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Warszawa, 31 stycznia 2023 r. 

KL/53/17/MC/2023 

 

 

Pani  

Monika Niemiec-Butryn 

Dyrektor 

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 

Ministerstwo Infrastruktury 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie dnia 30.01.2023 do przesyłania uwag i zadawania pytań 

w obliczu zbliżającej się na forum unijnym dyskusji nt. poszczególnych zapisów 

projektowanej nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych. Poniżej przekazujemy uwagi firm członkowskich 

Konfederacji Lewiatan. 

Przede wszystkim chcielibyśmy podkreślić nasze negatywne stanowisko co do całego 

projektu. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że art. 10, o którym mowa w przesłanym 

zaproszeniu dotyczy minimalnych wymagań dla organizacji odpowiedzialności producenta, 

natomiast całej idei rozszerzonej odpowiedzialności producenta dotyczy projektowany  

art. 9 dyrektywy. 

Niemniej jednak, odnosząc się bezpośrednio do informacji, o przebiegu najbliższych 

dyskusji nad projektem, która ma obejmować art. 10 i system rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, zwracamy uwagę na następujące elementy (zawarte 

również w załączonym stanowisku): 

1. Postulujemy, aby system ROP dla mikrozanieczyszczeń zawarty w dyrektywie był 

proporcjonalny sprawiedliwy i przede wszystkim realizował zasadę „prawdziwy 

zanieczyszczający płaci” – tj. aby wszyscy zanieczyszczający, którzy przyczyniają się  

do emisji ściśle zdefiniowanych mikrozanieczyszczeń do środowiska – ponosili koszty 

usuwania tych zanieczyszczeń, proporcjonalnie do generowanych przez siebie emisji. 

Oznacza to tym samym, że płatnikami systemu ROP dla zanieczyszczeń powinny być 

wszystkie te sektory, które kontrybuują, a nie jedynie branże farmaceutyczna  

i kosmetyczna, jak jest to obecnie wskazane w projekcie dyrektywy. Zaś branże 

kosmetyczna i farmaceutyczna powinny ponosić koszty jedynie tych emisji 

mikrozanieczyszczeń, które generują. 
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Uzasadnienie: 

Sektory kosmetyczny i farmaceutyczny zostały wskazane jako jedyne sektory, które mają 

sfinansować mechanizm ROP. Komisja oparła tę propozycję na błędnym założeniu,  

że produkty kosmetyczne i farmaceutyczne to dwa główne źródła mikrozanieczyszczeń, 

wymagając tym samym, aby każdy z sektorów ponosił znacznie wyższe opłaty, niż wynika 

to z faktycznego udziału w generowaniu emisji. Podstawą identyfikacji tych dwóch 

sektorów stały się publicznie dostępne wykazy składników (w przypadku produktów 

kosmetycznych jest to system CosIng), a nie rzetelna analiza emisji mikrozanieczyszczeń  

z tych sektorów. 

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. 

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. 

2. Postulujemy, aby definicja mikrozanieczyszczenia została zmieniona, aby obejmowała 

konkretne substancje chemiczne, które nie podlegają obecnie stosowanym procesom 

oczyszczania ścieków i przedostają się do środowiska, a tym samym mogą stanowić 

zagrożenie dla środowiska.  

Uzasadnienie: 

Oznacza to, że projekt dyrektywy przewiduje objęcie statusem mikrozanieczyszczenia 

wszystkich związków chemicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne (zarówno 

posiadające klasyfikacją zharmonizowaną – w załączniku VI CLP, oraz tzw. „self-classified”), 

czyli nawet kilkanaście tysięcy substancji chemicznych. Nie jest to ani uzasadnione,  

ani możliwe do realizacji. 

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. 

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.  

 

mailto:lewiatan@lewiatan.org


 

 

 

 

 

  
  

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 

 
  - 3 -  

 

W ocenie Konfederacji Lewiatan, jedynie te substancje, których obecność w ściekach 

powoduje konieczność modernizacji obecnie działających oczyszczalni i procesów 

oczyszczania powinny być objęte definicją mikrozanieczyszczenia i mechanizmem ROP. 

Lista substancji, które powinny być objęte systemem ROP dla mikrozanieczyszczeń powinna 

powstać w oparciu o raporty Joint Research Center, szeroko cytowane w propozycji 

dyrektywy, a które zawierają rzetelne i potwierdzone naukowo informacje  

o zanieczyszczeniach chemicznych zawartych w ściekach komunalnych. 

Więcej szczegółów dotyczących przedstawionych postulatów znajdą Państwo  

w przedstawionym przez nas stanowisku, które ponownie przesyłamy. 

W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji w przedmiotowej sprawie, bardzo proszę  

o kontakt z panem Jakubem Safjańskim, Dyrektorem Departamentu Energii i Zmian Klimatu 

Konfederacji Lewiatan, e-mail: jsafjanski@lewiatan.org,  tel. 660 425 475. 

 

  

Z poważaniem 

 
Grzegorz Baczewski  

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan 
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