
Warszawa, dnia 28 października 2008 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o

zmianie niektórych innych ustaw

 (druk nr 310)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o

zmianie niektórych innych ustaw ma zapewnić pełną transpozycję dyrektywy 2002/96/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego do krajowego porządku prawnego, a ponadto wypełnia

postanowienia Krajowego planu gospodarki odpadami 2010.

 Podstawowym obowiązkiem wynikającym z dyrektywy 2002/96/WE jest

osiągnięcie przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2006 r., a przez Polskę do dnia 31

grudnia 2008 r., poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

w ilości 4 kg na jednego mieszkańca w ciągu roku. Aby zapewnić osiągnięcie wymaganego

przez prawo wspólnotowe poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 zobowiązano Ministra

Środowiska do przygotowania odpowiednich zmian legislacyjnych. Przedmiotowa ustawa

zmierza do realizacji tego obowiązku.

Pozostałe zaproponowane zmiany wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie

stosowania przepisów ustawy.

Do najważniejszych zmian należą:

1) objęcie przepisami ustawy również tych przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż

sprzętu przy wykorzystaniu wszelkich środków porozumiewania się na odległość,

2) modyfikacja definicji określeń używanych w ustawie,

3) określenie trybu rejestracji przedsiębiorców zagranicznych wprowadzających sprzęt

elektryczny i elektroniczny,



- 2 -

4) upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze

rozporządzenia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

pochodzącego z gospodarstw domowych,

5) uproszczenie i zmniejszenie liczby sprawozdań, które przedsiębiorcy są obowiązani

dostarczać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,

7) przesunięcie terminu składania rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki

zużytym sprzętem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Ministrowi

Środowiska z 30 kwietnia na 30 czerwca każdego roku ze względu na szeroki zakres

danych, jaki musi być przeanalizowany,

8) zwiększenie zakresu odpowiedzialności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i

elektronicznego,

9) zmiana zasad wnoszenia zabezpieczeń finansowych,

10) uzupełnienie przepisów karnych za naruszenie zakazów lub nakazów wynikających z

ustawy.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 25 posiedzeniu w dniu 17 października br.

pochodziła z przedłożenia rządowego. W Sejmie zajmowała się nią Komisja Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W toku prac nad ustawą wprowadzono do

niej szereg poprawek, w większości o charakterze legislacyjnym.

III. Uwagi

1) Art. 3 w ust. 1 w pkt 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 1

pkt 2 lit. g noweli) zawierający nową definicję wprowadzającego sprzęt wymaga

przeredagowania zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami.

Propozycja poprawki:

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;"
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2) Art. 7 ust. 4 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 1 pkt 5 noweli)

stanowi, że przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt, składa wniosek

o wpis do rejestru za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania albo

za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą

zawarł umowę, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 6. Z takiego brzmienia art. 7

ust. 4 wynika, że do rejestru mają być wpisane umowy, o których mowa w przepisie,

podczas gdy w rzeczywistości do rejestru wpisywane są organizacje odzysku sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Przepis ten wymaga także doprecyzowania poprzez

wskazanie umowy, którą przedsiębiorca zagraniczny powinien zawrzeć z organizacją

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Propozycja poprawki:

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";

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

Maciej Telec
Główny legislator


