Odpady plastikowe, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)
Ilość wytwarzanych odpadów z plastiku przeraża. Unia Europejska stara się tym problemom zaradzić próbując
ograniczyć ilość powstających odpadów oraz tym niepoddawanym odzyskowi i recyklingowi. Czekamy na wdrożenie
unijnych dyrektyw dotyczących odpadów do polskiego prawa.
Termin wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko (tzw. dyrektywa SUP) upłynął 3 lipca 2021 r. Natomiast termin na dostosowanie
systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE w sprawie
odpadów upływa 5 stycznia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej do prawa polskiego przepisy dyrektywy SUP,
przewiduje:
 wprowadzenie, w celu ograniczenia stosowania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
obowiązku pobierania przez prowadzących jednostki handlowe i gastronomiczne opłaty (max 1 zł/szt.)
od nabywcy opakowań (takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym
pojemniki typu fast food, oraz od nabywcy posiłków w takich opakowaniach, z których bezpośrednio spożywane
są posiłki); pobraną opłatę przekażą do 15 dnia po każdym kwartale na rachunek prowadzony przez marszałka
województwa, a roczne sprawozdanie poprze BDO złożą do 15 marca o liczby nabytych i wydanych takich
opakowań
 zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produktów
wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, takich jak: patyczki higieniczne, sztućce (widelce,
noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki na posiłki
i napoje ze styropianu
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 wprowadzenie obowiązku opatrzenia widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem na opakowaniu
lub na samym produkcie, takiego produktu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (takich jak: podpaski,
tampony, aplikatory, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrem i filtry, kubki na napoje)
 prowadzenie dla konsumentów publicznych kampanii edukacyjnych na temat szkodliwego wpływu
na środowisko wynikającego z niewłaściwego postępowania z opadami powstałymi z produktów
jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego takie jak: pojemniki na posiłki, paczki i owijki zawierające posiłki,
pojemniki na napoje do 3 l (butelki na napoje, wielomateriałowe opakowania na napoje), kubki na napoje,
wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania z wyrobami tytoniowymi, chusteczki nawilżane,
balony, lekkie plastikowe torby na zakupy, podpaski, tampony, aplikatory oraz narzędzi połowowych
zawierających tworzywa sztuczne
 informowanie (w kampaniach edukacyjnych) konsumentów o dostępnych systemach ponownego użycia
i metodach gospodarowania tymi odpadami, dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu
 informowanie konsumentów produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego o dostępności
alternatywnych produktów jednorazowego lub wielokrotnego użytku, a także znaczeniu symboli
na oznakowaniu produktów
 ustanowienie (w odniesieniu do produktów objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producenta przed dniem
4 lipca 2018 r. oraz od 5 stycznia 2023 r. w zakresie wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów sprzedawanych
osobno) rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) zgodnej z art. 8 i art. 8a dyrektywy 2008/98/WE
 monitorowanie dystrybucji wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzywa
sztucznego oraz środków podjętych w celu ich trwałego zmniejszenia, zawartych w dyrektywie 2008/98/WE
 dodanie w ramach ROP obowiązku dla przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego
użytku z tworzywa sztucznego wnoszenia na rachunek prowadzony przez marszałka województwa opłaty
(max 0,05 zł/szt.) oraz składania rocznego sprawozdania do BDO o tej opłacie z podziałem na rodzaj produktów,
co roku do 15 marca
 dodanie w ramach ROP obowiązku dla wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa
sztuczne osiągnięcia określonego poziomu zbierania odpadów z takich narzędzi albo wniesienia opłaty
produktowej.

Etap legislacyjny
Po przedłużeniu terminu składania uwag do projektu ustawy, zakończył się etap jego opiniowania i konsultacji
publicznych.

Załączniki
 Metryczka do projektu ustawy
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące
zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
 Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko

Znasz nasze media społecznościowe?
Zachęcamy do ich odwiedzenia
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