz poprawić monitorowanie 

przepływu odpadów w Unii w treści "innych rodzajów odpadów" została uznana za kwestię,  

która może mieć potencjalny wpływ na gospodarkę odpadami w praktykach w zależności  

od dalszej wykładni państw członkowskich, 

• do poprawek 85 i 86 - nie wniesiono zastrzeżeń, 

• poprawka 158 (2b) -w kwestii dotyczącej "podjęcia niezbędnych środków w celu odkażania 

odpadów niebezpiecznych przed odzyskaniem w stosownych przypadkach”- w ocenie członków 

grupy roboczej kwestia ta będzie dotyczyła odbiorców odpadów, 

• poprawka 191 (12f) - opracowanie oddzielnych systemów zbierania i odbioru odpadów 

niebezpiecznych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe do dnia 1 stycznia 2020 r - 

obowiązek i termin bardzo trudny do przyjęcia,  

• poprawka 214 – członkowie grupy roboczej z zadowoleniem przyjęli poprawkę do pierwotnego 

tekstu dodającego użycie "już zarejestrowanych rejestrów elektronicznych" lub skoordynowanych 

rejestrów. 

 

Komisja Europejska zaleca obu instytucjom tj. Parlamentowi Europejskiemu, jak i Radzie 

osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego odpadów do końca 

2017r. 

 

Decyzja grupy roboczej: 

 

• monitorować dalsze postępy w dyskusji w Radzie i odpowiednio działać, 

• ściśle współpracować z grupą roboczą ds. Amalgamatu CED – propozycja wspólnego spotkania 

– w celu zidentyfikowania nakładających się zagadnień i obszarów działania obu grup. 

 

2. Sprawozdanie z realizacji przez Komisję Europejską postępów poczynionych  

w pobudzaniu zrównoważonej i rentownej gospodarki oraz nowości w sprawie kwestii 



związanych z odpadami przedstawiła Aneta Tyszkiewicz, pracownik biura CED. 

 

Członkowie grupy omówili główne kwestie wymienione w raporcie, koncentrując się na 

najważniejszych działaniach zaplanowanych na 2017 r. Postanowiono śledzić opracowywanie 

wniosku legislacyjnego w sprawie minimalnych wymagań jakościowych oczyszczonych ścieków 

w celu promowania bezpiecznego ponownego wykorzystania. CED zajęła stanowisko w tej 

sprawie. Członkowie grupy roboczej zdecydowali nie uczestniczyć w ostatniej publicznej 

konsultacji w tym temacie ze względu na minimalne znaczenie dla praktyk lekarzy dentystów  

( znaczenie głównie dla rolnictwa). 

 

Aneta Tyszkiewicz wspomniała o uruchomieniu platformy zainteresowanych podmiotów 

gospodarczych. Zaangażowanie CED powinno ograniczać się do monitorowania ich pracy  

i obecności, w zależności od tematów w porządku obrad. 

 

3. Postęp w rozwijaniu strony internetowej na stronie internetowej ECDC 

 

Dyskusja z ECDC w tej sprawie odnosi się do 2015 r. Umowa miała na celu stworzenie strony 

internetowej na stronie ECDC zawierającej linki do krajowych wytycznych dotyczących kontroli 

zakażeń, wyświetlanych, jako źródło informacji na temat zasad kontroli zakażeń w różnych 

państwach członkowskich. 

 

Kwestionariusz odnoszący się do tych zagadnień został przesłany członkom CED w 2016 r.  

z prośbą o dostarczenie CED takiego dokumentu, jak link odnoszący się do wytycznych  

lub rekomendacji w sprawie kontroli zakażeń w praktykach stomatologicznych w ich kraju. 

Niektóre otrzymane odpowiedzi były zbyt długie, a inne nie były poprawne. Kwestia ta nie została 

wymieniona, jako priorytet pod koniec 2016 r. w związku z tym grupa robocza podjęła decyzję  

na skupieniu uwagi na działaniach lobbystycznych, a w dalszej kolejności na tej kwestii. 

 

• Wystąpiłam z propozycją umieszczenia tych informacji na stronie CED zamiast ECDC. 

Odesłanie do strony CED można umieścić na  stronie internetowej ECDC. 

• Pracownik biura Aneta Tyszkiewicz ma zbadać, czy jest to w ogóle możliwe, ponieważ nie było 

to częścią pierwotnej umowy. Ma również wysłać e-maila do Alexandra Tolmeijera ( członek 

zarządu nie obecny na spotkaniu), prosząc o przedstawienie tej kwestii zarządowi CED w celu jej 

rozważenia. 

• W celu zapewnienia spójności danych i potwierdzenia odpowiedzi Pani Aneta Tyszkiewicz  

ma zweryfikować informacje zawarte w ankiecie w trakcie indywidualnych kontaktów  

z członkami CED.   

 

Mandat Grupy roboczej ds. Kontroli zakażeń i gospodarki odpadami ma zostać poddany 

przeglądowi pod koniec 2017 r. 

 

Następne spotkanie online: wrzesień / październik 2017 - dokładna data będzie ustalona. 
 

Anna Śpiałek 

Członek KWM NRL 


