Druk nr 2522–A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o bateriach i akumulatorach oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 2244)
Sejm na 71. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2522 do Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu
poprawek na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r.
wnosi:
Wysoki Sejm

raczy następujące poprawki:

1) art. 3 nadać brzmienie:
„Art. 3. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) wprowadza się następujące zmiany:
1 ) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do
przekazania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i
zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych
zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) i w przepisach
wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 tej ustawy.”;
2) art. 48a otrzymuje brzmienie:
„Art. 48a. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 2, nie przekazuje zużytych
baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych
akumulatorów
samochodowych
kwasowo-ołowiowych
zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub

prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, podlega karze grzywny.”.”;
– KP PO
– przyjąć
2) w art. 20 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 21 lit. a oraz pkt 37 w zakresie art. 99c, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”.
– KP PO
– przyjąć
Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r.
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