
Odzysk elektrośmieci wciąż w lesie 
Kwestia zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego jest kolejną, po rewolucji śmieciowej, 
"reformą, która rodzi się w bólach. Nie wiadomo, czy chodzi o bezpieczeństwo, czy chęć eliminacji konkurencji 
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Strony społeczne, poszcze
gólne organy i Ministerstwo 
Środowiska zgłaszają odmien
ne propozycje założeń do pro
jektu nowej ustawy o zuży
tym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (ZSEE). Ma 
ona zastąpić dotychczasową 
ustawę o tym samym tytu-

( le (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 
1495 z późn. zm.). Zmiany są 
konieczne, by przystosować 
prawo do unijnej dyrekty
wy Parlamentu Europejskie
go i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 
2012 r. w sprawie ZSEE 

Daleko do standardów 
Dyrektywa nakłada na pań
stwa członkowskie obo
wiązek u z y s k a n i a do 
2016 r. stosunku sprzętu ze
branego i przetworzonego 
do tego wprowadzonego na 
rynek na poziomie 45 proc, 

' a do 2019 r. - w zależności od 
wielkości rynku - od 65 do na
wet 85 proc 

Tymczasem z raportu ge
neralnego inspektora ochro
ny środowiska (GIOŚ) o funk
cjonowaniu gospodarki ZSEE 
w 2012 r. wynika, że masa 
zużytego sprzętu ściągnięta 
z rynku to zaledwie 32,66 proc. 
tego, co trafia rocznie do obro
tu. Polska przez kolejny rok nie 
potrafiła również osiągnąć po
ziomu 4 kg zebranego sprzętu 
na mieszkańca. To musi nie-

1 pokoić, bo w procesie prze
twarzania elektroodpady są 
pozbawiane niebezpiecznych 
substancji, które dzięki temu 
nie trafiają do środowiska. 

Co więcej, kolejny rok z rzę
du wykazywana masa sprzę
tu przetworzonego jest wyż
sza niż zebranego. A różnice 
w liczbach mogą świadczyć 
o patologii i nieszczelności ca
łego systemu gospodarki ZSEE. 

- Czy więc chodzi o stwo
rzenie bezpiecznego i funk
cjonalnego systemu zbiera-

i nia i przetwarzania, czy też 
o statystyczne osiągnięcie 
unijnych poziomów zbiera
nia za pomocą fałszywej do
kumentacji - zastanawia się 
Grzegorz Skrzypczak, prezes 
ElektroEko SA 

Bariera dla szarej strefy 
Popierane przez branżę Mi
nisterstwo Środowiska przy 

okazji implementacji unijnej 
dyrektywy chce wprowadzić 
zmiany, które mają uszczel
nić cały system. Jedną z klu
czowych jego części miałoby 
się stać Krajowe Centrum Mo
nitoringu (KCM), czyli elektro
niczny system monitorujący 
przepływ elektroodpadów od 
momentu, gdy zostaną zabra
ne z gospodarstwa domowe
go, do chwili ich ostatecznego 
przetworzenia, oraz związa
ny z tymi procesami strumień 
środków finansowych. „Prze
pisy nowej ustawy wprowa
dzić mają większą dostępność 
i transparentność danych o ze
branym i przetworzonym zu
żytym sprzęcie i tym samym 
zwiększyć kontrolę prawidło
wego fiinkcjonowania całego 
systemu" - pisze w projekcie 
założeń resort środowiska. 

- Stworzenie KCM to jedyny 
możliwy kierunek, jeśli chce
my skutecznie walczyć z sza
rą strefą - przyznaje Wojciech 
Konecki, dyrektor generalny 
Związku Pracodawców AGD 
CECED Polska. 

- Chodzi o to, by ewidencjo
nować cały proces, w którym 
pojawia się sprzęt, stworzyć 
narzędzia pozwalające auto
matycznie porównywać dane 
dotyczące zebranego sprzętu 
z tym, co przekazano recykle-
rom - dodaje. 

Z potrzebą zmian zgadza się 
radca prawny Tomasz Tatomir 
z Kancelarii Prawa Ochrony 
Środowiska i Prawa Gospo
darczego „Koncept TT": 

- Dalsze tolerowanie szarej 
strefy w tej branży jest niedo
puszczalne. Powoduje to zbyt 
wielkie szkody dla środowi
ska i umożliwia nieuczciwym 
przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności na ogromną skalę 
kosztem uczciwych - mówi 

Obiektywny system 
Tu wspólnota poglądów się 
kończy. Cdy padają pytania 
o to, kto ma prowadzić KCM 
pojawiają się głębokie różni
ce zdań. 

- Najlepiej byłoby, gdyby 
KCM stworzyła i zarządzała 
nim wyspecjalizowana firma, 
a dane w systemie można by 
chronić dzięki odpowiednim 
certyfikatom i zabezpiecze
niom. Moim zdaniem to lep
sze rozwiązanie, bo otrzyma
my gwarancję efektywności 
działania systemu. Tego nie 
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można być pewnym, gdyby
śmy administrowanie KCM 
przekazali do GIOŚ, który już 
teraz jest obciążony innymi 
zadaniami - uważa Konecki 

Taki też kierunek przyję
ło Ministerstwo Środowiska. 
W projekcie założeń resort 
opowiada się za rozwiąza
niem, w myśl którego sys
tem powinien być opracowa
ny przez wprowadzających 
sprzęt elektryczny do obiegu, 
czyli chociażby producentów 
AGD i RTV. KCM miałby po
wstać na mocy porozumienia 
zawartego z resortem przez 
przedstawicieli firm, których 
łączny udział w rynku wyno
si co najmniej 75 proc. Admi
nistracja jedynie by go nadzo
rowałaby. 

- System monitoringu po
winien być prowadzony przez 
organy władzy publicznej 
- mówi z kolei mec Tatomir. 

Twierdzi, że tylko w ten spo
sób zyskamy pewność, że KCM 
będzie działało obiektywnie. 

- Powierzenie go w ręce za
interesowanych wywoła za
mieszanie. Nie da się wyklu
czyć, iż duzi gracze na rynku 
będą przyjmować rozwiązania 
korzystne właśnie dla nich, 
kosztem mniejszych - mówi. 

Jego zdaniem w dłuższej 
perspektywie może to spo
wodować wyeliminowanie 
z rynku mniejszych firm. 
W podobnym tonie niedaw
no wypowiedziała się Krajowa 
Izba Cospodarcza (KIC). „Two
rzenie takiego systemu jest 
obowiązkiem odpowiedzial
nych za monitoring i kontrolę 
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rynku organów i nie może być 
cedowane na określone grupy 
przedsiębiorców" - czytamy 
w piśmie. 

Podobnego zdania jest Ma
rek Osik, wiceprezes Polskiej 
Grupy Recyklingu „Proeko". 
Obawia się jednak, jak w ob
liczu uruchomienia nowych 
instrumentów poradzi sobie 
administracja. 

- Czy w przyszłości nie czeka 
na przekształcenie GIOŚ w mi
nisterstwo recyklingu. Proszę 
pamiętać, że w kolejce czekają 
już rejestry opakowań i postu
luje się rejestry recyklerów. Za
stanawiam się, czy damy radę 
- stwierdza nasz rozmówca. 

Z kolei Urzędowi Ochrony 
Konkurencji i Konsumen
tów (UOKiK) nie podoba się, 
że przedsiębiorcy reprezen
tujący 75 proc rynku mieliby 
wypracować w porozumieniu 
z resortem środowiska uregu
lowania obejmujące nie tylko 
ich, lecz także wszystkich po
zostałych uczestników go
spodarki elektroodpadami. 
„Z punktu widzenia prawa 
(...), domniemywa się, iż poro
zumienie konkurentów o tak 
dużym łącznym udziale może 
potencjalnie powodować ogra
niczenie konkurencji" - pisze 
w uwagach Jarosław Król, wi
ceprezes UOKiK. 

Być może w tym zakresie 
uda się jednak wypracować 
kompromis, bo zwolennicy 
rozwiązania przedstawione
go przez resort są gotowi do 
dyskusji 

- Kwestii co do tego, kto ma 
zarządzać systemem, nie sta

wiamy na ostrzu noża. Rów
nie dobrze może to być system, 
który stworzyliby spegaliśri, 
a później przekazali do zarzą
dzania organom administracji 
Najważniejsze jest to, by KCM 
w ogóle powstał - mówi Woj
ciech Konecki 

Zysk czy środowisko 
O wiele trudniej może być 
o porozumienie w innych 
aspektach. 

- Organizage odzysku po
winny stać się rwdrniotami za
ufania publicznego, być trans-
parentne i działać na zasadach 
not for profit - uważa Grzegorz 
Skrzypczak 

Zarządzane przez niego 
ElektroEko, jako jedna z dwóch 
tego typu spółek w Polsce, już 
teraz funkgonuje w oparciu 
o tę zasadę. Zyski są od razu 
reinwestowane w działania 
związane z rozwojem no
wych technologii czy kampa
nie edukacyjne. Zdaniem zwo
lenników takiego rozwiązania 
specyfika branży powinna 
sprawiać, że głównym celem 
działania organizacji odzysku 
będzie dobro środowiska. 

Pozostała część rynku 
funkcjonuje jednak w opar
ciu o zysk 

- To nieprawda, że organi
zacje odzysku wypracowujące 
zyski przeczą idei zarządzania 
elektroodpadami To fakt, takie 
firmy wypłacają dywidendy, 
które trafiają do ich właścicieli 
ale ci ostatni mogą z tych środ
ków zrobić pożytek, inwestu
jąc chociażby w infrastrukturę 
- tłumaczy Aleksander Trapie, 

wiceprezes Biosystem Elektro-
recykling. 

Dodaje, że wprowadzenie 
zasady not for profit uderzy 
w konkurencyjność rynku 
ZSEE i w swobodę działalno
ści funkcjonujących na nim 
podmiotów, które stracą mo
tywację do inwestycji w sekto
rze ochrony środowiska. 

Obniżyć koszty 
Branżę poróżnił także pomysł 
zakazu powiązań pomiędzy or
ganizacjami odzysku a zakła
dami przetwarzania. 

- To właśnie w tych ostat
nich dochodzi do większości 
nadużyć, a część organizagi 
odzysku akceptuje fałszywą 
dokumentację, która pozwala 
znacznie obniżyć koszty i ge
nerować wyższy zysk - wyja
śnia Crzegorz Skrzypczak. 

- To absolutnie kuriozalna 
i niezrozumiała propozycja, 
niemająca żadnego uzasad
nienia merytorycznego; próba 
uderzenia w takie organizage 
jak nasza. Zainwestowaliśmy 
ponad 27 mln zl z opłat wpro
wadzających w budowę syste
mu recyklingu elektroodpa
dów w Polsce i zbudowaliśmy 
najnowocześniejszy w Europie 
zakład przetwarzania. W ra
mach jednej grupy kapitałowej 
możemy zapewnić komplek
sową obsługę przedsiębior
ców oraz spełnić najbardziej 
restrykcyjne normy ochrony 
środowiska. Teraz komuś za
leży na tym, żeby to zniszczyć 
- kontruje Aleksander Trapie. 

Czasu na wypracowanie 
wersji akceptowalnej przez 
różne strony jest coraz mniej, 
bo nowa ustawa powinna 
wejść w życie najpóźniej w lu
tym przyszłego roku. Tymcza
sem Ministerstwo Środowiska 
nadal nie potrafi wyjść poza 
poziom projektu założeń 
ustawy. I pewnie trochę czasu 
jeszcze minie, zanim do tego 
dojdzie. Jak bowiem dowie
dział się DGP, kilka dni temu 
Komitet Stały Rady Ministrów 
nakazał uzupełnić projekt, 
któremu wielu zarzuca zbyt 
duży poziom ogólności „Do
kument wymaga jeszcze do
pracowania i zostanie ponow
nie przedstawiony pod obrady 
Komitetu" - potwierdza biuro 
prasowe KPRM. 
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Projekt założeń w konsultacjach 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Gazeta Prawna)
2013-07-30


