
UZASADNIENIE    

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 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 oraz 2020 r. poz. 1339). 

Nowelizacja projektowanego rozporządzenia jest związana z wdrożeniem postanowień 

Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2021/647 z dnia 15 stycznia 2021 r., zmieniającej, w 

celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu 

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

określonych związków ołowiu sześciowartościowego chromu w elektrycznych 

i elektronicznych inicjatorach materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (profesjonalnego), zwanej dalej „dyrektywą delegowaną”.  

Dyrektywa delegowana, stanowi przedmiot transpozycji do porządku prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym w celu dostosowania do postępu naukowo–

technicznego, o którym mowa w 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, zwanej dalej „RoHS 

II”, (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88) zasadnym jest wprowadzenie wyłączenia w 

zakresie ograniczonego stosowania azydku ołowiu(II), styfninianu ołowiu, dipikraminianu 

ołowiu, minii pomarańczowej (tetratlenku ołowiu), ditlenku ołowiu w elektrycznych i 

elektronicznych inicjatorach detonacji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (profesjonalnego) oraz chromianu(VI) baru w pirotechnicznych ładunkach 

opóźniających w inicjatorach detonacji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (profesjonalnego). 

Obecnie na rynku nie ma dostępnych alternatyw dla ww. związków chemicznych 

wykorzystywanych w pirotechnicznych ładunkach opóźniających z długim czasem 

opóźnienia w elektrycznych i elektronicznych inicjatorach (zwanych „EEI”), które 

spełniałyby wszystkie zasadnicze wymogi w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji EEI. 

Przedmiotowe wyłączenie, wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy w obszarze 

produkcji i obrotu materiałów wybuchowych. Inicjatory EEI stanowią bowiem ich ważny 
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element konstrukcyjny. Implementacja ww. wyłączenia umożliwi zastosowanie cywilnych 

materiałów wybuchowych, zawierających EEI, między innymi podczas wydobywania 

minerałów, w pracach budowlanych i rozbiórkowych, a także w elementach zintegrowanych 

systemów ratunkowych. 

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 

odnośnika nr 2 i 6, w których uzupełniono adres promulgacyjny dyrektywy RoHS II, o 

kolejną zmianę uwzględniającą dyrektywę delegowaną. Przepisy dyrektywy delegowanej 

sankcjonują przedłużenie wyłączeń dla określonych substancji niebezpiecznych, ujętych w 

wykazie załącznika II do dyrektywy RoHS II.  

Należy przy tym nadmienić, że procedowane zmiany przepisów dotyczą załącznika III 

do dyrektywy RoHS II. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji 

zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

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

późn. zm.).  

Mając na uwadze art. 2 dyrektywy delegowanej, który stanowi, że „Państwa 

członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 października 2021 r., przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 

(…) „Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 listopada 2021 r.”, planuje się aby 

projektowany akt wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.  

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. 

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, z późn. zm.). 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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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). 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

 


