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Branża recyklingu samochodów przeciwdziała elektronicznemu blokowaniu 
części zamiennych przez producentów przed ich ponownym wykorzystania 

  

PETYCJA 
  

W  ciągu  ostatnich  kilku  lat  rządy  na  całym  świecie  podjęły  szeroko  zakrojone  wysiłki  w  celu 
poprawy swoich przepisów, mając na uwadze zwiększoną ochronę środowiska, recykling, ekonomię 
zrównoważonego rozwoju i gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz podejście "zero odpadów". Podejście to 
znacznie  podniosło  świadomość  w  całej  branży  (jak  również  samych  właścicieli  pojazdów)  i  poprawiło 
istniejące procedury dotyczące pojazdów wycofanych  
z eksploatacji, mając na uwadze ochronę środowiska i recykling materiałów. Osiągnięcie niektórych z tych 
celów nie byłoby możliwe, gdyby nie doświadczenie, dyscyplina organizacyjna  
i dobra wola przedsiębiorców. Dlatego też niektóre z istniejących praktyk produkcji samochodów stoją w 
bezpośredniej  sprzeczności  z  obecnymi  trendami  w  ochronie  środowiska,  przede  wszystkim  celowym 
dążeniem do zapobiegania ponownemu wykorzystywaniu części zamiennych przez producentów 
(elektroniczne szyfrowanie). 
  

Przedsiębiorcy  z  różnych  krajów,  organizacji  krajowych  i  międzynarodowych  wzywają  Światową 
Organizację Handlu do zastosowania rozwiązań prawnych i zaleceń dotyczących najlepszych praktyk, które 
eliminują szkodliwe praktyki producentów pojazdów i komponentów, elektronicznie blokujących ponowne 
użycie  części.  Jesteśmy  głęboko  przekonani,  że  w  celu  ochrony  środowiska  i  promowania  bezpiecznego 
ponownego użycia części zamiennych, takie praktyki powinny zostać wyeliminowane. Obecnie, bez zgody 
producenta,  szyfrowane  elektronicznie  części  zamienne  nie  mogą  być  ponownie  wykorzystywane.  Biorąc 
pod uwagę formalne powody, dla których producenci wprowadzili takie środki, zabezpieczenia  
te  skutecznie  zapobiegają  ponownemu  wykorzystaniu  takich  części  przez  działające  zgodnie  z  prawem 
stacje  demontażu  (w  ten  sposób  producenci  stają się  monopolistami  w  świadczeniu  wszelkich  usług 
związanych  z  ponownym  wykorzystaniem  takich  części  zamiennych).  Poza  tworzeniem  niepotrzebnych 
odpadów, praktyki takie skutecznie ograniczają dostęp konsumentów do tanich części zamiennych. 
  

Po poddaniu tego problemu pod dyskusję i analizę podczas wielu branżowych webinarów  
i  konferencji,  nasze  wspólne  formalne  stanowisko  można  podsumować  prostym  zaleceniem  wspierania 
nieograniczonego dostępu do bezpłatnego demontażu zabezpieczeń z zastrzeżeniem, że takie części mogą 
być ponownie wykorzystane tylko wtedy, gdy ich pochodzenie jest odpowiednio udokumentowane 
(dokument  sprzedaży  wydany  przez  osobę  prawną  powinien  zawierać  numer  VIN  oryginalnego  pojazdu). 
Rozwiązanie to będzie miało następujące pozytywne skutki:  

- ograniczenie ryzyka związanego z praktykami szarej strefy, 
- wzrost ponownego wykorzystania części zamiennych nadających się do recyklingu  
  z legalnie działających stacji demontażu, 
- korzyści ekonomiczne dla konsumentów, którzy będą mieli łatwy dostęp do tanich części, 
- wpływ na środowisko (zmniejszone wymagania produkcyjne dla nowych części zamiennych). 

  

Obecnie setki branż i producentów promuje i systemowo wspiera ponowne wykorzystanie części  
i materiałów, zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Mamy nadzieję,  
że  Światowa  Organizacja  Handlu  podejmie  działania,  które  przyniosą  korzyści  zarówno  konsumentom 
(dostęp  do  części),  jak  i  firmom,  które  przygotowują je  do  ponownego  użycia,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami. 
  

Sygnatariusze: 
 
Osoba kontaktowa: 



 
World Trade Organization 

Environment 

Centre William Rappard 

Rue de Lausanne, 154 

Case postale 

1211 Genève 2 

Switzerland 

enquiries@wto.org  
 

Car Recycling Industry Against Electronic Prevention  
of Spare Part Reuse by Manufacturers 

 
PETITION 

  

Over the past few years, governments around the world have made extensive efforts to improve 
their  legislation  with  increased  environmental  protection,  recycling,  circular  economy  and  zero-waste 
approach in mind. This approach has significantly raised awareness across the industry (as well as vehicle 
owners  themselves)  and  improved  the  existing  procedures  for  ELVs,  with  environment  protection  and 
materials recycling in mind. Achieving some of these goals would not have been possible were it not for the 
sector’s experience, organizational discipline and good will. This is why we find some of the existing car-
manufacturing practices in direct contradiction to the current trends in environment protection, above all 
deliberate efforts to prevent the re-use of spare parts by manufacturers (electronic encryption). 
  

Dismantlers from different countries, nationwide and international organisations are calling on the 
World Trade Organization to pursue legal solutions and best-practice recommendations that eliminate the 
harmful practices of vehicle and components manufacturers to electronically block the re-use of parts. We 
strongly  believe  that  to  protect  environment  and  promote  the  safe  re-use  of  spare  parts,  such  practices 
should  be  eliminated.  Currently,  without  a  manufacturer's  consent,  electronically  encrypted  spare  parts 
cannot  be  reused.  Taking  into  account  the  formal  reasons  why  manufacturers  have  introduced  such 
measures, these protections effectively prevent legally operating Authorised Treatment Facilities from re-
using such parts (manufacturers thus become monopolists in providing any and all services related to re-
use of such spare parts). In addition to creating unnecessary waste, such practices effectively restrict the 
consumers' access to low-cost parts. 
  

Having  put  this  problem  to  discussion  and  analysis  during  multiple  industry-expert  webinars  and 
conferences, our collective formal position can be summed up in a simple recommendation of supporting 
unrestricted  access  to  free  disassembly  of  security  features  with  a  provision  that  such  parts  can  only  be 
reused if their origin is properly documented (the sales document issued by a legal entity should include 
the VIN of the original vehicle).  This solution will have the following positive outcomes:  

  mitigate the risk of grey-market practices, 

  improve the reuse of recyclable spare parts from Authorised Treatment Facilities, 

  cost benefits for consumers, who will have easy access to low-cost parts, 

  environmental impact (reduced production requirements for new spare parts). 
  

Today, hundreds of industries and manufacturers promote and systemically support the re-use of parts 
and materials, in line with the fundamental principles of Circular Economy. We hope that the World Trade 
Organization will undertake actions that will benefit both consumers (access to parts) and companies that 
prepare them for reuse, in compliance with the existing regulations. 
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