
 

 

 

 

 

  
  

Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 

 
tel. +48 22 55 99 900 
lewiatan@lewiatan.org 
www.lewiatan.org. 

 
NIP 5262353400 
KRS 0000053779 
Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy 

 
  - 1 -  

 

 
 

Warszawa, 24.01.2023 
 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan 

w sprawie nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych 

 
26 października 2022 Komisja Europejska przedstawiła, w ramach wynikającej z Zielonego Ładu 
polityki Pan Działania Zero Zanieczyszczeń, propozycję rewizji dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (UWWTD). Zakres dyrektywy jest szeroki i obejmuje szereg horyzontalnych 
zagadnień. Poniższe stanowisko dotyczy jedynie tych elementów projektowanej dyrektywy, które 
mają bezpośredni i znaczy wpływ na branżę kosmetyczną. 
 
Projekt wprowadza mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP),  
aby sfinansować modernizację oczyszczalni ścieków. Celem projektu jest zapewnienie usuwania  
z wód ściekowych mikrozanieczyszczeń, które w innym razie byłyby uwalniane do środowiska 
wodnego. 
 
Sektory kosmetyczny i farmaceutyczny zostały wskazane jako jedyne sektory, które mają sfinansować 
mechanizm ROP. Komisja oparła tę propozycję na błędnym założeniu, że produkty kosmetyczne są 
jednym z dwóch głównych źródeł mikrozanieczyszczeń, wymagając tym samym, aby sektor 
kosmetyczny ponosił znacznie wyższe opłaty, niż wynika to z faktycznego udziału w generowaniu 
emisji. 
W naszej ocenie propozycja jest nieproporcjonalna i stanowi formę podatku, a nie spełnienie „zasady 
prawdziwy zanieczyszczający płaci” Wskazanie jedynie dwóch sektorów jako zanieczyszczających nie 
znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. Metodologia i uzasadnienie przedstawione przez 
Komisję zawierają poważne braki, które w żaden sposób nie uzasadniają wyboru wskazanych dwóch 
sektorów jako jedynych płatników systemu ROP dla mikrozanieczyszczeń. 
 
Poniżej przedstawiamy uwagi obu sektorów, których projekt dotyka najmocniej. 
 
BRANŻA KOSMETYCZNA 
 
Branża kosmetyczna chce ponosić koszty oczyszczania wody z generowanych przez tę branżę 
zanieczyszczeń. Dlatego nie odżegnujemy się od zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. 
Wzywamy jednak do przeprowadzenia rzetelnej analizy źródeł mikrozanieczyszczeń oraz emisji ze 
wszystkich sektorów. Mechanizm ROP dla mikrozanieczyszczeń powinien być kształtowany 
zgodnie z zasadą „prawdziwi zanieczyszczający płacą”, gdzie koszty oczyszczania środowiska 
ponoszą wszystkie sektory będące źródłem emisji mikrozanieczyszczeń, proporcjonalnie do 
generowanych zanieczyszczeń. Nie ma powodu, aby dwie branże ponosiły koszty wszystkich emisji 
zanieczyszczeń ze wszystkich sektorów. 
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Ponadto, projekt dyrektywy wprowadza bardzo szeroką definicję mikrozanieczyszczenia, która 
obejmie kilka tysięcy substancji chemicznych, w tym takich, które nie stanowią ryzyka dla środowiska 
i nie są problemem z perspektywy oczyszczania wód ściekowych. Nie jest to ani uzasadnione ani 
możliwe do realizacji. Apelujemy o rewizję definicji mikrozanieczyszczenia. Definicja 
mikrozanieczyszczenia powinna być precyzyjna, jednoznaczna i stosowana w sposób 
zharmonizowany we wszystkich krajach UE. Powinna również adresować te substancje, które 
stanowią realne ryzyko dla środowiska i nie są usuwane w procesach oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
 
Projekt dyrektywy wprowadza również definicję producenta, która spowoduje, że opłata ROP dla tej 
samej partii substancji będzie zbierana wielokrotnie w łańcuchu wartości w różnych krajach UE, 
nawet, jeśli produkt i substancja nie są uwalniane do wód ściekowych. 
Każdorazowo, przy przekroczeniu granicy państwa członkowskiego UE, ten sam produkt będzie 
obciążany opłatą ROP z tytułu mikrozanieczyszczeń. 
 
Branża kosmetyczna ma świadomość, jak ważna jest modernizacja metod oczyszczania wód 
ściekowych poprzez inwestycje w etap czwartorzędowego oczyszczania ścieków. Branża rozumie, że 
finansowanie powinno być zapewnione poprzez mechanizm ROP, zgodnie z zasadą „prawdziwy 
zanieczyszczający płaci”. Zwracamy uwagę, że obecnie zdecydowana większość składników 
produktów kosmetycznych jest już efektywnie usuwana z wód ściekowych.  
 
Mechanizm ROP nie może wykraczać poza uzasadnione cele dyrektywy, dlatego powinien 
obejmować jedynie „prawdziwe zanieczyszczenia”, tj. substancje, które obecnie nie są efektywnie 
usuwane w oczyszczalniach ścieków i w związku z tym wymagają modernizacji oczyszczalni ścieków i 
metod oczyszczania. 
 
Mechanizm ROP – zgodnie z zasadą „prawdziwy zanieczyszczający płaci” 
Każdy sektor objęty mechanizmem „ROP dla mikrozanieczyszczeń” powinien być zobowiązany do 
pokrycia jedynie tych kosztów finansowych, które wynikają z emisji „prawdziwych 
mikrozanieczyszczeń” emitowanych przez ten sektor. 
 
Branże kosmetyczna i farmaceutyczna zostały w projekcie potraktowane w sposób 
nieproporcjonalny. Te dwie branże zostały wskazane jako jedyne wprowadzające do środowiska 
mikrozanieczyszczenia, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym i nie znajduje uzasadnienia w 
żadnych w żadnych danych naukowych, włączając raporty Europejskiej Agencji Chemicznej. Tym 
samym, mechanizmem ROP w projekcie dyrektywy zostały objęte wyłącznie podmioty, które 
wprowadzają do obrotu produkty lecznicze stosowane u ludzi objęte zakresem stosowania 
Dyrektywy 2001/83/WE oraz produkty kosmetyczne objęte zakresem zastosowania Rozporządzenia 
nr 1223/2009/WE.  Zgodnie z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, producenci 
produktów leczniczych  i produktów kosmetycznych pokrywać będą całkowite koszty: 

• czwartorzędowego oczyszczania ścieków komunalnych w celu usunięcia 
mikrozanieczyszczeń pochodzących z produktów i ich pozostałości, które wprowadzają do 
obrotu; 

• monitorowania mikrozanieczyszczeń; 
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• gromadzenia i weryfikacji danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu. 
 
Przemysł kosmetyczny akceptuje zastosowanie mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta, aby pokrywać wszelkie koszty zanieczyszczania środowiska emisjami pochodzącymi z tej 
branży, w tym odpady, odpady opakowaniowe, emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 
Jednak zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci – sektor kosmetyczny powinien ponosić jedynie 
koszty własnych emisji, a nie emisji generowanych przez wszystkie inne sektory. We wszystkich 
regulacjach chemicznych obowiązujących w UE stosuje się zasadę „zanieczyszczający płaci” (np. 
rozporządzenie REACH 1907/2006/WE), każda branża płaci za te zanieczyszczenia, które generuje. 
Podobnie ta sama zasada stosowana jest w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi, gdzie 
system ROP funkcjonuje w UE od wielu lat. W systemie ROP dla opakowań każda branża, która 
wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach ponosi koszty zagospodarowania odpadów z tych 
opakowań, które wprowadza do obrotu. Branża kosmetyczna nie pokrywa tu kosztów całej 
gospodarki odpadami i nie płaci za opakowania wprowadzane do obrotu przez inne sektory W 
przypadku systemu ROP dla mikrozanieczyszczeń powinna być stosowana ta sama zasada. 
Natomiast zgodnie z przedstawionym projektem rewizji dyrektyw, branża kosmetyczna musiałaby 
ponieść koszty oczyszczania ścieków komunalnych z kofeiny, której produkty kosmetyczne są 
pomijalnym źródłem, w większość kofeiny pochodzi ze spożycia kawy oraz innych napojów. 
 
Jeśli celem dyrektywy jest poprawa jakości oczyszczania ścieków komunalnych – należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie całego systemu. A mechanizm finansowania nie będzie efektywny i 
wystarczający, jeśli zostaną nim objęte tylko dwa sektory. Z aktualnej debaty z Komisją Europejską 
wynika, że Komisja może objąć inne sektory mechanizmem ROP w późniejszym terminie. Jednak 
koszty środowiskowe generowane są teraz, a struktura rzeczywistych emisji mikrozanieczyszczeń nie 
odpowiada strukturze sektorów objętych obecną propozycją. 
 
Metodologia zastosowana do identyfikacji sektorów objętych ROP 
Metodologia, którą posłużyła się Komisja Europejska dla zmapowania sektorów objętych 
mechanizmem ROP dla mikrozanieczyszczeń jest w ocenie Polskiego Związku Przemysłu 
Kosmetyczego kontrowersyjna i zawiera rażące błędy metodologiczne. 
W pierwszym etapie Komisja zmapowała, które branże posiadają oficjalnie i publicznie dostępne listy 
składników. W przypadku branży kosmetycznej jest to wykaz składników CosIng1, który stanowi bazę 
nazewnictwa składników produktów kosmetycznych, zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE 
dotyczącym produktów kosmetycznych. Drugim sektorem, który posiada podobną listę – jest sektor 
farmaceutyczny. 
W kolejnym kroku, Komisja oceniła ilość wybranych substancji w wodach ściekowych kierowanych 
do oczyszczalni w różnych miejscach w UE. Cały wolumen tych substancji został przypisany sektorowi 
kosmetycznemu i farmaceutycznemu identyfikując nasz sektor jako drugie największe źródło 
mikrozanieczyszczeń. 
Takie podejście znacząco zawyża wkład branży kosmetycznej w całkowitą ilość zanieczyszczeń 
obecnych w ściekach komunalnych. Obecność substancji na liście CosIng nie oznacza jej stosowania 
wyłącznie w produktach kosmetycznych i nie stanowi informacji o ilości substancji wykorzystywanej 
przez branżę. Na przykład kofeina jest stosowana w niewielu produktach kosmetycznych i w bardzo 

 
1 https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-ingredient-database_en  
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niskich stężeniach, zaś głównym źródłem emisji tej substancji do środowiska jest kawa, którą 
większość społeczeństwa spożywa każdego dnia. 
Na skutek tych błędnych założeń, przemysł kosmetyczny będzie zmuszony ponosić znacznie wyższe 
opłaty, niż wynika to z jego rzeczywistego wkładu w ilość generowanych mikrozanieczyszczeń.  
Biorąc pod uwagę, że różne produkty mogą zawierać różne ilości tego samego mikrozanieczyszczenia, 
jakakolwiek alokacja kosztów musi być oparta o wyliczenia dla ilości substancji, a nie ilości 
produktów, które tę substancję zawierają. 
 
Definicja mikrozanieczyszczenia 
Zaproponowana definicja mikrozanieczyszczenia wymaga zawężenia i doprecyzowania.  
 
Komisja zdefiniowała mikrozanieczyszczenie następująco: 
‘micro-pollutant’ means a substance, including its breakdown products, that is usually present in the 
environment and urban wastewaters in concentrations below milligrams per litre and which can be 
considered hazardous to human health or the environment based on any of the criteria set out in Part 
3 and Part 4 of Annex I to Regulation EC70 – str. 38  
 
Oznacza to, że projekt dyrektywy przewiduje objęcie statusem mikrozanieczyszczenia wszystkich 
związków chemicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne, czyli kilku tysięcy substancji 
chemicznych. Nie jest to ani uzasadnione ani możliwe do realizacji.  
 
Obecna definicja obejmuje wszystkie substancje chemiczne posiadające klasyfikację jako 
niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Ponieważ nie zostało wskazane, że chodzi o substancje, 
które posiadają zharmonizowaną klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP 1272/2008/WE, zakres 
nie jest precyzyjny i budzi poważne wątpliwości. Substancje klasyfikowane zgodnie z CLP to również 
substancje, które nie posiadają klasyfikacji zharmonizowanej, a jedynie zostały tak sklasyfikowane 
przez jednego lub więcej dostawców, na podstawie klasyfikacji stosowanej przez innych dostawców. 
Na przykład – jeden z dostawców klasyfikuje czystą wodę jako substancję żrącą, co prowadziłoby do 
absurdalnej sytuacji, że musimy płacić za oczyszczanie ścieków komunalnych z wody. 
 
Ponadto, definicja obejmuje także wiele substancji, które – mimo klasyfikacji zharmonizowanej w 
ramach rozporządzenia CLP – są łatwo biodegradowalne i nie wymagają modernizacji oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Na przykład kwas octowy, główny składnik octu, posiada zharmonizowaną 
klasyfikację, ale jest łatwo biodegradowalny i nie powinien być objęty definicją 
mikrozanieczyszczenia. 
 
Sama klasyfikacja substancji, szczególnie w odniesieniu do zdrowia ludzi jest nieadekwatnym 
wskazaniem zachowania tej substancji w wodach ściekowych. Wiele substancji, mimo klasyfikacji, 
jest skutecznie usuwanych w obecnych, drugo- i trzeciorzędowych procesach oczyszczania ścieków. 
 
Biorąc pod uwagę proponowaną definicję mikrozanieczyszczenia, obecnie sformułowane wymogi 
należy uznać za niewykonalne. Prowadziłyby do konieczności monitorowania kilku tysięcy substancji, 
dla których w większości nie ma opracowanych metod analitycznych do monitoringu 
środowiskowego i które nie są zanieczyszczeniami i/lub nie stanowią ryzyka dla środowiska.  
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Substancje objęte zakresem dyrektywy powinny zostać jednoznacznie zidentyfikowane, aby 
zagwarantować pewność prawną i zharmonizowane stosowanie dyrektywy w poszczególnych 
krajach UE. 
Zaś substancje, które są efektywnie usuwane w procesach drugo- i trzeciorzędowego oczyszczania 
ścieków i nie występują w ściekach wypływających z oczyszczalni nie powinny być objęte definicją 
mikrozanieczyszczenia i nie powinny być objęte mechanizmem ROP. W ocenie branży kosmetycznej 
jedynie te substancje, których obecność w ściekach powoduje konieczność modernizacji obecnie 
działających oczyszczalni i procesów oczyszczania powinny być objęte definicją 
mikrozanieczyszczenia i mechanizmem ROP. 
 
Inne definicje 
Ponadto, zgodnie z obecnymi definicjami „producenta” oraz „wprowadzania do obrotu” 
zobowiązania ROP będą musiały być płacone wielokrotnie w łańcuchu dostaw dla tego samego 
produktu - za każdym razem, gdy produkt jest przesuwany wewnątrzwspólnotowo do innego kraju 
UE, nawet, jeśli nie jest wprowadzany do obrotu i używany – a zatem nie jest uwalniany do wód 
ściekowych. Ta kwestia wydaje się błędem formalnym jednak powinna zostać jak najszybciej 
wyjaśniona, a zapisy dyrektywy dostosowane. 
 
Podsumowanie  
Przedstawiona propozycja legislacyjna stanowi nieuzasadnione dyskryminowanie branży 
kosmetycznej i nie znajduje uzasadnienia w jakichkolwiek faktach naukowych oraz strukturze emisji 
mikrozanieczyszczeń do wód ściekowych. 
Mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla mikrozanieczyszczeń powinien być 
realizowany zgodnie z zasadą „prawdziwy zanieczyszczający płaci”, proporcjonalnie do emisji 
substancji do środowiska, jakie generuje dany sektor. 
Substancje objęte definicją mikrozanieczyszczenia powinny być jasno zdefiniowane, a definicja 
powinna obejmować jedynie te substancje, które stanowią problem w obecnych procesach 
oczyszczania ścieków. 
 
 
BRANŻA FARMACEUTYCZNA 
Niektóre z propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie wzbudziły niepokój branży 

farmaceutycznej zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Szczególne wątpliwości budzi 

treść art. 9 Projektu oraz Załącznika nr 3 do Projektu. Propozycja zawarta w art. 9 dotyczy 

wprowadzenia zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Rozszerzoną odpowiedzialność 

mają ponosić podmioty, które wprowadzają do obrotu produkty lecznicze stosowane u ludzi objęte 

zakresem zastosowania Dyrektywy 2001/83/WE.  

Zgodnie z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wybrane kategorie przedsiębiorców,  

a w tym producenci produktów leczniczych pokrywać będą całkowite koszty: 

1) czwartorzędowego oczyszczania ścieków komunalnych w celu usunięcia 

mikrozanieczyszczeń pochodzących z produktów i ich pozostałości, które wprowadzają do 

obrotu; 
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2) monitorowania mikrozanieczyszczeń; 

3) gromadzenia i weryfikacji danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu. 

Bez wątpienia koszty spowodowane wejściem w życie zasady rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, biorąc pod uwagę również szeroki zakres substancji, które zgodnie z Projektem 

uznawane będą za mikrozanieczyszczenia, stanowić będą znaczne obciążenie dla przedsiębiorców  

z branży farmaceutycznej, wprowadzając dodatkowe obciążenie publicznoprawne. Opisana powyżej 

propozycja budzi poważne wątpliwości w świetle podstawowych zasad prawa unijnego, tj. zasady 

kompetencji przyznanych i zasady subsydiarności. Rozwiązania zawarte w Projekcie ingerują  

w autonomię podatkową państw członkowskich, prowadząc do przekroczenia unijnych kompetencji 

fiskalnych. Mimo iż w art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) (Cele polityki w 

dziedzinie środowiska naturalnego) organom unijnym przyznano szerokie kompetencje dotyczące 

ustalania polityki Unii w dziedzinie środowiska naturalnego, kompetencje te nie są pozbawione 

ograniczeń.  

Ograniczenia uprawnień organów Unii do wprowadzania opłat wynikają z art. 192 ust. 2 TFUE, który 

wprowadza wymóg specjalnej procedury ustawodawczej opartej na przestrzeganiu zasady 

jednomyślności w Radzie, jak również z art. 192 ust. 4, który przyznaje państwom członkowskim 

kompetencje w zakresie finansowania i wdrażania polityki ochrony środowiska. Powyższe 

potwierdza, że dla państw członkowskich kluczowe znaczenie ma to, że kompetencje w zakresie 

polityki ochrony środowiska związane z podatkami i opłatami nie mogą być nadmiernie rozszerzane 

i powinny być interpretowane w sposób zawężający. 

UE może zastosować opłaty z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aby ukierunkować 

przemysł na projektowanie "bardziej ekologicznych" produktów. Nie ma to jednak zastosowania w 

przypadku branży farmaceutycznej, ponieważ nie ma realnej możliwości opracowania leków, które 

byłyby w pełni wchłaniane przez organizm ludzki, a zatem nie uwalniałyby żadnych mikrosubstancji 

do ścieków. Ponadto, zmiana składu preparatów farmaceutycznych mogłaby zmniejszyć ich 

skuteczność farmakologiczną lub zwiększyć ryzyko związane z bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Wskazujemy, że propozycje zawarte w Projekcie nie skupiają się na zwalczaniu zanieczyszczeń  

u źródła, co powinno być traktowane priorytetowo zgodnie z art. 191 ust. 2 TFUE, który wyraźnie 

stanowi, że „szkody w środowisku powinny być naprawiane w pierwszym rzędzie u źródła". Przemysł 

farmaceutyczny jest już mocno zaangażowany w unikanie ryzyka związanego z aktywnymi 

składnikami farmaceutycznymi w środowisku poprzez wdrażanie racjonalnych praktyk zarządzania 

ściekami produkcyjnymi, jak również ze względu na konieczność spełniania najwyższych standardów 

wynikających z Dobrej Praktyki Wytwarzania. Nie ma jednak możliwości zmiany mechanizmu 

naturalnego wydalania cząsteczek z organizmów pacjentów, co stanowi zdecydowanie główną drogę 

przedostawania się farmaceutyków do środowiska, jak stwierdzono w studium wykonalności,  

na którym opiera się Komisja. 

Wydaje się, że w Projekcie brakuje wyraźnego związku przyczynowego między rygorystycznymi 

rozwiązaniami, jakie miałyby zostać narzucone przemysłowi farmaceutycznemu, a rzeczywistymi 

przyczynami obecności mikrozanieczyszczeń w wodzie. W przedmiotowej ocenie nie można pominąć 

faktu, że łańcuch przyczynowo-skutkowy rozciąga się od producentów surowców do producentów 
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wyrobu końcowego, poprzez lekarzy przepisujących leki, pacjentów (substancje przedostają się do 

wody głównie poprzez odchody ludzkie), a także operatorów oczyszczalni ścieków.  

Jak podkreślono w opinii Rzecznika Generalnego w sprawie Swedish Match AB przeciwko Secretary 

of State for Health (sprawa C-151/17), należy wskazać trzy elementy składowe zasady 

proporcjonalności:  

• akty instytucji UE muszą być odpowiednie do realizacji zamierzonych celów (test 

przydatności), 

• akty te nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne dla tego celu, przy czym jeżeli istnieje 

możliwość wyboru spośród wielu odpowiednich środków należy stosować najmniej dotkliwe 

(test konieczności), 

• spowodowane niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonych celów 

(test proporcjonalności sensu stricto). 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Projekt nie jest zgodny z zasadą proporcjonalności. 

Rozwiązanie zaproponowane w Projekcie stanowi nadmierną i niedostosowaną do zamierzonego 

celu próbę obarczenia branży farmaceutycznej odpowiedzialnością za zanieczyszczenia. Opłata 

uderzająca w przemysł farmaceutyczny - m.in. bez uwzględnienia skutków, jakie miałaby dla sektora 

leków niechronionych patentami - skutkuje nieuzasadnioną, uogólnioną i abstrakcyjną opłatą 

nakładaną na przemysł, co stanowi także wyraźne naruszenie ogólnej zasady równości wobec prawa 

zawartej w art. 20 Karty Praw Podstawowych UE, która wymaga dokładnej identyfikacji, kwantyfikacji 

i określenia wagi udziałów poszczególnych źródeł zanieczyszczeń. 

Wskazujemy ponadto, że Projekt nie uwzględnia nadrzędności Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 

do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, jako lex specialis, nad horyzontalnym aktem 

prawnym, jakim jest Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt stoi w 

sprzeczności również z art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w którym zapisano prawo 

każdego człowieka do dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i do korzystania z leczenia.  

Projekt wydaje się nie uwzględniać specyficznego charakteru produktów farmaceutycznych. Leki są 

szczególnym przypadkiem podstawowych dóbr publicznych niezbędnych do zapobiegania, 

zwalczania i leczenia chorób. Ich szkodliwość nie powinna być podstawą do wprowadzenia 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Extended producer responsibility - EPR): jak 

wyjaśniono w preambule Dyrektywy 2001/83/WE, szkodliwość wszystkich produktów 

farmaceutycznych jest już badana w kontekście ich skuteczności terapeutycznej, a także oceniana 

pod kątem zastosowania, do którego dany produkt leczniczy jest przeznaczony. Ocena Ryzyka 

Środowiskowego (Environment Risk Assesment ERA) stanowi już część dokumentacji regulacyjnej 

produktów farmaceutycznych. Wprowadzenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producentów w przypadku produktów farmaceutycznych nie tylko zakłóciłoby analizę ryzyka  

i korzyści przeprowadzaną w celu zatwierdzania produktów leczniczych, ale również byłoby źródłem 

niekorzystnej dla zdrowia publicznego tezy o szkodliwości skutków stosowania produktów 

farmaceutycznych. 
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Jak wspomniano powyżej, ze względu na szczególny charakter i funkcję produktów 

farmaceutycznych, zastąpienie ich "ekologicznymi alternatywami" nie zawsze będzie możliwe. 

Dodatkowa opłata spowoduje jedynie nieuzasadnione i znaczne obciążenia ekonomiczne na branżę 

leków niechronionych patentami, która dostarcza większość leków w Europie i która już teraz boryka 

się z problemami wynikającymi ze stosowanych od dawna środków ograniczania kosztów, zagrażając 

dostępności produktów farmaceutycznych dla pacjentów.  

Biorąc pod uwagę obowiązki zawarte w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020  

i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE, Projekt stanowi kolejną próbę 

dodatkowego obciążenia branży farmaceutycznej w czasie, gdy tak istotne jest, by zadbać  

o bezpieczeństwo lekowe pacjentów. 

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy zatem o negatywne stanowisko Rządu RP i o uwzględnienie 

postulatu wyłączenia branży farmaceutycznej spod proponowanej zasady rozszerzonej 

odpowiedzialności zawartej w art. 9 Projektu. Jednocześnie sugerujemy uzgodnienie tego stanowiska 

z Ministerstwami Zdrowia, Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, jako 

instytucjami sprawującymi nadzór rynkowy i nad bezpieczeństwem obrotu lekami. 

POSUMOWANIE STANOWISKA 
 
Biorąc pod uwagę nieproporcjonalność i oczywiste błędy merytoryczne przedłożonej propozycji 
zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem, by polski rząd przyjął negatywne 
stanowisko do Projektu, w zakresie przedstawionym w niniejszym stanowisku.  
 
DALSZE PRACE NAD PROJEKTEM DYREKTYWY 
 
Uprzejmie prosimy o przekazanie przez Ministerstwo Infrastruktury informacji o dalszych etapach 
prac nad stanowiskiem Polski.  
Obecnie wiele organizacji analizuje jeszcze projekt szczegółowo. Dlatego prosimy o możliwość 
przekazania dalszych uwag w terminie późniejszym. Przygotowywane jest również wspólne 
wystąpienie branży kosmetycznej i farmaceutycznej w sprawie.  
Zwracamy również uwagę, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne, a terminy tych 
konsultacji jest systematycznie wydłużany i w momencie przygotowania niniejszego stanowisko 
ustalony na 14 marca 2023. 
 
KL/37/14/MC/2023 
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