2פברואר, 2014
ב'אדרא,תשע"ד 

הודעת המנהל לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב"( 2102-החוק") בדבר תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים
 .1להלןיפורטומספרתנאיםעקרונייםאשריכללו בתנאי ההכרה שיעניק המנהל לגופי יישום
מוכרים(כהגדרתםבחוק):
 .1.1מגבלות כהונה – לא יכהןבחברההמבקשתהכרה,מישמכהן כנושא משרה או אשר
בבעלותו  5%או יותר מאמצעי השליטה בחברה המחזיקה או מפעילה מתקן למיון,
הכנהלשימושחוזראוטיפולבפסולתציודו/אוסוללותאועוסקתבהובלהשלפסולת
ציודו/אוסוללות("חברה בעלת עניין בשוק הציוד האלקטרוני") .
 .1.2מגבלות החזקה – מבקשתהכרה תנקוט באמצעים,שיניחו את דעתו של המנהל,לכך
שלא יתקיים ניגוד עניינים בין המבקשת לבין חברה בעלת עניין בשוק הציוד
האלקטרוני,אשרהמבקשתשולטתו/אונשלטת1עלידה;לענייןזה "ניגוד עניינים"-
לרבות בכל מקרה בו תתקיימנה בין המבקשת לחברה בעלת עניין בשוק הציוד
האלקטרוניכאמור,עסקאותשלאבתנאישוקאובהיקפיםשלאהיומתקיימיםלולא
השליטהכאמור.
 .1.3מגבלות פעילות – ככל שהמבקשת עצמה הינה חברה בעלת עניין בשוק הציוד
האלקטרוני ,ומבלי לגרוע מכל אישור ו/או דרישת דין אחרת ביחס לפעילות כאמור,
תחולנהמגבלותסעיף1.2לעילעלפעילותהבתחוםזה,בשינוייםהמחוייבים.
 .1.4מתןשירותיםבהיקףמספק
 .1.4.1גוף יישום מוכר לא יאסוף בפועל פסולת ציוד וסוללות מאחראים לפינוי
פסולת ,ממשווקים וממחזיקים בפסולת שאינה מהמגזר הביתי ,אלא לאחר
שנחתמו ונכנסו לתוקף חוזי התקשרות עם יצרנים ויבואנים ,המשקפים
התקשרויות עם יצרניםויבואנים שמשקל הציוד והסוללות שמכרו לא יפחת
מ 10%-מכלל משקל הציוד והסוללות שנמכר בישראל בשנה הקלנדרית
הקודמתלמתןההכרה.
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"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך. 

2היקףהציודוהסוללותהנמכרבישראלבשנת2013על-ידייצרניםויבואניםמוערךב130,000-טון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בתוך  6חודשים ממועד ההכרה ,גוף יישום מוכר
יעניק שירותים ליצרנים וליבואנים שמשקל הציוד והסוללות שמכרו לא
יפחת מ 10%-ממשקל הציוד והסוללות שנמכר בישראל בשנה הקלנדרית
הקודמת ובתוך  12חודשים ממועד ההכרה ובמשך כל תקופת ההכרה גוף
יישום מוכר יעניק שירותים ליצרנים וליבואנים שמשקל הציוד והסוללות
שמכרו לא יפחת מ 20%-ממשקל הציוד והסוללות שנמכר בישראל בשנה
הקלנדריתהקודמת.
 .2בקשה להכרה בגוף יישום מוכר ,אשר תוגש לאחר פרסום הודעה זו ,תותאם לתנאים
המפורטים בהודעה זו; למגישי בקשות אשר כבר הוגשו במועד פרסום הודעה זו תינתן
אפשרותלתקןהבקשותבהתאםלרשימתהתנאיםשלעילבמידתהנדרש.
 .3מובהר כי רשימת התנאים לעיל הינה חלקית ,אינה מהווה רשימה ממצה של כל תנאי
ההכרה ונועדה על מנת לספק הכוונה ומידע למגישי בקשות הכרה במספר נושאים
עקרוניים.
 .4רשימתהתנאיםלעילנועדהלהוסיףואינהגורעתמדרישותהחוקונוהלהגשתבקשהלהכרה
בחברהכגוףיישוםמוכרמיום14באפריל.2013
 .5רשימת התנאים לעיל כפופה לשינויים ועדכונים לפי שיקול דעת המנהל ובהתאם להודעות
שתפורסמנהמעתלעתאושתימסרנהלמבקשיההכרה.
 .6לכלהמונחיםבהודעהזותהאהמשמעותהמוקניתלהםבחוק.
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