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Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to podejście do polityki ochrony 
środowiska, w której odpowiedzialność producenta za produkt zostaje 
rozszerzona na post-konsumpcyjny etap życia produktu. Polityka ROP 
charakteryzuje się:

• przeniesieniem odpowiedzialności (fizycznie lub ekonomicznie, 
w całości lub części) na producenta i odjęcie jej gminom,

• wprowadzeniem zachęt dla producentów do uwzględniania aspektów 
środowiskowych w projektowaniu produktów.

OECD



• … aby każda osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo opracowuje, 
wytwarza, przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty (producent 
produktu) ponosiła rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

• … przyjmowanie zwracanych produktów i odpadów pozostających po 
wykorzystaniu tych produktów, a także późniejsze gospodarowanie tymi 
odpadami i odpowiedzialność finansową za te działania.

• … takiego projektowania produktów, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na 
środowisko i wytwarzanie odpadów podczas produkcji i następującego po 
niej użytkowania produktów …

• … opracowywania, produkcji i sprzedaży produktów, umożliwiających ich 
wielokrotne użycie, które są technicznie trwałe i które, po tym jak staną się 
odpadami będą nadawać się do właściwego i bezpiecznego odzysku oraz 
zgodnego z wymogami środowiska unieszkodliwiania.

Dyrektywa ramowa 2008



• Hiszpania: organizacja odzysku pokrywa gminom całość kosztów selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych (plastik, 
aluminium, część papieru).

• Holandia: organizacja odzysku pokrywa całość kosztów recyklingu odpadów 
opakowaniowych z gospodarstw domowych na podstawie osiągniętych 
poziomów recyklingu.

• Francja: organizacja odzysku zwraca gminom 75% kosztu referencyjnego 
zbiórki i sortowania wszystkich odpadów komunalnych.

• Czechy: organizacja odzysku zawiera umowy z gminami i przedsiębiorstwami 
odbierającymi odpady na zbiórkę i sortowanie odpadów opakowaniowych z 
gospodarstw domowych. Organizacja pokrywa całość kosztów określanych 
jako „efektywne” (koszty powyżej ustalonego poziomu nie są pokrywane).

Jak to robią inni?



• Rozszerzona odpowiedzialność producenta oznacza operacyjną lub 
finansową odpowiedzialność producenta za produkt, rozszerzoną na 
pokonsumpcyjny etap cyklu życia danego produktu.

• (Załącznik VII) Państwa Członkowskie zapewniają, aby wkłady finansowe 
w systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wnoszone przez 
producentów lub importerów produktów wprowadzonych na rynek unijny:
• pokrywały całość kosztów gospodarowania odpadami, w tym zbiórki 

selektywnej i przetwarzania, odpowiedniego informowania posiadaczy 
odpadów, gromadzenia danych i sprawozdawczości,

• były ustalane z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży surowców 
wtórnych pochodzących z odpadów;

• były obliczane w odniesieniu do prawdziwych kosztów gospodarowania 
odpadami na końcu przydatności do użycia produktów wprowadzanych 
na rynek Unii i objętych systemem;

• były przeznaczane na wsparcie inicjatyw w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz oczyszczania.

Pakiet dyrektyw zmieniających 2014



• … inicjatywa zmiany przepisów prawa w zakresie modyfikacji systemowych 
odnoszących się do zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
(w szczególności w odniesieniu do głównego strumienia odpadów oraz z 
uwzględnieniem zwiększenia powiązań jakości wprowadzanych produktów 
oraz stawek opłat – by zachęcać producentów do eko-projektowania itp.). 

• … wprowadzenie obowiązków pokrywania części kosztów dotyczącej 
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych (pomniejszonych 
o przychody ze sprzedaży surowców).

Projekt aktualizacji KPGO 2014



Wprowadzający finansować powinni tylko taki system, który zapewnia:

• jasne przypisanie odpowiedzialności każdemu uczestnikowi (gminom, 
podmiotom odbierającym i przetwarzającym odpady, recyklerom, 
organizacjom odzysku, administracji publicznej),

• wysoki standard selektywnej zbiórki z wyodrębnieniem przynajmniej 
3 frakcji materiałowych,

• odpowiednie formy przetwarzania odpadów, dostosowane do specyfiki 
i możliwości ponownego wykorzystania danej frakcji materiałowej,

• rzetelne określenie kosztów i możliwość weryfikacji wydawanych 
środków na każdym etapie gospodarki odpadami,

• szczelność przepisów i skuteczną kontrolę nad ich przestrzeganiem.

Ale…



Dziękuję za uwagę !


