
Общи условия за членство в организацията, на лица които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване



Чл.1. (1) Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци АД (наричана за краткост „НООРО”) е колективна система за изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1, ал.2, т.2, ал. 5, ал. 6 и чл. 15 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

(2) Организацията притежава разрешение № ООп –ИУЕЕО -03 - 00/25.02.2013 год., издадено от Министъра на околната среда и водите за извършване на дейност като организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

(3). Адресът за кореспонденция на НООРО е: София, ул. Мур №10, тел. (02) 859 00 72, e-mail: office@nooro.eu.

Чл. 2. Членове на НООРО, във връзка с изпълнение на задълженията по Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, могат да бъдат всички лица, които пускат на пазара в Република България електрическо и електронно оборудване.

Чл. 3. Всяко лице, което желае да стане член на НООРО сключва писмен договор по образец на НООРО (наричан за краткост „Договора”). Всички лица, които се интересуват от членство в организацията имат право да се запознаят с условията по договора, като НООРО предоставя образец на договора въз основа на писмено искане от страна на съответното лице.

Чл. 4. Членовете на организацията, които пускат на пазара ЕЕО, имат право:
	да изискват от организацията да изпълни съответните по чл. 14 и чл. 15 от ЗУО и Наредбата за излязлото от употреба електроческо електронно оборудване. 


	да се ползват от всички останали права по Договора. 


Чл. 5. Членовете на организацията не заплащат продуктова такса за ЕЕО.
чл. 6. Членовете на организацията, които пускат на пазара ЕЕО са длъжни:
	да спазват условията за отчетност по договора и да заплащат своевременно дължимото възнаграждение в размер и при срокове и условия посочени в Договора. 
	да спазват изискванията на действащото българско законодателство. 
	да изпълняват всички свой задължения посочени в договора. 


Чл. 7. Договорът се прилага цялото количество ЕЕО пуснато на пазара от съответния член на организацията, при условие че съответното ЕЕО е декларирано и за него е заплатено възнаграждение, съгласно условията на Договора.

Чл. 8. Съгласно сключените договори, НООРО приема да изпълни от името и за сметка на своите членове следните дейности:

1. Да осигури срещу възнаграждение изпълнението на задълженията на членовете си за постигане на съответните цели по чл. 14 и чл. 15 от ЗУО  и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), което членовете на организацията са пуснали на пазара, съгласно сроковете от Наредбата.

2. Да осигури предоставянето на компетентните органи на нормативно изискуемата информация, удостоверяваща изпълнението на задълженията и изискванията по предходната точка.

чл. 9. НООРО има право да променя Общите условия. В такъв случай всички членове на НООРО, с които има действащи Договори, ще бъдат уведомени за измененията в Общите условия. Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез куриер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уебсайта на организацията. Изменените общи условия влизат в сила не по-рано от 14 дни след уведомлението.

Чл. 10. НООРО издава на всеки свой член удостоверение, от което е видно, че съответното лице е член на организацията. Удостоверението се издава по ред и при условия предвидени в Договора.

Чл. 11. Всяко лице може да прекрати членството си в организацията чрез предизвестие по реда и в сроковете предвидени в Договора.

Чл. 12. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договори, сключени между НООРО и членове на организацията, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване.

