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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone w dniu 26 listopada 2021 r. przez senatora Jana Marię
Jackowskiego podczas 33. Posiedzenia Senatu RP, w sprawie unieszkodliwiania zużytych
ogniw litowo-jonowych (znak BPS/043-33-1339/21), przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
W związku z prognozowanym dynamicznym rozwojem rynku baterii i akumulatorów,
10 grudnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) zaprezentowała Wniosek Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę
2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 (COM(2020)798). Wniosek ten
obecnie jest przedmiotem prac Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego w ramach zwykłej
procedury ustawodawczej UE. Projekt odnosi się do wymagań związanych z całym cyklem
życia baterii.
W odniesieniu do problemu zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów wyżej
przywołany wniosek KE zakłada, że baterie pozostaną objęte rozszerzoną odpowiedzialnością
producenta (ROP), zgodnie z którą to producenci (wprowadzający baterie na rynek danego
państwa członkowskiego) są odpowiedzialni za zorganizowanie i sfinansowanie systemów
zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów i określa ramy prawne dla wykonania
powyższego obowiązku. Systemy zbierania zużytych baterii z pojazdów elektrycznych mają
być tworzone we współpracy z dystrybutorami tych baterii oraz pojazdów, w których baterie te
są zamontowane, stacjami demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz systemami

publicznymi. Analogiczne rozwiązanie to obowiązuje już obecnie na podstawie Dyrektywy
2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów1, którą do prawa polskiego transponuje ustawa
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1850). Po wejściu
życie ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przepisy krajowe ramy prawne
zostaną odpowiednio zmienione.

Z poważaniem
Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1.Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, Dz.U. L 266
z 26.9.2006, str. 1–14.
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