COBRO – INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ
02-942 WARSZAWA, UL. KONSTANCIŃSKA 11
Tel. 0-22 842 20 11 w. 18, Fax. 0-22 842 23 03, e-mail: eko@cobro.org.pl

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

ZMIANY W SYSTEMIE PRAWNYM W ZAKRESIE ODPADÓW, W TYM OPAKOWANIOWYCH
5 GRUDNIA 2013
Godz. 10.00-13.00

 ZMIANY W ZAKRESIE ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH
1.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym m.in. :











1.

rejestr przedsiębiorców.
zamiany w zakresie dokumentacji (m.in. nowe zasady ich wystawiania) oraz nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i
recyklingu.
zmiany w sposobie obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek.
uwzględnienie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw w osiągniętych poziomach,
likwidacja możliwości rozliczania tzw. „nadwyżek” odzysku i recyklingu,
zmiany w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku.
zmiany dotyczące wprowadzania na rynek środków niebezpiecznych w opakowaniach.
porozumienia w zakresie utworzenia systemów zagospodarowania opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach
niebezpiecznych,
kontrole przedsiębiorców,
nowa-stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(rozszerzenie zakresu przedmiotowego obowiązującego po wejściu w życie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi).

Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzęcie elektrycznym i elektronicznym związane ze zmianą dyrektywy 2002/96/EC w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:

 nowy zakres i podział sprzętu objętego przepisami,
 nowe poziomy zbierania w tym okresy przejściowe w osiąganiu docelowych poziomów,
 nowe poziomy odzysku i recyklingu w osiąganiu docelowych poziomów,
 zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu przez jednostki handlowe,
 nowe obowiązki dotyczące zbierania zużytego sprzętu,
 system monitoringu zagospodarowania zużytego sprzętu.
3. Planowane zmiany w zakresie baterii i akumulatorów, w tym m.in.:








nowe wymagania dla świadczących usługi jako tzw. „osoby trzecie”,
nowe zasady współpracy przedsiębiorcy z „osobami trzecimi”,
zwolnienie części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków,
zmiany w zakresie naliczania opłaty depozytowej,
zmiany w zakresie przeznaczania środków finansowych na publiczne kampanie edukacyjne,
zmiany w zakresie przetwarzania baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych.

Godz. 13.00-13.30 Obiad
Godz. 13.30-15.30

 KONSULTACJE: WYBRANE PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Wymagania dla opakowań,
Obowiązek odzysku i recyklingu i sposoby jego realizacji,
Znakowanie opakowań,
Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych oraz dobrowolne porozumienia,
Opakowania wielomateriałowe.

Miejsce: Seminarium odbędzie się w siedzibie COBRO w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej 11, w godz. 10.00-15.30
Koszt uczestnictwa: za udział 1 uczestnika (400 zł +VAT 23%) - 492 zł;
przy udziale więcej niż 1 uczestnika z tej samej firmy opłata wynosi (300 zł +VAT 23%) – 369 zł
(Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie, obiad, napoje)
Zgłoszenie uczestnictwa: Wypełnioną kartę należy przesłać do COBRO pocztą, elektroniczną, faksem lub dokonać zgłoszenia on-line przez
stronę internetową Ośrodka
fax (22) 842 23 03;
e-mail: eko@cobro.org.pl lub on-line na www.cobro.org.pl
Informacja: Zakład Ekologii Opakowań tel. (22) 842 20 11 w. 39

