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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Celem dyrektywy, określonym w art. 1, jest „zapobieganie wpływowi niektórych produktów 

z tworzyw sztucznych na środowisko, w szczególności środowisko wodne, i na zdrowie 

człowieka”. 

 

W związku z tym uznaliśmy, że w opinii Komisji Rolnictwa należy zwrócić uwagę na rodzaje 

zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi powiązane z rolnictwem, nawet jeśli występują one 

na skalę bardziej regionalną lub lokalną. Wniosek Komisji dotyczący ograniczenia 

zanieczyszczenia produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych opiera się na 

ocenie skutków uwzględniającej główne kategorie poważnych zanieczyszczeń odpadami 

z tworzyw sztucznych, które stają się odpadami morskimi na poziomie średnim w UE, na co 

przy sporządzaniu wniosku położono szczególny nacisk. 

 

Po pierwsze należy doprecyzować, że tworzywa sztuczne trafiające na pola lub do 

ekosystemu rolniczego mogą zostać połknięte przez zwierzęta lub przeniesione do 

ekosystemów wodnych, a ostatecznie do mórz. Podobnie materiały trafiające do gleby ulegną 

ostatecznie fragmentacji lub rozkładowi przez organizmy żyjące w glebie na mniejsze części, 

w tym mikrodrobiny plastiku, i trafią do wody w glebie oraz mogą przedostać się do 

ekosystemów wody słodkiej, a następnie do systemów morskich. Ta druga droga nie została 

uwzględniona w przyjętym w ocenie skutków podejściu opartym na odpadach morskich, 

które skupia się na większych przedmiotach. 

 

Po drugie istnieją pewne rodzaje zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, które występują 

regionalnie lub lokalnie w związku ze szczególnym użytkowaniem gruntów, obejmującym 

stosowanie rolniczych tworzyw sztucznych. Mogą one wchodzić w kombinację z lokalnymi 

praktykami lub infrastrukturą, na przykład z doświadczanymi przez wielu rolników lub 

producentów trudnościami z recyklingiem zużytej włókniny ogrodniczej lub odmową 

przyjęcia zabrudzonych włóknin polipropylenowych. 

 

Ponadto należy nadmienić, że podejście przyjęte we wniosku Komisji przewiduje środki 

służące upowszechnianiu wiedzy wśród konsumentów, w tym przypadku użytkowników 

takich jak rolnicy, które mogą mieć formę informacji o unieszkodliwianiu i recyklingu 

rolniczych tworzyw sztucznych, wymogi dotyczące oznakowania, rozszerzona 

odpowiedzialność producenta tworzyw sztucznych itd. Takie środki niekoniecznie oznaczają 

dodatkowe nieuzasadnione lub kosztowne obciążenia dla rolników. 

POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wysoka funkcjonalność 

i względnie niskie koszty tworzyw 

sztucznych oznaczają, że materiały te są 

coraz powszechniejsze w życiu 

codziennym. Coraz większa skala ich 

wykorzystania do krótkotrwałych 

zastosowań, które nie są projektowane 

w sposób przewidujący ich ponowne 

użycie lub opłacalny recykling, oznacza, że 

modele ich produkcji i stosowania stają się 

coraz bardziej nieskuteczne i liniowe. 

Zatem w kontekście planu działania UE 

dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym32 Komisja stwierdziła 

w strategii w dziedzinie tworzyw 

sztucznych33, że jeśli chcemy osiągnąć 

rzeczywiście zamknięty obieg w całym 

cyklu życia tworzyw sztucznych, musimy 

uporać się z problemem, jakim jest 

generowanie coraz większych ilości 

odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich 

uwalnianie do środowiska, w szczególności 

do środowiska morskiego. 

(1) Względnie niskie koszty tworzyw 

sztucznych oznaczają, że materiały te są 

coraz powszechniejsze w życiu 

codziennym. Coraz większa skala ich 

wykorzystania do krótkotrwałych 

zastosowań, które nie są projektowane 

w sposób przewidujący ich ponowne 

użycie lub opłacalny recykling, oznacza, że 

modele ich produkcji i stosowania stają się 

coraz bardziej nieskuteczne i liniowe. 

Zatem w kontekście planu działania UE 

dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym32 Komisja stwierdziła 

w strategii w dziedzinie tworzyw 

sztucznych33, że jeśli chcemy osiągnąć 

rzeczywiście zamknięty obieg w całym 

cyklu życia tworzyw sztucznych, musimy 

uporać się z problemem, jakim jest 

generowanie coraz większych ilości 

odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich 

uwalnianie do środowiska, w szczególności 

do środowiska morskiego. 

__________________ __________________ 

32 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu 

– plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 0614 

final). 

32 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu 

– plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 0614 

final). 

33 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

33 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zgodnie z umowami 

wielostronnymi37 i unijnymi przepisami 

dotyczących odpadów38 państwa 

członkowskie są zobowiązane do 

zapewnienia należytego gospodarowania 

odpadami, aby zapobiegać powstawaniu 

i ograniczyć występowanie odpadów 

morskich pochodzących zarówno z morza, 

jak i lądu. Zgodnie z unijnymi przepisami 

dotyczącymi odpadów39 państwa 

członkowskie są również zobowiązane do 

rozwiązania kwestii odpadów morskich 

w przypadku gdy utrudnia im to 

osiągnięcie dobrego stanu środowiska 

w swoich wodach morskich, także jako 

wkład w realizację celu zrównoważonego 

rozwoju nr 14 Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

(4) Zgodnie z umowami 

wielostronnymi37 i unijnymi przepisami 

dotyczących odpadów38 państwa 

członkowskie są zobowiązane do 

zapewnienia należytego gospodarowania 

odpadami, aby zapobiegać powstawaniu 

i ograniczyć występowanie odpadów 

morskich pochodzących zarówno z morza, 

jak i lądu. Zgodnie z unijnymi przepisami 

dotyczącymi odpadów39 państwa 

członkowskie są również zobowiązane do 

rozwiązania kwestii odpadów morskich w 

celu zadbania o to, by ich właściwości, w 

tym skład chemiczny i ilość, nie 

wyrządzały szkód w wodach morskich, 

także jako wkład w realizację celu 

zrównoważonego rozwoju nr 14 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

__________________ __________________ 

37 Konwencja Narodów Zjednoczonych 

o prawie morza (UNCLOS), Konwencja 

o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz 

przez zatapianie odpadów i innych 

substancji z 1972 r. (konwencja londyńska) 

i protokół do niej z 1996 r. (protokół 

londyński), załącznik V do 

Międzynarodowej konwencji 

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (MARPOL), Konwencja 

bazylejska o kontroli transgranicznego 

przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych. 

37 Konwencja Narodów Zjednoczonych 

o prawie morza (UNCLOS), Konwencja 

o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz 

przez zatapianie odpadów i innych 

substancji z 1972 r. (konwencja londyńska) 

i protokół do niej z 1996 r. (protokół 

londyński), załącznik V do 

Międzynarodowej konwencji 

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (MARPOL), Konwencja 

bazylejska o kontroli transgranicznego 

przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych. 

38 Dyrektywa 2008/98/WE i dyrektywa 

2000/59/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. 

w sprawie portowych urządzeń do odbioru 

odpadów wytwarzanych przez statki 

i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332 

z 28.12.2000, s. 81). 

38 Dyrektywa 2008/98/WE i dyrektywa 

2000/59/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. 

w sprawie portowych urządzeń do odbioru 

odpadów wytwarzanych przez statki 

i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332 

z 28.12.2000, s. 81). 

39 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 39 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 

z 22.12.2000, str. 1) i dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa w sprawie strategii 

morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19). 

Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 

z 22.12.2000, s. 1) i dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 

17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy 

działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 

środowiska morskiego (dyrektywa 

w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 

z 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zgodnie z wyliczeniami ilości 

odpadów dokonanymi na plażach 

tworzywa sztuczne stanowią 80–85 % 

odpadów morskich w UE, przy czym 

artykuły jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych odpowiadają za 50 %, 

a artykuły związane z połowami za 27 % 

odpadów morskich. Produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych obejmują gamę różnorodnych 

powszechnie stosowanych produktów 

szybko zbywalnych, które są wyrzucane po 

tym, jak zostały jednorazowo użyte 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są 

rzadko poddawane recyklingowi i szybko 

stają się odpadami. Znaczna część narzędzi 

połowowych, które są wprowadzane do 

obrotu, nie jest zbierana w celu 

przetwarzania. Produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne 

stanowią zatem szczególnie poważny 

problem w kontekście odpadów morskich, 

stwarzają znaczne zagrożenie dla 

ekosystemów morskich, różnorodności 

biologicznej i ewentualnie dla zdrowia 

(5) Zgodnie z wyliczeniami ilości 

odpadów dokonanymi na plażach 

tworzywa sztuczne stanowią 80–85 % 

odpadów morskich w UE, przy czym 

artykuły jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych odpowiadają za 50 %, 

a artykuły związane z połowami za 27 % 

odpadów morskich. Produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych obejmują gamę różnorodnych 

powszechnie stosowanych produktów 

szybko zbywalnych, które są wyrzucane po 

tym, jak zostały jednorazowo użyte 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są 

rzadko poddawane recyklingowi i szybko 

stają się odpadami. Znaczna część narzędzi 

połowowych, które są wprowadzane do 

obrotu, nie jest zbierana w celu 

przetwarzania. Produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne 

stanowią zatem szczególnie poważny 

problem w kontekście odpadów morskich, 

stwarzają znaczne zagrożenie dla 

ekosystemów morskich, różnorodności 

biologicznej i zdrowia człowieka oraz mają 
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człowieka oraz mają negatywny wpływ na 

takie działalności jak turystyka, 

rybołówstwo i żegluga. 

negatywny wpływ na takie działalności jak 

turystyka, rybołówstwo i żegluga. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta dostosowuje motyw do art. 1, w którym uznano wpływ na zdrowie. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) UE powinna przyjąć kompleksowe 

podejście do problemu mikrodrobin 

plastiku oraz zachęcać wszystkich 

producentów do zdecydowanego 

ograniczenia mikrodrobin plastiku w 

swoich recepturach i zdecydowanego 

ograniczenia przenikania produktów 

rozkładających się na mikrodrobiny 

plastiku do gleby i wód słodkich, a w 

rezultacie do morskich ekosystemów 

wodnych. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby skoncentrować działania tam, 

gdzie są one najbardziej potrzebne, 

niniejsza dyrektywa powinna obejmować 

nie tylko najczęściej występujące produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które zgodnie z dokonanymi 

wyliczeniami stanowią około 86 % 

produktów jednorazowego użytku 

(7) Aby skoncentrować działania tam, 

gdzie są one najbardziej potrzebne, 

niniejsza dyrektywa powinna obejmować 

najczęściej występujące produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które zgodnie z dokonanymi 

wyliczeniami stanowią około 86 % 

produktów jednorazowego użytku 
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występujących na plażach w Unii. występujących na plażach w Unii, oraz 

narzędzia połowowe, które wyrządzają 

znaczne szkody jako zanieczyszczenia 

morskie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Projekt dyrektywy dotyczy także wyrzuconych narzędzi połowowych. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Istnieje znaczna różnorodność 

źródeł zanieczyszczenia tworzywami 

sztucznymi w poszczególnych regionach. 

W niektórych regionach do powstawania 

odpadów morskich znacznie przyczyniają 

się inne produkty z tworzyw sztucznych, co 

wykazały działania monitorujące 

przeprowadzone na podstawie dyrektywy 

ramowej w sprawie strategii morskiej i 

przez społeczeństwo obywatelskie. Na 

takich obszarach od państw 

członkowskich należy wymagać przyjęcia 

konkretnych środków uwzględniających 

inne występujące na szczeblu krajowym 

lub lokalnym źródła zanieczyszczeń 

tworzywami sztucznymi. Na przykład 

rolnicze tworzywa sztuczne wiążą się także 

z takimi zjawiskami jak zanieczyszczenie 

gruntów, niskie współczynniki recyklingu 

i nieodpowiednie unieszkodliwianie. W 

szczególności na szczeblu lokalnym 

można zaobserwować niechęć do 

przyjmowania rolniczych tworzyw 

sztucznych do recyklingu. Takie rolnicze 

tworzywa sztuczne powinny być 

przyjmowane przez zakłady dokonujące 

recyklingu lub unieszkodliwiania bez 

zbędnych przeszkód. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Choć niniejszy projekt dyrektywy obejmuje produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych powszechnie znajdowane na plażach w całej UE, rodzaje znajdowanych 

przedmiotów z tworzyw sztucznych znacznie różnią się między sobą w poszczególnych 

regionach. Niektóre produkty z tworzyw sztucznych nieobjęte niniejszym projektem dyrektywy 

występują lokalnie w dużych ilościach. Rolnicze tworzywa sztuczne stanowią duży problem w 

niektórych regionach: np. w drodze autopsji stwierdzono, że zostały one połknięte przez 

kaszaloty w południowej Hiszpanii. Ponadto lokalne zakłady recyklingu mogą odmawiać 

przyjmowania zużytych włóknin ogrodniczych z tworzyw sztucznych zabrudzonych glebą. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Ponadto zanieczyszczenie gruntów 

i gleby większymi przedmiotami z tworzyw 

sztucznych oraz ich fragmentami lub 

mikrodrobinami plastiku może być 

znaczne na skalę lokalną lub regionalną. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Uzasadnienie 

Celem dyrektywy jest ograniczenie ogólnego wpływu na środowisko, chociaż kładzie ona 

nacisk na odpady morskie na podstawie oceny skutków. Lokalne problemy w systemach wód 

lądowych i wody słodkiej (zasilających systemy morskie) mogą być jednak palące. Np. we 

Flandrii >5000 krów rocznie choruje z powodu połknięcia odpadów (łączna populacja 

1,3 mln sztuk bydła); w Niderlandach 11–13 000 krów rocznie jest poważnie ranionych 

odpadami, przy czym >4000 przypadków kończy się zgonem (łączna populacja 4,29 mln). 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Butelki do napojów, które stanowią 

produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, są jednymi z odpadów 

morskich najczęściej występujących na 

plażach w Unii. Wynika to 

z nieskutecznych systemów selektywnego 

zbierania i niewielkiego uczestnictwa 

konsumentów w tych systemach. 

Konieczne jest wspieranie 

skuteczniejszych systemów selektywnego 

zbierania, w związku z czym należy 

wyznaczyć minimalny cel w zakresie 

selektywnego zbierania butelek na napoje, 

które są produktami jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych. Państwa 

członkowskie powinny być w stanie 

osiągnąć ten minimalny cel przez 

wyznaczanie celów w zakresie 

selektywnego zbierania butelek na napoje, 

które są produktami jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta lub przez ustanowienie 

systemów zwrotu kaucji lub 

z wykorzystaniem wszelkich innych 

środków, które uznają za stosowne. Będzie 

to miało bezpośredni, pozytywny wpływ 

na poziom zbierania, jakość zbieranego 

materiału i jakość recyklatów, oferując 

szereg możliwości sektorowi recyklingu 

i rynkowi recyklatów. 

(20) Butelki do napojów, które stanowią 

produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, są jednymi z odpadów 

morskich najczęściej występujących na 

plażach w Unii. Wynika to 

z nieskutecznych systemów selektywnego 

zbierania, niewielkiego uczestnictwa 

konsumentów w tych systemach, ale także 

z fizycznych i chemicznych właściwości 

tworzyw sztucznych, które sprawiają, że są 

one odporne na rozkład, a zatem pozostają 

w środowisku przez dziesięciolecia lub 

stulecia po spełnieniu przez produkty z 

tworzyw sztucznych swojej roli. Konieczne 

jest wspieranie skuteczniejszych systemów 

selektywnego zbierania, w związku z czym 

należy wyznaczyć minimalny cel 

w zakresie selektywnego zbierania butelek 

na napoje, które są produktami 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych. Państwa członkowskie 

powinny być w stanie osiągnąć ten 

minimalny cel przez wyznaczanie celów 

w zakresie selektywnego zbierania butelek 

na napoje, które są produktami 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych w ramach systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta lub przez ustanowienie 

systemów zwrotu kaucji lub 

z wykorzystaniem wszelkich innych 

środków, które uznają za stosowne. Będzie 

to miało bezpośredni, pozytywny wpływ 

na poziom zbierania, jakość zbieranego 

materiału i jakość recyklatów, oferując 

szereg możliwości sektorowi recyklingu 

i rynkowi recyklatów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedmioty niewykonane z tworzyw sztucznych, które nie są objęte systemami zbierania, są 

mniej trwałe i z większym prawdopodobieństwem ulegną rozkładowi, a zatem jest mniej 

prawdopodobne, że będą gromadzić się jako odpady znajdowane na plażach lub odpady 

morskie. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Zgodnie z ust. 22 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej i Komisją Europejską 

w sprawie lepszego stanowienia prawa 

z dnia 13 kwietnia 2016 r.48 Komisja 

powinna dokonać oceny niniejszej 

dyrektywy. Ocena ta powinna opierać się 

na zebranym doświadczeniu i danych 

zgromadzonych podczas wdrażania 

niniejszej dyrektywy oraz danych 

zgromadzonych zgodnie z dyrektywą 

2008/56/WE lub dyrektywą 2008/98/WE. 

Ocena powinna stanowić podstawę dla 

oceny możliwych dalszych środków oraz 

oceny, czy w świetle monitorowania 

odpadów morskich w Unii załącznik 

wymieniający produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych wymaga 

przeglądu. Ocena powinna również służyć 

określeniu, czy postęp naukowo-

techniczny, który miał miejsce 

w międzyczasie, w tym rozwój 

biodegradowalnych materiałów 

i opracowanie kryteriów lub normy 

w zakresie biodegradowalności tworzyw 

sztucznych w środowisku morskim, jak 

przewidziano w strategii w dziedzinie 

tworzyw sztucznych, pozwala wyznaczyć 

normę w zakresie biodegradacji niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych w środowisku 

morskim. Byłaby to norma określająca 

sposób badania, czy w wyniku rozkładu 

fizycznego i biologicznego w środowisku 

morskim tworzywa sztuczne uległyby 

całkowitemu rozkładowi do dwutlenku 

węgla (CO2), biomasy i wody 

w wystarczającym czasie, aby nie były one 

szkodliwe dla organizmów morskich i nie 

(22) Zgodnie z ust. 22 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej i Komisją Europejską 

w sprawie lepszego stanowienia prawa 

z dnia 13 kwietnia 2016 r.48 Komisja 

powinna dokonać oceny niniejszej 

dyrektywy. Ocena ta powinna opierać się 

na zebranym doświadczeniu i danych 

zgromadzonych podczas wdrażania 

niniejszej dyrektywy oraz danych 

zgromadzonych zgodnie z dyrektywą 

2008/56/WE lub dyrektywą 2008/98/WE. 

Ocena powinna stanowić podstawę dla 

oceny możliwych dalszych środków oraz 

oceny, czy w świetle monitorowania 

odpadów morskich w Unii załącznik 

wymieniający produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych wymaga 

przeglądu. Ocena powinna również służyć 

określeniu, czy postęp naukowo-

techniczny, który miał miejsce 

w międzyczasie, w tym rozwój 

biodegradowalnych materiałów 

i opracowanie kryteriów lub normy 

w zakresie biodegradowalności tworzyw 

sztucznych w środowisku morskim, jak 

przewidziano w strategii w dziedzinie 

tworzyw sztucznych, pozwala wyznaczyć 

normę w zakresie biodegradacji niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych w środowisku 

morskim. Biorąc jednak pod uwagę, że 

biodegradacja jest jedną z opcji wycofania 

z użytku i sama w sobie skutkuje 

unieszkodliwieniem produktów 

jednorazowego użytku, które następnie 

ulegają rozkładowi w różnym tempie, 

zależnie od środowiska, które 

zanieczyszczają, oraz które mogą 
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dochodziło do ich kumulacji 

w środowisku. W takim przypadku 

produkty jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych, które spełniają 

taką normę, mogłyby być zwolnione 

z zakazu wprowadzania ich do obrotu. 

Podczas gdy strategia w dziedzinie 

tworzyw sztucznych już przewiduje 

działania w tym zakresie, uznano w niej 

również wyzwania związane z określeniem 

ram regulacyjnych dotyczących tworzyw 

sztucznych o właściwościach 

biodegradowalnych ze względu na różne 

warunki panujące w morzach. 

wywierać wpływ na zwierzęta i organizmy 

morskie, opracowanie kryteriów lub 

normy w zakresie biodegradowalności 
w środowisku morskim nie może 

kwalifikować się do żadnych przyszłych 

zwolnień w ramach niniejszej dyrektywy. 

Celem niniejszej dyrektywy jest 

zapobieganie wpływowi niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na 

środowisko i zdrowie człowieka 

i ograniczenie tego wpływu oraz 

zachęcanie do przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, do czego 

przyczyniają się systemy ponownego 

użycia i recyklingu. Podczas gdy strategia 

w dziedzinie tworzyw sztucznych już 

przewiduje działania w tym zakresie, 

uznano w niej również wyzwania związane 

z określeniem ram regulacyjnych 

dotyczących tworzyw sztucznych 

o właściwościach biodegradowalnych ze 

względu na różne warunki panujące 

w morzach. 

__________________ __________________ 

48 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 48 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyłączenie biodegradowalnych tworzyw sztucznych z niniejszej dyrektywy jest sprzeczne z 

celem i duchem tekstu, tj. ochroną środowiska, w tym życia i zdrowia organizmów morskich. 

Wspieranie opracowywania przedmiotów jednorazowego użytku, które ulegają rozkładowi w 

środowisku i mogą być połykane przez zwierzęta, przy braku pewności co do ich 

bezpieczeństwa, utrudni osiągnięcie celu dyrektywy. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Ponieważ cele niniejszej 

dyrektywy, a mianowicie zapobieganie 

wpływowi niektórych produktów 

(25) Ponieważ cele niniejszej 

dyrektywy, a mianowicie zapobieganie 

wpływowi niektórych produktów 
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z tworzyw sztucznych i narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne na środowisko i ograniczenie tego 

wpływu oraz zachęcanie do przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym 

wspieranie innowacyjnych modeli 

biznesowych, produktów i materiałów, 

przyczyniając się w ten sposób do 

skutecznego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, nie mogą zostać osiągnięte 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

rozmiary i skutki działań możliwe jest ich 

lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może 

ona podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów. 

z tworzyw sztucznych i narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne na środowisko i zdrowie 

człowieka i ograniczenie tego wpływu oraz 

zachęcanie do przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, w tym wspieranie 

innowacyjnych modeli biznesowych, 

produktów i materiałów, przyczyniając się 

w ten sposób do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, nie 

mogą zostać osiągnięte w sposób 

wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

rozmiary i skutki działań możliwe jest ich 

lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może 

ona podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tych celów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest zgodna z art. 1, w który już uznaje się, że wpływ na zdrowie stanowi 

problem. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Celem niniejszej dyrektywy jest 

zapobieganie wpływowi niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na 

środowisko, w szczególności środowisko 

wodne, i na zdrowie człowieka 

i ograniczanie tego wpływu oraz 

zachęcanie do przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym dzięki 

innowacyjnym modelom biznesowym, 

produktom i materiałom, przyczyniając się 

Celem niniejszej dyrektywy jest 

zapobieganie wpływowi tworzyw 

sztucznych na środowisko, 

w szczególności środowisko wodne, i na 

zdrowie człowieka i ograniczanie tego 

wpływu oraz zachęcanie do przejścia na 

nietoksyczną gospodarkę o obiegu 

zamkniętym dzięki innowacyjnym 

modelom biznesowym, nietoksycznym 

produktom i materiałom, przyczyniając się 
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w ten sposób do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

w ten sposób do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby ograniczyć wpływ na zdrowie, celem musi być nietoksyczność. Jest to zgodne z dążeniem 

do nietoksycznej przyszłości, już przewidzianej w przepisach i planowanej w niektórych 

państwach członkowskich. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz znacznego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [six years after the end-date for 

transposition of this Directive] r. 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz: ograniczenia o 

50 % stosowania na swoim terytorium 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części A załącznika do 2025 r. oraz o 80 

% do 2030 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa 2015/720 w sprawie plastikowych toreb na zakupy także ustanawia wyraźne 

wspólne cele, jednak daje państwom członkowskim swobodę ustalania sposobu ich 

osiągnięcia. Doprowadziło to do zdecydowanego ograniczenia stosowania lekkich 

plastikowych toreb, np. ograniczenia o 90 % w ciągu jednego roku w Irlandii. Produkty te są 

głównie i w coraz większym stopniu przywożone z regionu Azji i Pacyfiku do Europy. Państwa 

członkowskie już podjęły działania w celu ich ograniczenia: Francja zakazała stosowania 

plastikowych kubków, a podobne środki są rozważane na Balearach i w regionie Nawarry 

w Hiszpanii. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te mogą obejmować krajowe cele 

w zakresie ograniczenia stosowania, środki 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku w punkcie 

sprzedaży, instrumenty ekonomiczne 

zapewniające na przykład, aby produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych nie były bezpłatnie wydawane 

konsumentowi końcowemu w punkcie 

sprzedaży. Środki te mogą się różnić 

w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko mają produkty, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

Środki te mogą obejmować krajowe cele 

w zakresie ograniczenia stosowania, środki 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku w punkcie 

sprzedaży, instrumenty ekonomiczne 

zapewniające na przykład, aby produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych nie były bezpłatnie wydawane 

konsumentowi końcowemu w punkcie 

sprzedaży, lub ograniczenia we 

wprowadzaniu na rynek. Środki te mogą 

się różnić w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko i zdrowie mają produkty, 

o których mowa w akapicie pierwszym. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja może przyjąć akt 

wykonawczy ustanawiający metodykę 

obliczania i weryfikacji znacznego 

ograniczenia stosowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, o których mowa w ust. 1. Taki 

akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 16 ust. 2. 

2. Komisja przyjmuje akt 

wykonawczy ustanawiający metodykę 

obliczania i weryfikacji znacznego 

ograniczenia stosowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, o których mowa w ust. 1. Taki 

akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 16 ust. 2, w terminie dwóch lat od 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby każdy wprowadzany do obrotu produkt 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wymieniony w części D 

załącznika był opatrzony widocznym, 

wyraźnie czytelnym i nieusuwalnym 

oznaczeniem zawierającym informacje dla 

konsumentów dotyczące co najmniej 

jednej z następujących kwestii: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby każdy wprowadzany do obrotu produkt 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wymieniony w części D 

załącznika był opatrzony widocznym, 

wyraźnie czytelnym i nieusuwalnym 

oznaczeniem zawierającym informacje dla 

konsumentów dotyczące następujących 

kwestii: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby dostarczyć informacji nie tylko na temat jednej z wymienionych kwestii, ale 

na temat wszystkich z nich, a mianowicie: obecności tworzyw sztucznych, wpływu tworzyw 

sztucznych na środowisko oraz odpowiedniego unieszkodliwiania odpadów. Jest to także 

ważne w odniesieniu do tworzyw sztucznych stosowanych w rolnictwie i żywności, 

w przypadku których konsumentami są rolnicy i podmioty pakujące. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wpływ zaśmiecania i innych 

nieodpowiednich metod unieszkodliwiania 

tych produktów i narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne na 

środowisko, w szczególności środowisko 

morskie. 

b) wpływ tworzyw sztucznych na 

środowisko, w tym glebę, w szczególności 

środowisko morskie i zdrowie człowieka. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby osoby fizyczne lub prawne lub ich 

stowarzyszenia, organizacje lub grupy, 

zgodnie z prawodawstwem krajowym lub 

praktyką krajową, miały dostęp do 

procedury odwoławczej przed sądem lub 

innym niezależnym i bezstronnym 

organem ustanowionym przez prawo, 

w ramach której mogą zakwestionować 

materialną lub proceduralną legalność 

decyzji, działań lub zaniechań związanych 

z wykonaniem art. 5, 6, 7 i 8, w przypadku 

gdy spełniony jest jeden z następujących 

warunków: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby osoby fizyczne lub prawne lub ich 

stowarzyszenia, organizacje lub grupy, 

zgodnie z prawodawstwem krajowym lub 

praktyką krajową, miały dostęp do 

procedury odwoławczej przed sądem lub 

innym niezależnym i bezstronnym 

organem ustanowionym przez prawo, 

w ramach której mogą zakwestionować 

materialną lub proceduralną legalność 

decyzji, działań lub zaniechań związanych 

z wykonaniem art. 4, 5, 6, 7, 8 i 9, 

w przypadku gdy spełniony jest jeden 

z następujących warunków: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł ten powinien także obejmować obowiązki ustanowione w art. 4 (cele w zakresie 

ograniczenia stosowania) i art. 9 (cele w zakresie selektywnego zbierania). 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja dokonuje oceny niniejszej 

dyrektywy do dnia … [six years after the 

end-date for transposition of this 

Directive]. Ocena ta oparta jest na 

informacjach dostępnych zgodnie z art. 13. 

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 

wszelkich dodatkowych informacji 

potrzebnych do dokonania oceny 

i przygotowania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2. 

1. Komisja dokonuje oceny niniejszej 

dyrektywy do dnia … [trzy lata po terminie 

transpozycji niniejszej dyrektywy]. Ocena 

ta oparta jest na informacjach dostępnych 

zgodnie z art. 13. Państwa członkowskie 

dostarczają Komisji wszelkich 

dodatkowych informacji potrzebnych do 

dokonania oceny i przygotowania 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

6 lat po okresie przejściowym oznaczałoby prawdopodobnie najwcześniej rok 2027. 

Zważywszy na znaczenie i pilność kwestii zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności 

środowiska morskiego, ocenę dyrektywy należy przeprowadzić wcześniej. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) osiągnięto odpowiedni poziom 

postępu naukowo-technicznego oraz 

opracowano kryteria lub normy dotyczące 

biodegradowalności w środowisku 

morskim mające zastosowanie do 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy i ich zamienników 

jednorazowego użytku, aby w stosownych 

przypadkach określić, jakie produkty nie 

muszą już podlegać ograniczeniom 

dotyczącym wprowadzania do obrotu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B – tiret 6 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – polistyren we wszystkich 

zastosowaniach, z wyjątkiem przypadków, 

w których można wykazać dla 

konkretnego zastosowania, że materiał 

zapewnia największe korzyści 

środowiskowe i społeczne w tym 

zastosowaniu oraz jest zbierany w celu 

unieszkodliwienia odpadów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Spieniony polistyren (styropian) jest często znajdowany w środowisku i staje się odpadem 

morskim o oddziaływaniu środowiskowym, społecznym i gospodarczym, gdyż jego fragmenty 

szybko przekształcają się w mikrodrobiny plastiku. Chociaż możliwe jest poddawanie tego 

materiału recyklingowi, zanieczyszczenie żywnością w wyniku jego zastosowania oraz niska 

gęstość sprawiają, że jest to nieopłacalne. Styropian jest stosowany jako materiał 

opakowaniowy, również dla żywności; do takich zastosowań dostępne są materiały 

alternatywne. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B – tiret 6 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – opakowania żywności lub 

materiały do kontaktu z żywnością 

zawierające tworzywa sztuczne, które 

przyczyniają się do zanieczyszczenia gleby 

mikrodrobinami plastiku podczas 

kompostowania lub fermentacji biogazu, 

takie jak torebki na herbatę z tworzyw 

sztucznych lub impregnowane 

tworzywami sztucznymi 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część D – tiret 3 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – rolnicze tworzywa sztuczne, w 

przypadku gdy zostały zidentyfikowane 

jako istotne źródło zanieczyszczenia 

tworzywami sztucznymi w środowisku na 

poziomie lokalnym lub krajowym oraz 

jeśli poziomy zbierania wynoszą poniżej 

90 % 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta dodaje rolnicze tworzywa sztuczne do wykazu produktów, w przypadku których 

wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu będą obejmować etykietowanie lub informacje 

dla konsumentów, w tym przypadku rolników. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część E – tiret 8 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – rolnicze tworzywa sztuczne, w 

przypadku gdy zostały zidentyfikowane 

jako istotne źródło zanieczyszczenia 

tworzywami sztucznymi w środowisku na 

poziomie lokalnym lub krajowym oraz 

jeśli poziomy zbierania wynoszą poniżej 

90 % 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta dodaje rolnicze tworzywa sztuczne do wykazu produktów, w przypadku których 

producenci produktów ponoszą większą odpowiedzialność za towary, które sprzedają, w tym 

przypadku rolnikom. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część F – tiret 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – rolnicze tworzywa sztuczne, w 

przypadku gdy zostały zidentyfikowane 

jako istotne źródło zanieczyszczenia 

tworzywami sztucznymi w środowisku na 

poziomie lokalnym lub krajowym 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta dodaje rolnicze tworzywa sztuczne do wykazu produktów, względem których 

państwa członkowskie powinny ustanowić cele w zakresie selektywnego zbierania, na 

przykład wpływające na dostęp do zakładów unieszkodliwiania/recyklingu. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część G – tiret 9 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – rolnicze tworzywa sztuczne, w 

przypadku gdy zostały zidentyfikowane 

jako istotne źródło zanieczyszczenia 

tworzywami sztucznymi w środowisku na 

poziomie lokalnym lub krajowym 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta dodaje rolnicze tworzywa sztuczne do wykazu produktów, w odniesieniu do 

których państwa członkowskie powinny upowszechniać wiedzę, np. wśród 

użytkowników/konsumentów w społeczności rolniczej. Powinno to na przykład obejmować 

informacje na temat dostępu do zakładów unieszkodliwiania/recyklingu. 

 


