
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 6 listopada 2008 r. Druk nr 310 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 6 listopada 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 i 19.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

-  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pkt 6 zestawienia wniosków),
-  senator Tomasz Misiak (pkt 10 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uwaga:

Poprawki nr 1, 3, 7, 12  i 14 należy głosować łącznie.

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju;

2) zużytego sprzętu.",";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 2 wyraz "stronom" zastępuje się

wyrazem "stroną";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 2 w lit. g:

a) w pkt 12 po wyrazach "do obrotu" dodaje się wyrazy

"na terytorium kraju",

b) w pkt 13 w lit. c skreśla się wyrazy "lub dokonuje

wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, lub dokonuje

wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzętu",

c) w pkt 14 wyrazy "na terytorium kraju" zastępuje się wyrazami

"na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

4) w art. 1 w pkt 2 w lit. g, w pkt 13:

a) w lit c na końcu skreśla się średnik,

b) zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

"- z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie

finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie

finansowania;";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję



Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5  wyklucza głosowanie poprawki nr  6.

5) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 3 dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. W przypadku, gdy wprowadzający sprzęt  nie jest

wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6,

albo będąc wpisanym do rejestru nie realizuje

zgodnie z ustawą obowiązków obciążających

wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których

mowa w art. 7, art. 13, art. 18-19, art. 21, art. 24,

art. 25, art. 27-34, art. 64 oraz art. 67, przejmuje

przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,

przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega

wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 6, i

we wniosku o wpis do rejestru podaje dane

określone dla wprowadzającego sprzęt.

3. W zakresie, w jakim przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia poniósł koszty

gospodarowania zużytym sprzętem, przysługuje

mu roszczenie w stosunku do wprowadzającego

sprzęt, który wprowadził ten sprzęt do obrotu.

Art. 3b. Wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium kraju

następuje z dniem:

1) wydania sprzętu z magazynu lub przekazania

osobie trzeciej – w przypadku sprzętu

wyprodukowanego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej

wewnątrzwspólnotowe nabycie;

3) przywozu sprzętu na terytorium kraju.";";

Poprawka sen.
K. Kleiny

6) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Poprawka
KROŚ
poparta przez



"3) po art. 3 dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. W przypadku, gdy wprowadzający sprzęt  nie jest

wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6,

albo będąc wpisanym do rejestru nie realizuje

zgodnie z ustawą obowiązków obciążających

wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których

mowa w art. 7, art. 13, art. 18-19, art. 21, art. 24,

art. 25, art. 27-34, art. 64 oraz art. 67, przejmuje

przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,

przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega

wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 6, i

we wniosku o wpis do rejestru podaje dane

określone dla wprowadzającego sprzęt.

3. W zakresie, w jakim przedsiębiorca dokonujący

wewnątrzwspólnotowego nabycia poniósł koszty

gospodarowania zużytym sprzętem, przysługuje

mu roszczenie w stosunku do wprowadzającego

sprzęt, który wprowadził ten sprzęt do obrotu.

Art. 3b. 1. Wprowadzenie sprzętu do obrotu na terytorium

kraju następuje z dniem:

1) wydania sprzętu z magazynu lub przekazania

osobie trzeciej – w przypadku sprzętu

wyprodukowanego na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej

wewnątrzwspólnotowe nabycie;

3) przywozu sprzętu na terytorium kraju.

2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie

sprzętu do obrotu na terytorium kraju nastąpiło w

dwóch terminach, za dzień wprowadzenia sprzętu do

obrotu na terytorium kraju uważa się dzień

wcześniejszy.";";

komisję



7) w art. 1 w pkt 4, art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Przy ustalaniu ilości i masy sprzętu wprowadzonego do

obrotu na terytorium kraju nie uwzględnia się ilości i masy

sprzętu, który został wyeksportowany lub stał się

przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej

przez wprowadzającego sprzęt lub innego

przedsiębiorcę.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

8) w art. 1 w pkt 5, w ust. 4 wyrazy "za pośrednictwem organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą zawarł

umowę, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 6" zastępuje się

wyrazami "za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, z którą zawarł umowę, o której

mowa w art. 57 ust. 1, wpisanej do rejestru, o którym mowa w

art. 6";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 9 i 19 należy głosować łącznie.

9) w art. 1 w pkt. 6 w lit c:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze

rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w ust. 1,

4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się potrzebą

ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich

przekazywania oraz zidentyfikowania przedsiębiorcy,

w szczególności wprowadzającego sprzęt, dokonującego

wewnątrzwspólnotowego nabycia i organizacji odzysku

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.";

Poprawka sen.
K. Kleiny
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 10 i 18 należy głosować łącznie.



Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

10) w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

"Art. 23a. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić

publiczne kampanie edukacyjne.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według

wyboru wprowadzającego sprzęt wykonywany

samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez

wprowadzającego sprzęt na organizację odzysku

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznaje

się za wykonywany w ramach art. 58 ust. 3.

4. Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując

obowiązek określony w ust. 1:

1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne

albo

2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca

następnego roku, na wyodrębniony rachunek

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

- co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu

wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym

roku kalendarzowym; poniesione wydatki

stanowią koszt uzyskania przychodu w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.";";

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
komisję

11) w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

Poprawka
KROŚ



"Art. 23a. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić

publiczne kampanie edukacyjne.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według

wyboru wprowadzającego sprzęt wykonywany

samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez

wprowadzającego sprzęt na organizację odzysku

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznaje się

za wykonywany w ramach art. 58 ust. 3.

4. Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując

obowiązek określony w ust. 1 przeznacza na

publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1%

swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu

osiąganych w danym roku kalendarzowym.";";

12) w art. 1 w pkt 17, w ust. 1 wyrazy "wprowadzonego sprzętu"

zastępuje się wyrazami "sprzętu wprowadzonego do obrotu na

terytorium kraju";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 13  i 16 należy głosować łącznie.

13) w art. 1 w pkt 18, w art. 25 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu

przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do

informowania, w sposób określony w ust. 3 i 5, nabywców

sprzętu o wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w

ust. 2 i 4, jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego

sprzęt.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

14) w art. 1 w pkt 21, w art. 27a:

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach "do obrotu" dodaje się

wyrazy "na terytorium kraju" oraz w zdaniu drugim po wyrazie

"wprowadzonego" dodaje się wyrazy "do obrotu na terytorium

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję



kraju",

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "wprowadzonego przez

niego sprzętu" zastępuje się wyrazami "sprzętu wprowadzonego

przez niego do obrotu na terytorium kraju",

c) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach "do obrotu" dodaje się wyrazy "na

terytorium kraju";

Uwaga:

Poprawki nr 15 i 17 należy głosować łącznie.

15) w art. 1 w pkt 42 w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 4",

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

16) w art. 1 w pkt 56, w art. 80 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew

przepisowi art. 25 ust. 7 nie informuje w sposób określony w

art. 25 ust. 3 i 5 dokonujących zakupu sprzętu o wysokości

kosztów, o których mowa odpowiednio w art. 25  ust. 2 i 4,

jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt,

podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do

2 000 000 zł.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

17) w art. 1 w pkt 56, w art. 80:

a) skreśla się ust. 9,

b) w ust. 10 - 13 wyrazy "ust. 1 - 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 -

8";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

18) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

w art. 401 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. Przychodami Narodowego Funduszu i

wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o

których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z

Poprawka sen.
T. Misiaka
poparta przez
komisję



dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.

1495 oraz z 2008 r. Nr …, poz. …), wpływy z kar

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1

i 2 tej ustawy, a także środki przekazane przez

wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4

pkt 2 tej ustawy w wykonaniu obowiązku

prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.".";

19) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

podstawie art. 8 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1,

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 9

ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca

2009 r.".

Poprawka sen.
K. Kleiny
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


