
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

17 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

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.",";

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

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";
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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;";

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, art. 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
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wprowadzenia sprzętu do obrotu na terytorium kraju uważa się dzień

wcześniejszy.";";

6) 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.";

7) 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";

8) 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.";

9) 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
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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.";";

10) w art. 1 w pkt 17, w ust. 1 wyrazy "wprowadzonego sprzętu" zastępuje się wyrazami

"sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju";

11) 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.";

12) 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 kraju",
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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";

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

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

b) skreśla się ust. 4;

14) 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.";

15) 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";

16) 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 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.".";
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17) 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.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

17 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić do niej 17

poprawek.

Większość poprawek zmierza do zapewnienia właściwej transpozycji dyrektywy

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

elektrycznego i elektronicznego, w zakresie definicji wprowadzającego sprzęt. Definicja

zawarta w dyrektywie dotyczy przywozu i wywozu sprzętu z rynku wspólnotowego, a nie

jedynie krajowego. W konsekwencji podmiotem wprowadzającym sprzęt powinien być każdy

przywożący sprzęt elektryczny lub elektroniczny na rynek wspólnotowy. Senat rozstrzygnął

m.in. sytuację, w której wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru albo będąc

wpisany do rejestru nie realizuje ciążących na nim obowiązków, określił roszczenia

przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia wobec

wprowadzającego sprzęt do obrotu oraz wskazał, jaką datę należy uważać za dzień

wprowadzenia sprzętu do obrotu na terytorium kraju.

Przyjmując poprawki nr 9 i 16 Senat nałożył na wprowadzających sprzęt elektryczny

i elektroniczny obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz

przeznaczania na nie co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu

osiąganych w danym roku kalendarzowym. Senat ustanowił ponadto alternatywę wobec

obowiązku prowadzenia kampanii - równoznaczne z jego wykonaniem byłoby przekazanie

0,1% przychodów na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej.

Poprawki nr 11 i 14 dodają do ustawy przepis zobowiązujący sprzedawcę

detalicznego oraz hurtowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do

informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami jako

składnika ceny oraz zabezpieczają ten obowiązek karą pieniężną w wysokości od 5 tys. do 2

mln. zł. Zdaniem Izby przepis ten będzie miał dla kupujących bardzo istotny walor

informacyjny i edukacyjny.
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W poprawkach nr 13 i 15 Senat usunął z ustawy przepis nakładający na organizację

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązek zapewnienia finansowania

zagospodarowania zużytego sprzętu przez zbierających zużyty sprzęt, w ilości równej

iloczynowi 150% minimalnego rocznego poziomu zbierania określonego w przepisach

wydanych na podstawie art. 27a ust. 4 oraz masy sprzętu wprowadzonego w roku poprzednim

przez wprowadzających sprzęt. W opinii Izby przepis w sposób nieuzasadniony obciąża

dodatkowymi kosztami organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

prowadzi do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych.


