Dyrektywa plastikowa w firmach. Za mało czasu, aby
przygotować się do nowych zasad
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Zdaniem Konfederacji Lewiatan, drastyczne ograniczenie w krótkim czasie stosowania
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych nie pozwoli przedsiębiorcom
przygotować się do nowych warunków. Problemy pojawią się np. w przypadku produktów
kosmetycznych objętych dyrektywą, takich jak chusteczki nawilżane.
Oceniając projekt ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej, Konfederacja Lewiatan podkreśla, że producenci opakowań
i produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych w Polsce to bardzo ważny sektor
przetwórstwa przemysłowego zaopatrujący rynek polski i UE.
"Szacowana liczba przedsiębiorstw objętych potencjalnymi regulacjami przekracza 1 tys., a przepisy
ustawy wpływają nie tylko na producentów opakowań i torebek, ale także folii, którzy zaopatrują
wytwórców opakowań oraz handel" - czytamy w stanowisku organizacji.
Jak przypomina, zgodnie z unijną dyrektywą, tzw. plastikową, na państwach członkowskich ciąży
obowiązek wykazania zmniejszenia stosowania produktów do roku 2026 w porównaniu z rokiem
2022. Na przedsiębiorców ma być nałożonych w bardzo krótkim czasie wiele nowych
obowiązków, w tym zakaz sprzedaży wybranych towarów, obowiązek oznakowania
niektórych towarów, ewidencji, sprawozdawczości, uiszczania opłat, realizacji kampanii

edukacyjnych itd.
W projekcie ustawy brak jest wielu ważnych informacji o zmianach, które mają nastąpić. Powoduje
to niepewność wśród przedsiębiorców, którzy nie wiedzą, czy, kiedy i w jaki sposób obowiązki
wynikające z dyrektywy, a nie ujęte w projekcie, zostaną wprowadzone. Pracodawcy zwracają też
uwagę na konieczność uściślenia nazewnictwa, które pojawia się w projekcie ustawy.
- Rozumiemy, że termin implementacji wynika z dyrektywy, jednak jej przepisy nie obowiązują
wprost w krajach członkowskich, stąd konieczność oczekiwania na rozwiązania krajowe.
Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wypełnienia obowiązków w terminie krótszym niż trzy miesiące
od publikacji zmiany ustawy - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu
energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.
- Dlatego sugerujemy np. obniżenie kar za brak realizacji poszczególnych obowiązków (w
szczególności w zakresie uzyskania wpisu do rejestru BDO, czy prowadzenia ewidencji) przynajmniej
na okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tak aby firmy nie ponosiły negatywnych
skutków i kosztów opóźnienia implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego - proponuje
ekspertka.
Pełne wdrożenie przepisów dyrektywy oraz obecnie konsultowanej ustawy nie będzie możliwe do
momentu opublikowania wytycznych przez KE. Proces wypracowania dokumentów niezbędnych do
wdrożenia dyrektywy (rozporządzenie wykonawcze oraz wytyczne) jest bardzo opóźniony.
I tak na przykład w przypadku produktów kosmetycznych objętych dyrektywą (chusteczki
nawilżane) wciąż nie wiadomo, jakie włókniny oraz jakie kategorie produktów zostaną
poddane nowym przepisom.
- Mimo, że do rozpoczęcia stosowania dyrektywy zostały już tylko dwa miesiące, przedsiębiorcy nie
mogą rozpocząć przygotowań, ponieważ nie wiadomo, jakie produkty i w jaki sposób powinny być
oznakowane. Apelujemy więc, aby na etapie wdrażania dyrektywy do prawa krajowego, jakiekolwiek
dalsze trudności, w tym obciążenia finansowe nie wynikające z niej wprost - były minimalizowane dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.
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