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Odpady morskie: tworzywa sztuczne 
jednorazowego użytku i narzędzia połowowe 

Odpady morskie, z których większość to tworzywa sztuczne, stanowią poważne zagrożenie dla różnorodności 
biologicznej mórz i wybrzeży; powodują też znaczące skutki społeczno-gospodarcze. W maju 2018 r. Komisja 
Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący 10 głównych tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku znajdowanych na plażach europejskich, a także narzędzi połowowych z myślą o ograniczeniu ich 
oddziaływania na środowisko i zapewnienia funkcjonalnego rynku wewnętrznego. Parlament Europejski ma 
przyjąć stanowisko w sprawie ww. wniosku podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.  

Kontekst 
Tworzywa sztuczne są stałym elementem współczesnego życia. Ich światowa produkcja wzrosła od lat 60. 
XX w. 20-krotnie i zgodnie z oczekiwaniami ulegnie jeszcze podwojeniu do 2036 r. Około trzy czwarte 
odpadów w morzach na świecie to tworzywa sztuczne, z których większość pochodzi ze źródeł lądowych. 
Według szacunków Komisji Europejskiej około połowę odpadów morskich znajdowanych na europejskich 
plażach stanowią tworzywa sztuczne jednorazowego użytku. Odpady morskie są nie tylko poważnym 
zagrożeniem dla różnorodności biologicznej mórz i wybrzeży, ale powodują również skutki społeczno-
gospodarcze, a ich roczne koszty dla gospodarki UE szacuje się na 259–695 mln EUR. Badanie 
Eurobarometru z 2017 r. wykazało, że znaczna większość Europejczyków jest zaniepokojonych wpływem 
codziennie używanych produktów z tworzyw sztucznych na zdrowie (74%) i na środowisko (87%). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W przedłożonym w maju 2018 r. wniosku zaproponowano szereg środków dotyczących 10 głównych 
tworzyw sztucznych jednorazowego użytku znajdowanych na plażach europejskich, a także narzędzi 
połowowych, które łącznie odpowiadają za ok. 70% odpadów morskich na plażach europejskich. Celem 
wniosku jest ograniczenie ich oddziaływania na środowisko oraz zapobieżenie fragmentacji rynku 
wewnętrznego. Proponowane środki obejmują zakaz plastikowych, patyczków kosmetycznych, talerzy, 
sztućców i patyczków do balonów; wprowadzenie celów w zakresie ograniczenia zużycia plastikowych 
pojemników na żywność i kubków na napoje; wymóg oddzielnego zbierania 90% plastikowych butelek na 
napoje oraz wymóg przytwierdzania pokrywek i wieczek do plastikowych pojemników i butelek na napoje. 
Ponadto zgodnie z wnioskiem państwa członkowskie byłyby zobowiązane do stworzenia systemów 
odpowiedzialności producenta, wprowadzenia zobowiązań w zakresie etykietowania i/lub zwiększenia 
wiedzy konsumentów w odniesieniu do narzędzi połowowych i szeregu plastikowych produktów 
jednorazowego użytku, takich jak filtry papierosowe, paczki i owijki, chusteczki nawilżone, lekkie torby na 
zakupy i balony. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 10 października 2018 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie ww. wniosku. 
Zaproponowano w nim wprowadzenie pewnych zmian, w tym zakaz bardzo lekkich plastikowych toreb na 
zakupy (z pewnymi wyjątkami), oksybiodegradowalnych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz niektórych 
styropianowych pojemników na żywność i napoje. W odniesieniu do ograniczenia zużycia tworzyw 
sztucznych w sprawozdaniu określono surowsze wymogi, aby zapewnić odpowiedni poziom ambicji i 
zrównoważenia oraz uwzględnić krajowe cele ilościowe. Zostaną nimi objęte odpady z filtrów 
papierosowych, których ilość ma zostać ograniczona o 50% do 2025 r. i o 80% do 2030 r. W sprawozdaniu 
określono minimalną zawartość materiałów wtórnych w butelkach na napoje na poziomie 35%, którą 
należy osiągnąć do 2025 r., oraz rozszerzono wymogi w zakresie etykietowania na filtry papierosowe, 
niektóre paczki i owijki oraz kubki na napoje. W odniesieniu do narzędzi połowowych ustalono minimalny 
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poziom ich zbierania wynoszący 50% oraz cel w zakresie recyklingu na poziomie 15%. Oba powinny zostać 
osiągnięte do 2025 r.  
Sprawozdanie ma zostać poddane pod głosowanie podczas drugiego posiedzenia plenarnego w 
październiku 2018 r. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0172(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni: 
Frédérique Ries (ALDE, Belgia). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.  
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