
UZASADNIENIE    

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego, zawartego w art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).      

Nowelizacja rozporządzenia jest związana z wdrożeniem postanowień Dyrektywy 

Delegowanej Komisji (UE) 2020/364 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającej, w celu 

dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania 

kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie  (Dz. Urz. UE L 

67 z 05.03.2020, str. 122). 

Ww. dyrektywa delegowana Komisji (UE), zwane dalej „dyrektywą zmieniającą”, jest 

przedmiotem transpozycji do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W celu 

dostosowania do postępu naukowo-technicznego, zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i  Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym, (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88), zwanej dalej „dyrektywą RoHS 

II” w brzmieniu nadanym ww. dyrektywami delegowanymi wymagane jest usankcjonowanie 

wyłączeń w zakresie ograniczonego stosowania: 

– kadmu w lampach analizujących jako czynnika niezbędnego do osiągnięcia 

zadowalającego poziomu odporności na promieniowanie i parametrów optycznych kamer 

wideo działających w środowiskach, gdzie występuje duże narażenie na promieniowanie, 

takich jak elektrownie jądrowe i zakłady przerobu wypalonego paliwa jądrowego. Objęcie 

wyłączeniem ww. rodzaju zastosowania kadmu i dodaniem go do wykazu załącznika IV 

dyrektywy RoHS II procedowane jest na wniosek złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 

2011/65/UE (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88).  
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Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym polega na aktualizacji 

metryczki dyrektywy RoHS II, o której mowa w § 4 ust. 2 zmienianego rozporządzenia (Dz. 

U. 2017 poz. 7 ).  Przepisy Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2020/364 z dnia 17 

grudnia 2019 r. (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 122) przedłużają wyłączenie dla kadmu - 

substancji niebezpiecznej ujętej w wykazie załącznika II do dyrektywy RoHS II.  

Należy przy tym wskazać, że procedowane zmiany przepisów dotyczą załącznika IV do 

dyrektywy RoHS II (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88)  

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia przyjęto, iż rozporządzenie wejdzie w życie z 

dniem 1 września 2020 r.  

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 

190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192). 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

zostanie udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Treść rozporządzenia jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania wybranych substancji 

niebezpiecznych do określonych zastosowań w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy. Wejście w życie projektowanego 

rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorców (w tym 

małych i średnich przedsiębiorców). 
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Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

 


