Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA
z dnia 12 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Art. 1.
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.
Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do opakowań wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedury dopuszczenia do
obrotu, opakowań będących przedmiotem działalności gospodarczej na
terenie kraju oraz wszystkich powstałych z nich odpadów opakowaniowych.”;
2) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opakowania obejmują następujące kategorie:
1) opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji
produktów naczynia jednorazowego użytku,
2) opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane
użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i
które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech,
3) opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich
uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.”,
b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) importerze - rozumie się przez to także dokonującego nabycia w obrocie
wewnątrzwspólnotowym,”;
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Producent i importer opakowań mogą je znakować.
2. Producent i importer opakowań, którzy je znakują, są obowiązani
stosować oznakowanie określające:
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1) rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania,
2) możliwość wielokrotnego użytku opakowania – w przypadku
opakowań wielokrotnego użytku,
3) przydatność opakowania do recyklingu – w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.
3. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim
etykiecie, a jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają – na
dołączonej do niego ulotce informacyjnej, w sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych.
4. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe
również po otwarciu opakowania.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory oznakowania opakowań, kierując się potrzebą prawidłowej gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi.”;
4) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Producent i importer produktów w opakowaniu są obowiązani stosować opakowania spełniające wymagania określone w art. 5 ust. 1.
2. Przepisy art. 6 ust. 1-4 stosuje się do producenta i importera.”;
5) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje napojów, których nie dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając
wymagania higieniczno-sanitarne.”;
6) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Kto produkując, importując lub wprowadzając do obrotu opakowania
lub produkty w opakowaniach, przekracza dopuszczalną maksymalną
sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego
w opakowaniu,
podlega karze grzywny.”;
7) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. Kto znakuje opakowania niezgodnie z zasadami określonymi w art. 6
ust. 1-4,
podlega karze grzywny.”;
8) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzmieniu:
„Art. 27b. Kto zarządzając jednostką handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedając napoje w opakowaniach jednorazowych, nie posiada w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku,
podlega karze grzywny.”;
9) w art. 28 wyrazy „opakowań po produktach będących w ofercie handlowej w tej
jednostce” zastępuje się wyrazami „odpadów opakowaniowych po produktach w
opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki”.
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Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

