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Szanowny Panie,
w związku z petycją z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie opakowań z tworzyw
sztucznych przedstawiam poniższe informacje.
Na wstępie informuję, że obecnie nie jest planowane wprowadzenie akcyzy
na produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Niemniej jednak prowadzone są prace
nad zmniejszeniem zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, w tym
niektórych opakowań, oraz zwiększeniem odpowiedzialności producentów za opakowania,
w których wprowadzają produkty do obrotu.
W Ministerstwie Klimatu trwają prace nad transpozycją do polskiego prawa przepisów
dyrektyw UE w zakresie odpadów dotyczących m.in. rozszerzonej odpowiedzialności
producenta. Zmiany wprowadzone w przepisach UE na nowo definiują zakres rozszerzonej
odpowiedzialności producentów za zagospodarowanie odpadów powstających z produktów
przez nich wytworzonych. Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom finansowania
zagospodarowania odpadów przez wprowadzających (producenci i importerzy) produkty,
w tym w opakowaniach, do obrotu. Wprowadzający produkty będą obowiązani do pokrycia
kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie
wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów. W ramach tych prac rozważana jest również
możliwość wprowadzenia systemu kaucyjnego na niektóre rodzaje opakowań. Byłby to jeden
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wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach za zagospodarowanie odpadów
powstałych z tych opakowań.
Informuję również, że przepisy dotyczące selektywnego zbierania butelek z tworzyw
sztucznych po napojach znalazły się także w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. L 155/1 z 12.06.2019 r.). Zgodnie
z ww. dyrektywą państwa członkowskie będą musiały zapewnić aby do 2025 r. selektywnie
zbierano 77% butelek z tworzywa sztucznego po napojach, a do 2029 r. 90%. Następnie
wskazano przykłady sposobu osiągnięcia tego celu, do których należy system depozytowy lub
określenie odpowiednich celów w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
W związku z powyższym informuję, że Ministerstwo Klimatu pracuje nad
mechanizmami zmierzającymi do ograniczenia zużycia produktów i opakowań z tworzyw
sztucznych.
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