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MINISTERSTWO GOSPODARKI

Gospodarka w obiegu zamkniętym –postulaty branży AGD

Szanowny Panie,
Polska branża AGD wyrosła na lidera w produkcji w Unii Europejskiej, wytwarzając ponad 20 mln sztuk
w samym tylko roku 2014. Przemysł artykułów gospodarstwa domowego stanowi już blisko 40%
produkcji całego przemysłu elektrycznego. Wartość rynku małego i dużego AGD z uwzględnieniem
sprzętu wytworzonego oraz importowanego do kraju to ok 25 mld zł. Bezpośrednio oraz pośrednio przez
poddostawców przemysł daje zatrudnienie blisko 100 tys. osobom.
W imieniu CECED Polska1, jedynej reprezentacji branży producentów AGD w Polsce, dziękujemy za
uwzględnienie nas w konsultacjach stanowiska rządowego w trwającej nad szczeblu europejskim dyskusji
nad pakietem o gospodarce cyrkulacyjnej.
Jako branża od wielu lat kładziemy duży nacisk na politykę surowcową oraz recykling. Zgodnie z ideą
rozszerzonej odpowiedzialności producenta nasze wyroby uwzględniają kwestie wpływu odpadów na
środowisko na każdym etapie życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez użytkowanie przez
konsumentów po recykling. Wprowadzający, producenci oraz importerzy zużytego sprzętu tylko na samo
finansowanie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego wydają w Polsce rocznie prawie 100.000 mln zł.
Spełniając wymagania wielu przepisów unijnych dostarczamy sprzęt, który podnosi jakość życia 211
milionów gospodarstw domowych w Europie pozwalając zaoszczędzić ich czas, energie, czy wodę.
Jednocześnie jako branża napotykamy niesprzyjające warunki do prowadzenia biznesu, które pogarszają
chociażby rosnące koszty energii, czy coraz bardziej rozrastająca się biurokracja i regulacja.
Popierając dyskusję nad gospodarką cyrkulacyjną surowców i materiałów apelujemy, aby tworzone
prawo gwarantowało swobodę w zakresie innowacyjności oraz stwarzało producentom
konkurencyjne. Mając to na uwadze rekomendujemy uwzględnienie poniższych szczegółowych
postulatów w dyskusji.
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1. Spójna polityka produktowa
Gospodarka cyrkulacyjna powinna uwzględniać aspekty środowiskowe, ale przy zachowaniu równowagi
także z czynnikami ekonomicznymi i społecznymi, jak koszty, czy swoboda wyboru konsumentów.
Przepisy europejskie powinny być prawidłowo transponowane oraz dobrze nadzorowane we wszystkich
krajach członkowskich.
Nowe rozwiązania nie powinny być wdrażane jako dodatek do już istniejących przepisów o ekoprojekcie,
czy zużytym sprzęcie. Takie rozwiązania mogą prowadzić do dublowania regulacji. W efekcie nie
przynosi to korzyści dla środowiska, lecz nakłada dodatkowe obowiązki na producentów obniżając ich
skłonność do innowacji.
2. Uznanie osiągnieć branży w podnoszeniu efektywności wykorzystania surowców i materiałów.
Tworzenie strategii gospodarki w obiegu zamkniętym powinno uwzględniać dotychczasowy wkład
przemysłu w redukcję zużycia surowców, w tym wody i energii na wszystkich etapach cyklu życia
odpadów.
3. Swoboda w zapobieganiu powstawaniu odpadów.
Istnieje wiele sposobów na unikanie nadmiernego wytwarzania odpadów, priorytetowej działalności w
hierarchii postępowania z odpadami. Od optymalizacji materiałów stosowanych w produkcji, po
podnoszenie efektywności przy eksploatacji urządzenia, czy podnoszeniu efektywności recyklingu lub
ponowne użycie. Producenci muszą mieć zagwarantowaną swobodę w projektowaniu urządzeń pod
kątem zapobiegania powstawania odpadów oraz możliwość kierowania się także kwestiami
ekonomicznymi.
4. Gwarancja bezpieczeństwa konsumentów.
Jednym ze sposobów na prewencję w wytwarzaniu odpadów jest ponowne użycie. Zużyty sprzęt, który
został uznany za odpad powinien być przygotowywany do ponownego użycia z zachowaniem
minimalnych standardów gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania i środowiska (ekoprojektowanie,
RoHS…)
5. Rozszerzona odpowiedzialność producenta wymaga aktualizacji
Odpowiedzialność producenta za zużyty sprzęt powinna zostać poddana dyskusji pod kątem uwzględnia
realiów rynku surowców wtórnych. Z uwagi na zyskowność przetwarzania, aż 2/3 masy odpadów omija
systemy producenckie. Producenci, ale także wszyscy uczestnicy rynku, którzy zarabiają na
przetwarzaniu odpadów winni ponosić odpowiedzialność za trafiające do nich odpady.
6. Uznanie, że to konkurencja sama w sobie podnosi efektywność wykorzystania surowców.
7. Równowaga pomiędzy efektywnością wykorzystania surowców a efektywnością energetyczną
oraz swobodą wyboru konsumentów.
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8. Wymogi związane z wykorzystaniem surowców powinny opierać na miarodajnych i rzetelnych
normach, które oprócz wpływu na środowisko uwzględniają także aspekty ekonomiczne
Pozostając do Państwa dyspozycji deklarujemy gotowość do omówienia powyższych argumentów naszej
branży w szczegółach.

Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny CECED Polska2
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