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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0340), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0218/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,  

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również opinie przedstawione przez 

Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 

Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Rybołówstwa oraz Komisję Prawną (A8-

0000/2018),  

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. 
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

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) Wysoka funkcjonalność 

i względnie niskie koszty tworzyw 

sztucznych sprawiają, że materiały te są 

coraz powszechniejsze w życiu 

codziennym. Światowa produkcja tworzyw 

sztucznych gwałtownie rośnie – w 2017 r. 

jej wielkość wyniosła 348 mln ton. Udział 

Europy w tej produkcji to 18,5 % (64,4 

mln ton, wzrost o 3,4 % w porównaniu z 

produkcją z roku poprzedniego). Coraz 

większa skala wykorzystania tworzyw 

sztucznych do krótkotrwałych zastosowań, 

których koncepcja nie przewiduje 

ponownego użycia ani opłacalnego 

recyklingu, powoduje, że modele ich 

produkcji i stosowania stają się coraz 

bardziej niewydajne i linearne. Zatem 

w kontekście planu działania UE 

dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym Komisja stwierdziła 

w strategii w dziedzinie tworzyw 

sztucznych, 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 

33 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 
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strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018)0028 final). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mimo że problem tworzyw sztucznych na wymiar ogólnoświatowy, Unia Europejska musi 

działać odpowiedzialnie i stanąć w pierwszym szeregu w walce z odpadami morskimi. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Tworzywa sztuczne odgrywają 

użyteczną rolę w gospodarce i są 

wykorzystywane w wielu sektorach w 

zastosowaniach o fundamentalnym 

znaczeniu. W szczególności tworzywa 

sztuczne stosuje się w opakowaniach 

(40 %) oraz w sektorze budowlanym 

(20 %). Duże ilości tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się również w przemyśle 

motoryzacyjnym oraz w urządzeniach 

elektrycznych i elektronicznych, a także w 

rolnictwie. Jednak istotny negatywny 

wpływ niektórych produktów z tworzyw 

sztucznych na środowisko, zdrowie i 

gospodarkę wymaga wprowadzenia ram 

prawnych mających zmniejszyć ten 

niezamierzony wpływ, w tym przez 

ograniczenie wprowadzania do obrotu 

określonych produktów jednorazowego 

użytku, których zamienniki są łatwo 

dostępne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zaznaczyć, że autorzy wniosku ustawodawczego nie są wrogami tworzyw sztucznych, 

które zrewolucjonizowały nasze życie bardziej niż mało który spośród wynalazków. Tworzywa 

sztuczne są jednak wszechobecne, a plastikowe przedmioty jednorazowego użytku zasypują 

nasze rzeki, morza i oceany. Konieczne są zatem pilne działania na szczeblu europejskim, w 



 

PE623.714v01-00 8/46 PR\1155806PL.docx 

PL 

tym przyjęcie odpowiednich przepisów. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Podejścia uwzględniające 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, które 

nadają priorytetowe znaczenie produktom 

podlegającym ponownemu użyciu 

i systemom ponownego użycia, 

doprowadzą do ograniczenia ilości 

generowanych odpadów, a takie 

zapobieganie znajduje się na szczycie 

hierarchii postępowania z odpadami 

zapisanej w art. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE34. 

Podejścia takie są również zgodne z celem 

zrównoważonego rozwoju nr 12 

Organizacji Narodów Zjednoczonych35 

dotyczącym zapewnienia zrównoważonych 

wzorców konsumpcji i produkcji. 

(2) Podejścia uwzględniające 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, które 

nadają priorytetowe znaczenie 

niezawierającym substancji 

niebezpiecznych produktom podlegającym 

ponownemu użyciu i systemom 

ponownego użycia, doprowadzą do 

ograniczenia ilości generowanych 

odpadów, a takie zapobieganie znajduje się 

na szczycie hierarchii postępowania 

z odpadami zapisanej w art. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE34. Podejścia takie są również 

zgodne z celem zrównoważonego rozwoju 

nr 12 Organizacji Narodów 

Zjednoczonych35 dotyczącym zapewnienia 

zrównoważonych wzorców konsumpcji 

i produkcji. 

__________________ __________________ 

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 

312 z 22.11.2008, s. 3). 

35 Przekształcamy nasz świat. Agenda na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w dniu 25 września 2015 r. 

35 Przekształcamy nasz świat. Agenda na 

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w dniu 25 września 2015 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem dyrektywy jest przeciwdziałanie wpływowi plastikowych produktów jednorazowego 

użytku na środowisko. Aby zapewnić spójne podejście ukierunkowane na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, należy wspierać w dyrektywie nietoksyczne zamienniki takich produktów. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 

2018 r. Rada przyjęła konkluzje pt. 

„Realizacja planu działania UE 

dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym”, w których jednoznacznie 

poparła działania podejmowane na 

szczeblu europejskim i światowym, by 

ograniczyć stosowanie w Unii 

mikrodrobin plastiku celowo dodawanych 

do produktów i stosowanie 

oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, 

a także działania zapisane w strategii w 

dziedzinie tworzyw sztucznych i dotyczące 

ograniczenia uwalniania mikrodrobin 

plastiku z tkanin i opon samochodowych 

oraz uwalniania granulatu 

przedprodukcyjnego. Unia podejmuje już 

działania: w trwającej procedurze na 

mocy rozporządzenia REACH Komisja 

zwróciła się do Europejskiej Agencji 

Chemikaliów o przygotowanie zgodnie z 

załącznikiem XV dokumentacji w sprawie 

ograniczeń w odniesieniu do stosowania 

mikrodrobin plastiku celowo dodawanych 

do wszelkiego rodzaju produktów 

przeznaczonych dla konsumentów lub do 

zastosowań profesjonalnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wiele państw członkowskich przyjęło już przepisy w tej dziedzinie, dlatego UE powinna 

podjąć działania na podstawie oceny ECHA i najpóźniej w 2020 r. zaproponować 

ograniczenie stosowania mikrodrobin plastiku celowo dodawanych do produktów 

przeznaczonych dla konsumentów lub do zastosowań profesjonalnych. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Unia powinna przyjąć całościowe 

podejście do problemu mikrodrobin 

plastiku i zachęcać wszystkich 

producentów do ścisłego ograniczenia 

mikrodrobin plastiku w składzie ich 

wyrobów, przy czym szczególną uwagę 

należy zwrócić na producentów tkanin i 

opon, ponieważ z syntetycznej odzieży i 

opon pochodzi 63 % mikrodrobin 

plastiku, które ostatecznie trafiają do 

środowiska wodnego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Chociaż mikrodrobiny plastiku (czyli drobiny tworzyw sztucznych mniejsze niż 5 mm) nie są 

objęte zakresem dyrektywy, a dotyczą ich konkretne działania zapisane w strategii w 

dziedzinie tworzyw sztucznych, należy uściślić, że Unia Europejska powinna przyjąć 

całościowe podejście do tego problemu ze względu na wpływ plastikowych odpadów morskich 

na środowisko, faunę morską i zdrowie ludzkie. 

 

Poprawka  6 

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 

występujących na plażach w Unii. 

(7) Aby skoncentrować działania tam, 

gdzie są one najbardziej potrzebne, 

niniejsza dyrektywa powinna obejmować 

tylko najczęściej występujące wśród 

odpadów produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych, zgodnie 

z dokonanymi wyliczeniami stanowiące 

około 86 % produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych – i 

potencjalnie 50 % wszystkich przedmiotów 

z tworzyw sztucznych – znajdowanych na 

plażach w Unii. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Nie wymaga uzasadnienia. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby jasno określić zakres niniejszej 

dyrektywy, należy zdefiniować pojęcie 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych. Z zakresu definicji 

należy wyłączyć produkty z tworzyw 

sztucznych przeznaczone, zaprojektowane 

lub wprowadzone do obrotu tak, aby 

osiągnąć w ramach jednego cyklu życia 

wielokrotną rotację przez ich powtórne 

napełnienie lub ponowne użycie do tego 

samego celu, do którego były pierwotnie 

przeznaczone. 

(9) Aby jasno określić zakres niniejszej 

dyrektywy, należy zdefiniować pojęcie 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych. Definicja ta 

powinna obejmować produkty niezwrotne, 

wykonane w całości lub części z tworzywa 

sztucznego, które są przeznaczone, 

zaprojektowane lub wprowadzone do 

obrotu tak, aby zostały użyte tylko raz, lub 

są faktycznie używane tylko raz przed 

wyrzuceniem. Typowe cechy produktów 

jednorazowego użytku: łatwo stają się 

śmieciami i przeważnie trafiają 

ostatecznie do środowiska morskiego, ich 

etap użytkowania jest krótki, są używane 

głównie poza domem, dostępne są 

zamienniki wielokrotnego użytku lub 

niewykonane z tworzyw sztucznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dla jasności i ze względów prawnych lepiej jest przyjąć definicję pozytywną. Dla 

konsumentów i producentów też dobrze będzie, gdy wprowadzone zostaną jasne kryteria 

pozwalające stwierdzić, czy dany przedmiot można uznać za plastikowy produkt 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W przypadku niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

(11) W przypadku niektórych 

produktów jednorazowego użytku 
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z tworzyw sztucznych odpowiednie 

i bardziej zrównoważone alternatywy nie 

są jeszcze łatwo dostępne i oczekuje się, że 

stosowanie większości takich produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wzrośnie. Aby odwrócić tę 

tendencję i wspierać działania na rzecz 

bardziej zrównoważonych rozwiązań, 

państwa członkowskie powinny być 

zobowiązane do podjęcia koniecznych 

środków, aby osiągnąć znaczne 

ograniczenie stosowania tych produktów, 

nie zagrażając higienie żywności lub 

bezpieczeństwu żywności, dobrym 

praktykom w zakresie higieny, dobrym 

praktykom w zakresie produkcji, 

informacjom dla konsumentów ani 

wymogom dotyczącym możliwości 

śledzenia określonym w unijnych 

przepisach dotyczących żywności44. 

z tworzyw sztucznych odpowiednie 

i bardziej zrównoważone alternatywy nie 

są jeszcze łatwo dostępne i oczekuje się, że 

stosowanie większości takich produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wzrośnie. Aby odwrócić tę 

tendencję i wspierać działania na rzecz 

bardziej zrównoważonych rozwiązań, 

państwa członkowskie powinny być 

zobowiązane do podjęcia koniecznych 

środków, aby osiągnąć znaczne 

ograniczenie stosowania tych produktów – 

podobnie jak ograniczono stosowanie 

tor8eb plastikowych na mocy dyrektywy 

94/62/WE zmienionej dyrektywą (UE) 

2015/72043a – nie zagrażając higienie 

żywności lub bezpieczeństwu żywności, 

dobrym praktykom w zakresie higieny, 

dobrym praktykom w zakresie produkcji, 

informacjom dla konsumentów ani 

wymogom dotyczącym możliwości 

śledzenia określonym w unijnych 

przepisach dotyczących żywności44. 

Państwa członkowskie powinny dążyć do 

osiągnięcia jak najwyższego poziomu 

ambicji w tych środkach, które powinny 

być współmierne do wagi zagrożenia, 

jakim jest zaśmiecanie morza różnymi 

produktami i przedmiotami 

przeznaczonymi do różnych zastosowań, 

objętymi ogólnym celem dotyczącym 

ograniczania. 

__________________ __________________ 

 43a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 

2015 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE 

w odniesieniu do zmniejszenia zużycia 

lekkich plastikowych toreb na zakupy 

(Dz.U. L 115 z 6.5.2015, s. 11). 

44 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego (Dz.U. L 31 

z 1.2.2002, s. 1–24), rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 

1–54), rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 

w sprawie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

44 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego (Dz.U. L 31 

z 1.2.2002, s. 1–24), rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 

1–54), rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 

w sprawie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
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(Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4–17) oraz 

inne właściwe przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa, higieny i znakowania 

żywności. 

(Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4–17) oraz 

inne właściwe przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa, higieny i znakowania 

żywności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy podkreślić, że państwa członkowskie mogą de facto dowolnie ukierunkować stosowane 

środki oraz że środki te muszą być współmierne do wagi zagrożenia, jakim jest zaśmiecanie 

morza, a w najpoważniejszych przypadkach powinny być traktowane priorytetowo. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Filtry wyrobów tytoniowych to 

drugie co do wielkości źródło 

zanieczyszczenia produktami 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych. Chociaż wydaje się, że coraz 

większy udział w rynku filtrów wyrobów 

tytoniowych mają filtry z celulozy 

roślinnej, to jednak nie jest jasne, na ile 

dostępne zamienniki będą akceptowane. 

Ponadto nie można lekceważyć 

olbrzymiego wpływu wyrobów tytoniowych 

z filtrem na środowisko, gdyż filtry mogą 

rozpadać się na mniejsze fragmenty 

tworzyw sztucznych. Zużyte filtry wyrobów 

tytoniowych zawierają również liczne 

substancje chemiczne toksyczne dla 

środowiska, w tym co najmniej 50 

substancji, o których wiadomo, że są 

rakotwórcze dla ludzi, a także metale 

ciężkie, które mogą być wypłukiwane z 

filtrów i powodować szkody w środowisku, 

czy to na lądzie, w powietrzu, czy w morzu. 

Aby zaradzić problemowi, jakim jest 

sprzątanie odpadów powstających po 

zużyciu i ich odpowiedzialne usuwanie, 

należy wprowadzić cały wachlarz środków 

dotyczących wyrobów tytoniowych z 

filtrem, począwszy od rozszerzonej 
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odpowiedzialności producenta, a na 

ograniczeniu stosowania filtrów 

jednorazowego użytku kończąc. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Według danych liczbowych przedstawionych przez Komisję Europejską filtry wyrobów 

tytoniowych zajmują – po butelkach plastikowych – drugie miejsce wśród produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zaśmiecających morza. We wniosku Komisji 

przepisy dotyczące filtrów wyrobów tytoniowych obejmują rozszerzoną odpowiedzialność 

producentów wyrobów tytoniowych oraz środki podnoszenia świadomości, należy jednak 

uzupełnić je o cele dotyczące ograniczenia zużycia filtrów papierosowych. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) Dyrektywa 94/62/WE zmieniona 

dyrektywą (UE) 2015/720 nakłada na 

Komisję wymóg przeprowadzenia do maja 

2017 r. przeglądu ustawodawczego 

środków służących zmniejszaniu zużycia 

bardzo lekkich toreb na zakupy, z 

wykorzystaniem oceny wpływu w całym 

cyklu życia. Komisja jak dotąd nie 

dokonała tego przeglądu. Ponieważ takie 

torby plastikowe bardzo łatwo stają się 

śmieciami, należy wprowadzić środki 

ograniczające ich wprowadzanie do 

obrotu z wyjątkiem zastosowań, w których 

są one absolutnie niezbędne. Bardzo 

lekkie plastikowe torby na zakupy nie 

powinny być wprowadzane do obrotu do 

pakowania żywności luzem, chyba że 

wymagają tego względy higieniczne, np. 

przy pakowaniu żywności wilgotnej (np. 

surowe mięso, ryby lub przetwory 

mleczne). Do bardzo lekkich plastikowych 

toreb na zakupy, do których nie ma 

zastosowania to ograniczenie 

wprowadzania do obrotu, stosuje się nadal 

obowiązujące przepisy wprowadzone w 

dyrektywie (UE) 2015/720. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy dotyczące ograniczenia zużycia toreb plastikowych pozostawiają otwartą kwestię 

środków ograniczających zużycie bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy, z 

zastrzeżeniem klauzuli przeglądowej. Omawiany wniosek daje okazję, by pójść dalej i 

wprowadzić środki dotyczące tych toreb, które bardzo łatwo stają się śmieciami, a przy tym 

mają dostępne zamienniki. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Pokrywki i wieczka od opakowań 

na napoje, których znaczna część 

wykonana jest z tworzyw sztucznych, 

należą do artykułów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych najczęściej 

wyrzucanych na plażach w Unii. Z tego 

powodu wprowadzanie do obrotu 

opakowań na napoje, które są produktami 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, powinno być dozwolone tylko 

wtedy, gdy spełniają one określone 

wymogi w zakresie koncepcji produktu 

umożliwiające znaczne ograniczenie 

uwalniania pokrywek i wieczek od 

opakowań na napoje do środowiska. 

W przypadku opakowań na napoje, które 

stanowią produkty i opakowania 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, wymóg ten stanowi 

uzupełnienie zasadniczych wymogów 

w zakresie składu oraz możliwości 

ponownego użycia i odzyskania, w tym 

możliwości recyklingu, opakowań 

określonych w załączniku II do dyrektywy 

94/62/EWG. Aby ułatwić zapewnienie 

zgodności z wymogiem w zakresie 

koncepcji produktu, i zagwarantować 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, konieczne jest opracowanie 

normy zharmonizowanej przyjętej zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu 

(13) Pokrywki i wieczka od opakowań 

na napoje, których znaczna część 

wykonana jest z tworzyw sztucznych, 

należą do artykułów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych najczęściej 

wyrzucanych na plażach w Unii. Z tego 

powodu wprowadzanie do obrotu 

opakowań na napoje, które są produktami 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, powinno być dozwolone tylko 

wtedy, gdy spełniają one określone 

wymogi w zakresie koncepcji produktu 

umożliwiające znaczne ograniczenie 

uwalniania pokrywek i wieczek od 

opakowań na napoje do środowiska. 

W przypadku opakowań na napoje, które 

stanowią produkty i opakowania 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, wymóg ten stanowi 

uzupełnienie zasadniczych wymogów 

w zakresie składu oraz możliwości 

ponownego użycia i odzyskania, w tym 

możliwości recyklingu, opakowań 

określonych w załączniku II do dyrektywy 

94/62/EWG. Aby ułatwić zapewnienie 

zgodności z wymogiem w zakresie 

koncepcji produktu i zagwarantować 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, konieczne jest opracowanie 

normy zharmonizowanej przyjętej zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201245, 

przy czym zgodność z normą powinna 

pozwalać domniemywać zgodność z tymi 

wymogami. Należy przewidzieć 

wystarczająco dużo czasu na opracowanie 

normy zharmonizowanej oraz 

umożliwienie producentom dostosowania 

ich łańcuchów produkcyjnych 

w odniesieniu do wdrażania wymogu 

w zakresie koncepcji produktu. 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012, 

przy czym zgodność z normą powinna 

pozwalać domniemywać zgodność z tymi 

wymogami. Należy przewidzieć 

wystarczająco dużo czasu na opracowanie 

normy zharmonizowanej oraz 

umożliwienie producentom dostosowania 

ich łańcuchów produkcyjnych 

w odniesieniu do wdrażania wymogu 

w zakresie koncepcji produktu. Aby 

zapewnić zamknięty obieg stosowania 

tworzyw sztucznych, należy 

zagwarantować wprowadzanie na rynek 

materiałów pochodzących z recyklingu. 

Należy zatem wprowadzić wymóg w 

postaci obowiązkowej minimalnej 

zawartości tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu w niektórych 

produktach. Dlatego też wykonane z 

tworzyw sztucznych i przeznaczone do 

jednorazowego użytku pojemniki na 

napoje powinny być dopuszczone do 

obrotu tylko pod warunkiem, że 

najpóźniej w 2025 r. będą zawierać co 

najmniej 25 % materiałów pochodzących 

z recyklingu. 

__________________ __________________ 

45 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG 

i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 

i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

45 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG 

i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 

i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wiele podmiotów w sektorze żywności i napojów zobowiązało się do produkowania butelek 

plastikowych zawierających co najmniej 25 % tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu. Należy poprzeć to zobowiązanie, oznaczające bezpośrednie zaangażowanie 
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branży w znalezienie ogólnego rozwiązania poważnego problemu, jakim jest zaśmiecanie 

mórz. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Ekoprojekt tworzyw sztucznych i 

uwzględnianie wymogów ponownego 

użycia i recyklingu już na etapie 

projektowania produktów z tworzyw 

sztucznych mają kluczowe znaczenie dla 

gospodarki o obiegu zamkniętym i 

przyczynią się do zmniejszenia ilości 

śmieci. Należy zatem rozszerzyć zasadę 

ekoprojektu na wszystkie grupy 

produktów przez odpowiednie regulacje 

dotyczące produktów. W związku z tym 

środki określone w niniejszej dyrektywie 

należy uzupełnić w wyniku przeglądu i 

zaostrzenia podstawowych wymogów 

zapisanych w dyrektywie 94/62/WE 

zmienionej dyrektywą (UE) 2018/8521a. W 

tym celu Komisja powinna do końca 2020 

r. przedstawić wniosek, w którym 

uwzględni porównanie właściwości 

różnych materiałów opakowaniowych na 

podstawie ocen cyklu życia i zajmie się w 

szczególności kwestią zapobiegania i 

projektowania pod kątem obiegu 

zamkniętego.  

 ______________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 

r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w 

sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz.U. L 150 z 

14.6.2018, s. 141). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jednym z najważniejszych celów, które należy osiągnąć, jest innowacyjność w projektowaniu 
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produktów pozwalająca uniknąć zaśmiecania środowiska plastikiem. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Niektóre produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych przedostają 

się do środowiska w wyniku 

nieodpowiedniego usuwania przez ścieki 

lub innego nieodpowiedniego uwalniania 

do środowiska. Z tego powodu produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które są często usuwane przez 

ścieki lub w inny nieodpowiedni sposób, 

powinny podlegać wymogom dotyczącym 

oznaczania. Oznaczanie powinno 

umożliwiać informowanie konsumentów 

o odpowiednich wariantach w zakresie 

unieszkodliwiania lub niewskazanych 

metodach unieszkodliwiania, lub 

o negatywnych skutkach zaśmiecania 

wynikającego z nieodpowiedniego 

unieszkodliwiania. Komisja powinna być 

uprawniona do ustanowienia 

zharmonizowanej formy oznaczania oraz 

w stosownych przypadkach powinna 

przetestować z udziałem 

reprezentatywnych grup konsumentów 

odbiór proponowanego oznaczania, aby 

upewnić się, że jest ono skuteczne 

i zrozumiałe. 

(14) Niektóre produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych przedostają 

się do środowiska w wyniku 

nieodpowiedniego usuwania przez ścieki 

lub innego nieodpowiedniego uwalniania 

do środowiska. Mogą ponadto powodować 

znaczne szkody w sieciach 

kanalizacyjnych, zatykając pompy i 

rurociągi. Z tego powodu produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które są często usuwane przez 

ścieki lub w inny nieodpowiedni sposób, 

powinny podlegać wymogom dotyczącym 

oznaczania. Oznaczanie powinno 

umożliwiać informowanie konsumentów 

o odpowiednich wariantach usuwania lub 

niewskazanych metodach usuwania, lub 

o negatywnych środowiskowych i 

gospodarczych skutkach zaśmiecania 

wynikającego z nieodpowiedniego 

usuwania. Komisja powinna uwzględnić 

dobrowolne porozumienia sektorowe w 

sprawie jasnych zasad dotyczących 

oznakowania służącego informowaniu 

konsumentów, np. w postaci logotypu 

wskazującego, czy dany produkt nadaje 

się do recyklingu. Komisja powinna być 

uprawniona do ustanowienia 

zharmonizowanej formy oznaczania oraz 

w stosownych przypadkach powinna 

przetestować z udziałem 

reprezentatywnych grup konsumentów 

odbiór proponowanego oznaczania, aby 

upewnić się, że jest ono skuteczne 

i zrozumiałe. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niektóre produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, np. chusteczki nawilżane, 

filtry wyrobów tytoniowych i patyczki kosmetyczne mogą trafiać do sieci kanalizacyjnej w 

wyniku nieodpowiednich praktyk usuwania. W większości przypadków istniejące systemy 

odbierania i oczyszczania ścieków pozwalają na usunięcie plastikowych przedmiotów 

jednorazowego użytku. Jednak zanieczyszczenia z kanałów burzowych mogą być uwalniane 

bezpośrednio, a część tych przedmiotów plastikowych może trafiać do zbiorników wodnych, 

co ma negatywne konsekwencje dla środowiska. Zob. również uzasadnienie poprawki do art. 

7 ust. 2. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, dla których nie istnieją łatwo 

dostępne odpowiednie i bardziej 

zrównoważone alternatywy, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

również systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, aby pokryć 

koszty gospodarowania odpadami 

i sprzątania odpadów oraz koszty środków 

służących upowszechnianiu wiedzy, 

których celem jest zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie występowania 

takich odpadów. 

(15) W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, dla których nie istnieją łatwo 

dostępne odpowiednie i bardziej 

zrównoważone alternatywy, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

również systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, aby pokryć 

koszty gospodarowania odpadami 

i sprzątania odpadów, gdzie powinna mieć 

zastosowanie zasada 

współodpowiedzialności, oraz koszty 

środków służących upowszechnianiu 

wiedzy, których celem jest zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie występowania 

takich odpadów przez wpływanie na 

niewłaściwe zachowania konsumentów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 2. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W przypadku odpadów morskich 

duża część tworzyw sztucznych 

pochodzących z porzuconych, zagubionych 

lub w inny sposób wyrzuconych narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne wskazuje na to, że istniejące 

wymogi prawne46 nie pozwalają zapewnić 

wystarczających zachęt do zwracania 

takich narzędzi połowowych na ląd w celu 

zbierania i przetwarzania. System opłaty 

pośredniej przewidziany w przepisach 

unijnych dotyczących portowych urządzeń 

do odbioru odpadów ze statków likwiduje 

zachętę dla statków do dokonywania 

zrzutów odpadów do morza oraz 

gwarantuje prawo odprowadzania 

odpadów. System ten należy jednak 

uzupełnić dalszymi zachętami 

finansowymi dla rybaków do dostarczania 

narzędzi połowowych stanowiących 

odpady na ląd, aby uniknąć 

jakiegokolwiek potencjalnego wzrostu 

należnej opłaty pośredniej za odpady. 

Ponieważ plastikowe elementy narzędzi 

połowowych niosą ze sobą duży potencjał 

w zakresie recyklingu, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

rozszerzoną odpowiedzialność producenta 

za narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne, aby ułatwić 

selektywne zbieranie narzędzi połowowych 

stanowiących odpady oraz umożliwić 

finansowanie należytego gospodarowania 

takimi odpadami, a w szczególności ich 

recyklingu. 

(16) W przypadku odpadów morskich 

duża część tworzyw sztucznych 

pochodzących z porzuconych, zagubionych 

lub w inny sposób wyrzuconych narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne wskazuje na to, że istniejące 

wymogi prawne46 nie pozwalają zapewnić 

wystarczających zachęt do zwracania 

takich narzędzi połowowych na ląd w celu 

zbierania i przetwarzania. Z drugiej strony 

niektóre środki wprowadzono już w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009, 

zwłaszcza spoczywający na kapitanie 

unijnego statku rybackiego wymóg 

zgłoszenia właściwemu organowi państwa 

członkowskiego bandery, w ciągu 24 

godzin, wszelkiej utraty narzędzi 

połowowych, których nie da się odzyskać. 

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 nie 

przewiduje jednak spójnego 

monitorowania takich przypadków utraty 

narzędzi połowowych. Ponadto system 

opłaty pośredniej przewidziany 

w przepisach unijnych dotyczących 

portowych urządzeń do odbioru odpadów 

ze statków likwiduje zachętę dla statków 

do dokonywania zrzutów odpadów do 

morza oraz gwarantuje prawo 

odprowadzania odpadów. System ten 

należy jednak uzupełnić dalszymi 

zachętami finansowymi dla rybaków do 

dostarczania na ląd narzędzi połowowych 

stanowiących odpady, aby uniknąć 

jakiegokolwiek potencjalnego wzrostu 

należnej opłaty pośredniej za odpady. 

Ponieważ plastikowe elementy narzędzi 

połowowych niosą ze sobą duży potencjał 

w zakresie recyklingu, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

rozszerzoną odpowiedzialność producenta 

za narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne, aby ułatwić 

selektywne zbieranie narzędzi połowowych 

stanowiących odpady oraz umożliwić 

finansowanie należytego gospodarowania 
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takimi odpadami, a w szczególności ich 

recyklingu. Systemy takie powinny 

przewidywać zróżnicowane składki 

pieniężne w przypadku narzędzi 

zaprojektowanych z myślą o ponownym 

użyciu i recyklingu, zgodnie z wymogami 

dyrektywy 2008/98/WE. 

__________________ __________________ 

46 Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1224/2009, dyrektywa 2000/59/WE 

i dyrektywa 2008/98/WE. 

46 Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1224/2009, dyrektywa 2000/59/WE 

i dyrektywa 2008/98/WE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Omawiany wniosek uzupełni i zaostrzy dotychczasowe przepisy europejskie dotyczące 

narzędzi połowowych, nie tylko przez wprowadzenie obowiązku dostarczania danych o 

utracie tych narzędzi, ale również przez ustanowienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta w odniesieniu do narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby zapobiec zaśmiecaniu i innym 

nieodpowiednim formom 

unieszkodliwiania prowadzącym do 

powstawania odpadów morskich 

zawierających tworzywa sztuczne, należy 

właściwie informować konsumentów 

o najodpowiedniejszych wariantach 

w zakresie unieszkodliwiania odpadów lub 

niewskazanych metodach 

unieszkodliwiania, najlepszych praktykach 

w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

i wpływie niewłaściwych praktyk 

w zakresie unieszkodliwiania na 

środowisko oraz o zawartości tworzyw 

sztucznych w niektórych produktach 

jednorazowego użytku i narzędziach 

połowowych z tworzyw sztucznych. 

W związku z powyższym państwa 

członkowskie powinny być zobowiązane 

(18) Aby zapobiec zaśmiecaniu i innym 

nieodpowiednim formom usuwania 

prowadzącym do powstawania odpadów 

morskich zawierających tworzywa 

sztuczne, należy właściwie informować 

konsumentów o najodpowiedniejszych 

wariantach usuwania odpadów lub 

niewskazanych metodach usuwania, 

najlepszych praktykach w zakresie 

usuwania odpadów i wpływie 

niewłaściwych praktyk w zakresie 

usuwania na środowisko oraz o zawartości 

tworzyw sztucznych w niektórych 

produktach jednorazowego użytku 

i narzędziach połowowych z tworzyw 

sztucznych, a także o rozwiązaniach 

alternatywnych dostępnych już na rynku. 

W związku z powyższym państwa 

członkowskie powinny być zobowiązane 
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do podjęcia środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, aby zapewnić 

konsumentom dostępność takich 

informacji. Informacje te nie powinny 

zawierać żadnych treści promocyjnych 

zachęcających do stosowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych. Państwa członkowskie 

powinny być w stanie wybrać środki, które 

są najodpowiedniejsze w oparciu 

o charakter produktu lub jego 

wykorzystanie. Producenci produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych i narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne powinni 

pokrywać koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy w ramach 

swojego obowiązku rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

do podjęcia środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, aby zapewnić 

konsumentom dostępność takich 

informacji. Informacje te nie powinny 

zawierać żadnych treści promocyjnych 

zachęcających do stosowania produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych. Państwa członkowskie 

powinny być w stanie wybrać środki, które 

są najodpowiedniejsze w oparciu 

o charakter produktu lub jego 

wykorzystanie. Producenci produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych i narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne powinni 

pokrywać koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy w ramach 

obowiązku rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli Unia Europejska chce ograniczyć stosowanie produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych, to trzeba lepiej informować konsumentów o istniejących rozwiązaniach 

alternatywnych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W dyrektywie 2008/98/WE 

określono ogólne minimalne wymogi 

w zakresie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Wymogi te 

powinny mieć zastosowanie do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionych na mocy 

niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa 

przewiduje jednak dodatkowe wymogi 

w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, na przykład wymóg, aby 

producenci niektórych produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

(19) W dyrektywie 2008/98/WE 

określono ogólne minimalne wymogi 

w zakresie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Wymogi te 

powinny mieć zastosowanie do systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionych na mocy 

niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa 

przewiduje jednak dodatkowe wymogi 

w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, na przykład wymóg, aby 

producenci niektórych produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 
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sztucznych pokrywali koszty sprzątania 

odpadów. 

sztucznych pokrywali koszty środków 

służących upowszechnianiu wiedzy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W omawianym akcie prawnym należy ustanowić przepisy dotyczące współodpowiedzialności 

w pokrywaniu kosztów sprzątania odpadów, gdyż w tym przypadku problemem jest 

niewłaściwe zachowanie konsumentów. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

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 

(20) Butelki do napojów (z zakrętkami i 

wieczkami), 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, przez stworzenie 

zautomatyzowanych systemów zbierania 
lub przez ustanowienie systemów zwrotu 

kaucji lub z wykorzystaniem wszelkich 

innych środków, które uznają za stosowne. 

Temu minimalnemu celowi dotyczącemu 

zbierania powinien towarzyszyć wymóg 
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i rynkowi recyklatów. określonej zawartości materiałów 

pochodzących z recyklingu w butelkach 

plastikowych, by zapewnić, że większe 

ilości zebranych tworzyw sztucznych 

zostaną ponownie użyte lub poddane 

recyklingowi, a tym samym ponownie 

wprowadzone do gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Będzie to miało zatem 

bezpośredni, pozytywny wpływ na poziom 

zbierania i recyklingu, jakość zbieranego 

materiału i jakość recyklatów, i da szereg 

nowych możliwości sektorowi recyklingu 

i rynkowi recyklatów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 9. 

 

Poprawka  19 

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 

w ten sposób do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Celem niniejszej dyrektywy jest, by Unia 

uczestniczyła odpowiednio w 

rozwiązywaniu światowego problemu 

zaśmiecania mórz tworzywami 

sztucznymi, zapobiegając wpływowi 

niektórych produktów z tworzyw 

sztucznych na środowisko, 

w szczególności środowisko wodne, i na 

zdrowie człowieka, i ograniczając ten 

wpływ oraz wspierając przejście na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki 

innowacyjnym modelom biznesowym, 

produktom i materiałom, a tym samym 

przyczyniając się do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy lepiej podkreślić cel wniosku: Unia Europejska ma stosunkowo niewielki udział w 
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zaśmiecaniu mórz na świecie, gdyż odpowiada za około 16 % światowego zużycia produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Może jednak odegrać ważną rolę w 

poszukiwaniu rozwiązań i pobudzaniu pozytywnego sprzężenia zwrotnego przez to, że będzie 

świecić przykładem. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „produkt jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych” oznacza produkt, 

który jest w całości lub częściowo 

wykonany z tworzyw sztucznych i który 

nie jest przeznaczony, zaprojektowany lub 

wprowadzany do obrotu tak, aby osiągnąć 

w ramach jednego cyklu życia wielokrotną 

rotację przez zwrócenie go do producenta 

z zamiarem powtórnego napełnienia lub 

ponownego użycia do tego samego celu, 

do którego był pierwotnie przeznaczony; 

2) „produkt jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych” oznacza produkt, 

który jest w całości lub częściowo 

wykonany z tworzyw sztucznych i który 

jest przeznaczony, zaprojektowany lub 

wprowadzany do obrotu tak, aby został 

użyty tylko raz, lub który jest faktycznie 

używany tylko raz przed wyrzuceniem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pozytywna definicja daje większą jasność prawa niż definicja wykluczająca. Proponowana 

definicja obejmuje dwie hipotezy: 1) produkty przeznaczone do użycia tylko raz (nawet jeśli w 

rzeczywistości są wielokrotnie ponownie wykorzystywane) oraz 2) produkty, które można 

wykorzystać wielokrotnie, ale są w rzeczywistości używane tylko raz. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) „bardzo lekkie plastikowe torby na 

zakupy” oznaczają bardzo lekkie 

plastikowe torby na zakupy zdefiniowane 

w art. 3 pkt 1d) dyrektywy 94/62/WE; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Definicja istotna ze względu na poprawki włączające tę kategorię produktu w zakres 

dyrektywy, a zwłaszcza art. 5 dotyczącego ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a) „wyroby tytoniowe” oznaczają 

wyroby tytoniowe zdefiniowane w art. 2 

pkt 4) dyrektywy 2014/40/WE; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja istotna ze względu na poprawki włączające tę kategorię produktu w zakres art. 4 

dyrektywy, dotyczącego ograniczenia stosowania. Dostępne są rozsądne alternatywy, które 

mogą zastąpić celulozowe filtry wyrobów tytoniowych zawierające tworzywa sztuczne. 

Zamienniki te są przyjazne dla środowiska i ulegają biodegradacji, ale nie przyjęły się jeszcze 

w przemyśle tytoniowym. 

 

Poprawka  23 

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. 

Do dnia ... [cztery lata po terminie 

transpozycji niniejszej dyrektywy] państwa 

członkowskie podejmują środki niezbędne, 

by znacznie ograniczyć stosowanie na ich 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika. 

Państwa członkowskie przyjmują plany 

osiągania tego ograniczenia, obejmujące 

konkretne ilościowe cele ograniczenia 

oraz podjęte środki. Plany te są 

przedkładane Komisji i w razie potrzeby 

aktualizowane. Komisja może wydawać 

zalecenia dotyczące przyjętych planów. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Terminy wyznaczone państwom członkowskim są wzorowane na dyrektywie z dnia 29 

kwietnia 2015 r. w sprawie lekkich plastikowych toreb na zakupy. Planuje się jednak 

dostosowania i bardziej elastyczne terminy, by uwzględnić fakt, że państwa członkowskie nie 

mają obecnie danych o środkach służących zmniejszeniu zużycia pojemników na żywność i 

kubków plastikowych. Cztery lata to wystarczająco długi okres, by państwa członkowskie 

mogły na swoim terytorium osiągnąć konkretne cele dotyczące zmniejszenia zużycia 

produktów, o których mowa w art. 4. 

 

Poprawka  24 

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. Do dnia ... [ 12 miesięcy przed 

terminem transpozycji niniejszej 

dyrektywy] 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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Akt wykonawczy określający metodykę jest potrzebny do właściwego wdrożenia celu redukcji 

emisji. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Zmniejszenie ilości odpadów 
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powstających po zużyciu wyrobów 

tytoniowych 

 Państwa członkowskie przyjmują 

następujące środki, by ograniczyć szkody 

powodowane przez odpady wyrobów 

tytoniowych, a zwłaszcza filtry wyrobów 

tytoniowych zawierające tworzywa 

sztuczne: 

 a)  przyjęcie i wdrożenie rozszerzonej 

odpowiedzialności producentów zgodnie z 

art. 8 przez nałożenie na producentów 

wyrobów tytoniowych obowiązku 

finansowania organizacji zarządzających, 

tworzonych i kierowanych niezależnie od 

producenta i mających zapobiegać 

powstawaniu odpadów wyrobów 

tytoniowych, ograniczać ich ilość i 

łagodzić skutki, zwłaszcza jeśli chodzi o 

odpady produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych, w tym filtrów, 

będących składnikiem wyrobów 

tytoniowych lub wprowadzanych do 

obrotu do użytku wraz z wyrobami 

tytoniowymi, a w miarę możliwości działać 

również na innych etapach cyklu życia 

wyrobów tytoniowych; 

 b)  wyznaczenie celów dotyczących 

ograniczenia zużycia wykonanych z 

tworzyw sztucznych filtrów wyrobów 

tytoniowych, by zmniejszyć ilość odpadów 

powstających po zużyciu: do 2025 r. o 

50 %, a do 2030 r. o 80 % w porównaniu z 

poziomem z 2014 r., a następnie zastąpić 

te filtry alternatywnymi filtrami 

przyjaznymi dla środowiska; 

 c)  rozszerzenie obowiązujących 

przepisów i polityki podatkowej mających 

zastosowanie do wyrobów tytoniowych i 

ich sprzedaży przez wprowadzenie 

środków służących stopniowemu 

ograniczaniu stosowania wykonanych z 

tworzyw sztucznych produktów 

jednorazowego użytku będących 

składnikiem wyrobów tytoniowych lub 

wprowadzanych do obrotu do użytku wraz 

z tymi wyrobami, w tym filtrów; 
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 d)  przyjęcie środków ustawodawczych 

i innych środków gospodarczych 

mających zmniejszać szkody w środowisku 

naturalnym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Według danych liczbowych przedstawionych przez Komisję Europejską filtry wyrobów 

tytoniowych zajmują – po butelkach plastikowych – drugie miejsce wśród produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zaśmiecających morza. Ponieważ jedyne przepisy 

we wniosku Komisji dotyczące producentów wyrobów tytoniowych odnoszą się do 

rozszerzonej odpowiedzialności i środków mających na celu upowszechnianie wiedzy, 

sprawozdawczyni chce pójść dalej i proponuje szereg środków, np. cele dotyczące 

ograniczenia zużycia filtrów wyrobów tytoniowych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienione 

w części C załącznika, których pokrywki 

i wieczka są w znacznym stopniu 

wykonane z tworzyw sztucznych, mogły 

być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, 

gdy te pokrywki i wieczka pozostają trwale 

zamocowane do opakowania podczas etapu 

zamierzonego zastosowania produktu. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienione 

w części C załącznika, których pokrywki 

i wieczka są w znacznym stopniu 

wykonane z tworzyw sztucznych, mogły 

być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, 

gdy te pokrywki i wieczka pozostają trwale 

zamocowane do opakowania podczas etapu 

zamierzonego zastosowania produktu. Na 

zasadzie odstępstwa w przypadku napojów 

gazowanych nie wymaga się, by pokrywki 

i wieczka pozostawały trwale zamocowane 

do opakowania, z zastrzeżeniem procedury 

oceny i przeglądu, o której mowa w art. 

15. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W niektórych zastosowaniach wykorzystuje się pokrywki i wieczka, które pozostają trwale 

zamocowane do butelki, jednak w ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję nie 

oceniono, czy są one odpowiednie dla wszystkich „pojemników na napoje”. Nie ma na 
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przykład obecnie dostępnego rozwiązania dla napojów gazowanych, umożliwiającego 

odpowiednią dekompresję. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

że do 2025 r. produkty, o których mowa w 

ust. 1, są wytwarzane w co najmniej 25 % 

z materiałów pochodzących z recyklingu. 

 Do 2022 r. Komisja przyjmie akty 

wykonawcze określające metodykę 

obliczania zawartości materiałów 

pochodzących z recyklingu. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 16 ust. 2 niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wiele podmiotów w sektorze żywności i napojów zobowiązało się do produkowania butelek 

plastikowych zawierających co najmniej 25 % tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu. Należy poprzeć to zobowiązanie, oznaczające bezpośrednie zaangażowanie 

branży w znalezienie ogólnego rozwiązania poważnego problemu, jakim jest zaśmiecanie 

mórz. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) obecność tworzyw sztucznych 

w produkcie. 

c) obecność tworzyw sztucznych 

w produkcie oraz, w stosownych 

przypadkach, dostępność rozwiązań 

alternatywnych; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

To istotna informacja, która może mieć wpływ na decyzje konsumentów. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) obecność w produkcie substancji 

wzbudzających szczególnie duże obawy 

(SVHC) ujętych na liście zatwierdzonych 

substancji REACH. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy informować konsumentów o obecności substancji toksycznych w produkcie. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja przyjmuje, do dnia … [12 

months before the end-date for 

transposition of this Directive], akt 

wykonawczy określający specyfikację 

oznaczania, o którym mowa w ust. 1. Taki 

akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 16 ust. 2. 

2. Komisja przyjmuje, do dnia … [12 

months before the end-date for 

transposition of this Directive], akt 

wykonawczy określający specyfikację 

oznaczania, o którym mowa w ust. 1, i 

bierze przy tym przy tym pod uwagę 

dobrowolne porozumienia sektorowe 

określające jasne zasady etykietowania, 

które informuje konsumentów za pomocą 

logotypu, czy dany produkt nadaje się do 

recyklingu. Taki akt wykonawczy 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 16 

ust. 2. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W analizie prowadzonej przed opublikowaniem aktu wykonawczego Komisja musi uwzględnić 

dobrowolne porozumienia zawarte w niektórych sektorach na rzecz jednoznacznego i 

czytelnego oznakowania, np. w przypadku chusteczek nawilżanych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta dla 

wszystkich wprowadzanych do obrotu 

w Unii produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części E załącznika, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta dla 

wszystkich wprowadzanych do obrotu 

w Unii produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części E załącznika, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych objętych dyrektywą 94/62/WE 

państwa członkowskie zapewniają 

wprowadzenie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta do dnia 31 

grudnia 2024 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić jasność prawa, należy dostosować termin wprowadzenia systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań – jeżeli takie systemy jeszcze nie 

istnieją – do terminów mających zastosowanie na mocy dyrektywy w sprawie opakowań i 

odpadów opakowaniowych, uzgodnionych w niedawnym przeglądzie prawodawstwa UE 

dotyczącego odpadów (pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym) i wprowadzonych 

w dyrektywie (UE) 2018/852. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 



 

PR\1155806PL.docx 33/46 PE623.714v01-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Pokrywane koszty nie przekraczają 

kosztów niezbędnych do opłacalnego 

świadczenia tych usług i są ustalane z 

zachowaniem przejrzystości między 

zainteresowanymi podmiotami. Koszty 

sprzątania odpadów są ograniczone do 

zwykłych działań podejmowanych 

regularnie przez organy publiczne lub w 

ich imieniu i nie obejmują śmieci 

usuniętych z mórz lub rzek. Po 

zasięgnięciu opinii państw członkowskich 

Komisja opublikuje wytyczne dotyczące 

podziału kosztów sprzątania odpadów 

objętych programami rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Omawiany wniosek wykracza poza zasadę „zanieczyszczający płaci” i sprawia, że producent 

produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za transport, przetwarzanie i sprzątanie 

odpadów z mórz i plaż. Sprawozdawczyni jest zdania, że należy wprowadzić 

współodpowiedzialność finansową za sprzątanie odpadów, gdyż w tym przypadku problemem 

jest niewłaściwe zachowanie konsumentów. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta dla 

wprowadzanych do obrotu w Unii narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta dla 

wprowadzanych do obrotu w Unii narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. Państwa członkowskie 

zapewniają dzięki tym systemom 

rozszerzonej odpowiedzialności 
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producenta osiągnięcie do 2025 r. celu 

recyklingu narzędzi połowowych 

wynoszącego co najmniej 15 %. Aby 

osiągnąć ten cel, państwa członkowskie 

mogą dodatkowo wymagać w tych 

systemach m.in.: 

 a)  utworzenia systemów zwrotu 

kaucji, by zachęcić do oddawania starych, 

porzuconych lub nienadających się do 

użytku narzędzi połowowych, z 

wyłączeniem małych portów bez obsługi 

lub portów położonych w miejscach 

odległych;  

 b)  wprowadzenia programów 

monitorowania, śledzenia i 

sprawozdawczości oraz 

 c)  pokrywania kosztów operacji 

odzyskiwania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić jak najskuteczniejsze ograniczenie ilości odpadów morskich pochodzących z 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, należy zobowiązać państwa 

członkowskie do wprowadzenia systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta w 

odniesieniu do narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, w tym do osiągnięcia 

do 2025 r. celu dotyczącego recyklingu narzędzi połowowych wynoszącego 15 %. Jest to 

osiągalne, czego dowodzą najlepsze praktyki islandzkie; w 2006 r. osiągnięto tam cel 

dotyczący recyklingu sieci wynoszący 45 %, a obecnie odzysk sieci i lin szacuje się na 85 %. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ustanowić systemy zwrotu kaucji 

lub 

a) ustanowić systemy zwrotu kaucji, 

zautomatyzowane systemy zbierania lub 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy z góry narzucać państwom członkowskim i regionom decyzji o wprowadzeniu 

systemu kaucji. Istnieją też inne systemy, np. zautomatyzowane systemy zbierania 
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przewidujące premię za zwrot w postaci bonu zakupowego lub zniżki dla konsumenta. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wpływ nieodpowiedniego 

usuwania tych produktów na sieci 

kanalizacyjne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sieć kanalizacyjna to nie tylko potencjalna droga, którą dane produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych trafiają do środowiska naturalnego. To również miejsce, gdzie powstają 

poważne szkody spowodowane niewłaściwym usuwaniem odpadów. Konsumenci muszą być 

świadomi tego faktu. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dane dotyczące wprowadzania do 

obrotu i selektywnego zbierania 

produktów wymienionych w części F 

załącznika, aby wykazać postępy w 

osiąganiu celu określonego w art. 9; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby ocenić osiąganie celu selektywnego zbierania, należy gromadzić odpowiednie dane. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) ilości odpadów morskich 

pochodzących z produktów objętych 

niniejszą dyrektywą, by monitorować 

efekty przyjętych środków; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy priorytetowo sprawdzać ilości odpadów morskich pochodzących z produktów objętych 

niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ac) dane dotyczące produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, wymienionych w części E i G 

załącznika, które wprowadzono w danym 

roku do obrotu w Unii – by monitorować 

ich zużycie w Unii; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wymaga uzasadnienia. 

 

Poprawka  39 

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 

1. Komisja dokonuje oceny niniejszej 

dyrektywy do dnia … [five 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 



 

PR\1155806PL.docx 37/46 PE623.714v01-00 

 PL 

wszelkich dodatkowych informacji 

potrzebnych do dokonania oceny 

i przygotowania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2. 

wszelkich dodatkowych informacji 

potrzebnych do dokonania oceny 

i przygotowania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pięć lat wystarczy, by Komisja mogła ocenić i w razie potrzeby dokonać przeglądu na 

podstawie sprawozdań przedłożonych przez państwa członkowskie i zawierających 

podstawowe dane dotyczące objętych dyrektywą przedmiotów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych, których dotyczą środki ograniczenia zużycia zapisane w 

art. 4. 

 

Poprawka  40 

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. 

c) osiągnięto odpowiedni poziom 

postępu naukowo-technicznego oraz 

opracowano kryteria lub normy dotyczące 

biodegradowalności i rozpadu 

w środowisku morskim mające 

zastosowanie do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych objętych zakresem niniejszej 

dyrektywy i ich zamienników 

jednorazowego użytku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie chodzi tylko o to, by wiedzieć, na ile dany przedmiot jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych ulega biodegradacji w morzu (a kwestii tej nie rozstrzygają istniejące badania 

naukowe, gdyż wymaga to uwzględnienia wpływu prądów morskich, soli morskiej i głębokości 

danego akwenu na biodegradowalność), lecz także o to, by uwzględnić zdolność rozpadu 

przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, zanim trafią one do rzek, mórz i 

oceanów. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część A – tiret 2 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - wyroby tytoniowe z filtrem 

zawierającym tworzywa sztuczne i filtry 

zawierające tworzywa sztuczne i 

wprowadzane do obrotu do użytku łącznie 

z wyrobami tytoniowymi 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie poprawki 9 (motyw 12a) i 31 (nowy art. 8a). 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - bardzo lekkie plastikowe torby na 

zakupy zdefiniowane w art. 3 pkt 1d) 

dyrektywy 94/62/WE, chyba że są one 

wymagane dla zachowania higieny 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązująca dyrektywa w sprawie lekkich plastikowych toreb na zakupy (dyrektywa (UE) 

2015/720) nie obejmuje obowiązkowych środków ograniczających stosowanie ultralekkich 

plastikowych toreb na zakupy o grubości poniżej 15 mikronów. Mając na względzie 

wdrożenie tych przepisów z powodzeniem oraz szybką zmianę zachowań konsumentów w 

większości państw członkowskich, gdzie w punktach sprzedaży wprowadzono opłaty za torby 

plastikowe, należy dać wyraźny sygnał w postaci zakazu stosowania toreb plastikowych z 

kategorii ultralekkich, z wyjątkiem toreb spełniających funkcję higieniczną przy transporcie z 

supermarketu do domu. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część D – tiret 3 a (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - opakowania po chipsach i 

słodyczach 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku opakowań po chipsach i słodyczach (na czwartym miejscu wśród przedmiotów 

najczęściej znajdowanych w morzach europejskich) prawodawcy mogą wprowadzić wymogi 

dotyczące oznakowania, uzupełniające środki już przewidziane we wniosku ustawodawczym: 

rozszerzoną odpowiedzialność producenta i kampanie informacyjne. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część E – tiret 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— wyroby tytoniowe z filtrami i filtry 

sprzedawane do użytku łącznie z wyrobami 

tytoniowymi. 

— wyroby tytoniowe z filtrem 

zawierającym tworzywa sztuczne i filtry 

zawierające tworzywa sztuczne i 
sprzedawane do użytku łącznie z wyrobami 

tytoniowymi 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie poprawki 9 (motywu 12a). 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część G – tiret 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— lekkie plastikowe torby na zakupy 

zdefiniowane w art. 3 pkt 1c) dyrektywy 

94/62/WE 

— lekkie plastikowe torby na zakupy 

zdefiniowane w art. 3 pkt 1c) dyrektywy 

94/62/WE i bardzo lekkie plastikowe torby 

na zakupy zdefiniowane w art. 3 pkt 1d) 

tej dyrektywy 
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Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku lekkich i bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy, które nie są objęte 

środkami ograniczającymi w państwach członkowskich, należy wprowadzić środki służące 

podnoszeniu świadomości konsumentów. 
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UZASADNIENIE 

Kontekst  

„Wiek plastiku” – tak sprawozdawczyni mogłaby nazwać naszą epokę, choć nie ma powołania 

historyka ani nie pretenduje do takiego statusu. 

Plastik wynaleziono w połowie XIX w., zaczęto produkować masowo w latach 50. wieku XX, 

a w ciągu ostatnich 15 lat wielkość tej produkcji rosła wykładniczo; w ciągu zaledwie 65 lat 

powstało ponad 8 mld ton plastiku1, a ponad 6 mld ton zamieniło się w odpady – te liczby są 

przerażające.  

Żyjemy w społeczeństwie, w którym wszystko jest jednorazowego użytku; zamieniliśmy 

oceany w kosz na śmieci, a 85 % zanieczyszczeń w morzach to plastik (w połowie przedmioty 

jednorazowego użytku, w jednej czwartej narzędzia połowowe). Co roku do europejskich 

akwenów trafia 15 600 ton plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, a jeśli doliczyć 

do nich narzędzia połowowe, to ilość odpadów wyniesie 26 600 ton2. 

W Europie co roku do morza wrzuca się 150 000 ton plastiku3. Na skalę świata sytuacja jest 

jeszcze bardziej alarmująca – co roku do oceanów wyrzuca się 8 mln ton plastiku. 

Jeżeli nie zaczniemy działać, to w 2050 r. w oceanach będzie więcej tworzyw sztucznych niż 

ryb.  Problem ten dotyka wszystkich zwierząt morskich: żółwi, ptaków, waleni, ryb, 

skorupiaków; wszystkie one pochłaniają tworzywa sztuczne, co ma katastrofalne skutki dla ich 

przetrwania i nieznany jeszcze wpływ na zdrowie ludzi.  

Komisja wychodzi z inicjatywą  

Powyższych danych nikt nie kwestionuje (w przeciwieństwie do informacji o zmianie klimatu), 

a Komisja Europejska opublikowała w dniu 28 maja 2018 r. wniosek ustawodawczy dotyczący 

przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 

Wprowadzono szereg środków, wychodząc z inicjatyw niektórych państw członkowskich lub 

regionów, oraz uzupełniono je, wzbogacono i ujednolicono, łącząc je w całościowe podejście 

wspólnotowe; środki te to dyrektywa (UE) 2015/720 dotycząca zmniejszenia zużycia lekkich 

plastikowych toreb na zakupy, strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych, plan działania 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmienione przepisy dotyczące odpadów.  

Komisja skupiła się na dziesięciu głównych źródłach makroplastików znajdowanych w 

morzach i na plażach europejskich, a stanowiących 70 % odpadów morskich.  

Światowe wyzwanie, wymagające ambitnych, stopniowanych środków  

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, Studium uniwersyteckie, „Production, use, and fate of all plastics ever made” 

[„Jak powstały, jak zostały wykorzystane i gdzie ostatecznie trafiły wszystkie kiedykolwiek wyprodukowane 

tworzywa sztuczne”], Science Advances, Vol. 3, n° 7, 2017.  
2 Komisja Europejska, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear 

[Ocena skutków – ograniczyć ilość odpadów morskich: działania dotyczące plastikowych przedmiotów 

jednorazowego użytku i narzędzi połowowych], SWD(2018)0254 final, 28 maja 2018 r., część 1, s. 10. 
3 Ibidem, część 1, s. 10. 
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- Unijny zakaz stosowania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, jeżeli istnieją 

rozwiązania alternatywne. Dotyczy to następujących dziewięciu rodzajów produktów: sztućce 

(widelce, noże, łyżeczki, pałeczki) i talerze, patyczki higieniczne, słomki, mieszadełka do 

napojów, patyczki do balonów (art. 5). 

- Pozostawienie państwom członkowskim decyzji o wyborze instrumentów mających znacznie 

zmniejszyć zużycie plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, których zamienniki są 

już opracowywane: pojemników na żywność i kubków na napoje (art. 4).  Taki system 

sprawdził się w przypadku zaplanowanego zakazu stosowania lekkich plastikowych toreb na 

zakupy o grubości do 50 mikronów1. 

- Zapewnienie do 2025 r. zbiórki co najmniej 90 % butelek na napoje (art. 9). 

- Rozszerzenie systemu odpowiedzialności producenta (art. 8) na wszystkie kategorie 

produktów objętych zakresem zastosowania dyrektywy, z wyjątkiem podpasek oraz tamponów 

i aplikatorów do tamponów. Ta rozszerzona odpowiedzialność obejmuje ponoszenie kosztów 

zbierania i sprzątania odpadów oraz środków służących podnoszeniu świadomości 

społeczeństwa (art. 10).  

- Wprowadzenie wymogów znakowania i etykietowania trzech kategorii produktów: podpasek 

i tamponów, chusteczek nawilżanych i balonów plastikowych (art. 7). 

Według szacunków Komisji dyrektywa przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i 

gospodarce. Pozwoli uniknąć szkód środowiskowych, których koszty wyniosłyby do 2030 r. 

22 mld EUR2, a konsumentom umożliwi zaoszczędzenie nawet 6,5 mld EUR3, przy 

szacowanych na 3,2 mld EUR kosztach dostosowania, które poniosą producenci4.  Tylko 

scenariusz minimalistyczny (wariant 2a), ograniczający się do dobrowolnych działań 

przemysłu i kampanii informacyjnych, oznaczałby utratę miejsc pracy5. Natomiast realizacja 

pozostałych rozważanych scenariuszy, bardziej sprzyjających innowacyjności, może oznaczać 

powstanie 30 000 do 50 000 nowych miejsc pracy6.  

Priorytety sprawozdawczyni 

Sprawozdawczyni z dużym zadowoleniem przyjmuje ten ambitny wniosek Komisji, w pełni 

zgodny z opinią publiczną; 95 % Europejczyków uważa, że należy koniecznie, a nawet pilnie 

zacząć działać w sprawie plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku7.   

                                                 
1 Art. 4 ust. 1a lit. b) dyrektywy (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE 

w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy: „[począwszy od] dnia 31 grudnia 

2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie [są] oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub 

produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty”. 
2 Komisja Europejska, Plastique à usage unique: nouvelles règles de l'UE pour réduire les déchets marins 

[Przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych; nowe unijne przepisy służące zmniejszeniu ilości 

odpadów morskich], komunikat prasowy, 28 maja 2018 r. 
3 Ocena skutków, op. cit., część 1, s. 60. 
4 Ibidem, część 1, s. 60. 
5 Ibidem, część 1, s. 60. 
6 Ibidem, część 1, s. 60. 
7 Ibidem, część 1, s. 6. 
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Sprawozdawczyni oczekiwałaby jednak, że Komisja wyciągnie dalej idące wnioski z własnej 

oceny skutków. Chciałaby skądinąd, by opublikowano badanie przygotowane przez firmę 

doradczą Eunomia i stanowiące podstawę tejże oceny skutków.  

1. Docelowe wyznaczenie określonych ilościowo celów dotyczących ograniczenia 

stosowania pojemników na żywność i kubków do napojów. W przypadku tych dwóch 

produktów na rynku istnieją już alternatywy. Jednak wobec braku odpowiednich danych 

pochodzących od państw członkowskich sprawozdawczyni opowiada się za odpowiednio 

dostosowanymi terminami wdrażania. Punktem odniesienia jest dyrektywa z 2015 r. 

dotycząca „lekkich plastikowych toreb na zakupy”, w której przewidziano ujednolicone 

środki zmniejszania zużycia w okresie 2 do 3 lat od transpozycji do prawa krajowego. 

 

Sprawozdawczyni uważa, że w tym przypadku okres czterech lat wystarczy państwom 

członkowskim do wyznaczenia konkretnych celów krajowych dotyczących produktów, o 

których mowa w art. 4. 

 

2. Selektywna zbiórka butelek plastikowych  

Sprawozdawczyni nie satysfakcjonują w pełni zapisy art. 9 dotyczącego selektywnej 

zbiórki butelek plastikowych. Obok zakrętek są to produkty jednorazowego użytku 

wyrzucane do morza w największych ilościach (1/5 plastikowych przedmiotów 

jednorazowego użytku). 

W niektórych państwach członkowskich trwają gorące debaty na temat wprowadzenia 

powszechnego systemu kaucji od butelek plastikowych; sprawozdawczyni woli jednak 

pozostawić większą swobodę wyboru stosowanych rozwiązań. Państwa członkowskie 

powinny móc wybrać system najskuteczniejszy w ich przypadku, by przedmiot, jakim jest 

butelka plastikowa, zyskał wartość rynkową, i by zachęcić konsumentów do oddawania 

butelek w punktach sprzedaży lub do sortowania ich w domu. 

Produkt ten doskonale nadaje się też do recyklingu; Komisja wyznaczyła w tym przypadku 

cel dotyczący selektywnej zbiórki butelek plastikowych: najpóźniej do 2025 r. ma być 

zbierane 90 % tych butelek. Sprawozdawczyni proponuje, by wymóg dotyczący zakrętek i 

wieczek trwale zamocowanych do pojemnika, zapisany w art. 6, uzupełnić o wymóg 

minimalnej (25 %) zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji butelek 

plastikowych najpóźniej od 2025 r., do czego sektor już się zobowiązał.   

3. Przestrzeganie zaleceń WHO w sprawie papierosów z filtrem z tworzyw sztucznych  

Przedmiotem zaniepokojenia sprawozdawczyni są również filtry papierosowe z tworzyw 

sztucznych. To druga co do wielkości kategoria przedmiotów plastikowych regularnie 

wyrzucanych na europejskie plaże. Sprawozdawczyni proponuje dodać art. 4a: 

„Zmniejszenie ilości odpadów powstających po zużyciu wyrobów tytoniowych”.   

Artykuł ten przewiduje, że oprócz zastosowania systemu rozszerzonej odpowiedzialności 

producentów wyrobów tytoniowych państwa członkowskie muszą wyznaczyć cele 

dotyczące zmniejszenia zużycia filtrów papierosowych z tworzyw sztucznych o 50 % do 

2025 r. i o 80 % do 2030 r.1  

                                                 
1 Sprawozdanie WHO pt. „Tobacco and its environmental impact: an overview” [Wpływ wyrobów tytoniowych 

na środowisko: przegląd zagadnienia], 2017. 
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Państwa członkowskie powinny również zobowiązać się do wprowadzenia systemu 

zbierania niedopałków, a przyjmując optykę prewencji, pójść za przykładem Włoch i 

wprowadzić odstraszające kary pieniężne dla palaczy rzucających niedopałki na ziemię lub 

wyrzucających je do kanalizacji. 

4. Sprawozdawczyni uważa, że Komisja poszła z kolei za daleko, jeśli chodzi o „rozszerzoną 

odpowiedzialność producenta”, o której mowa w art. 8.   

Przyznaje, że jest to ważny instrument polityki ochrony środowiska, i zgadza się z Komisją, 

że należy uzupełnić środki zapisane już w przepisach dotyczących odpadów. Odnosząc się 

do art. 8 ust. 1 dyrektywy ramowej 2008/98/WE, zauważa jednak, że odpowiedzialność ta 

w żadnym przypadku nie obejmuje pokrywania kosztów uprzątnięcia odpadów z mórz i plaż. 

Dyrektywa 2018/852/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych stanowi, że w 

przypadku opakowań systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta należy 

wprowadzić do dnia 31 grudnia 2024 r., czyli trzy lata później niż data określona w 

omawianym wniosku. Wszystkie te elementy budzą wątpliwości sprawozdawczyni w 

odniesieniu do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który musi być 

proporcjonalny.  

5. Uwzględnienie ultralekkich toreb plastikowych  

Sprawozdawczyni proponuje dodanie do wykazu produktów podlegających ograniczeniom 

wg art. 5 toreb plastikowych o grubości poniżej 15 mikronów, nieobjętych dyrektywą (UE) 

2015/720 w sprawie ograniczenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.  

Sprawozdawczyni uważa, że skoro w większości państw członkowskich, gdzie w punktach 

sprzedaży wprowadzono opłaty za torby plastikowe, nastąpiła szybka zmiana 

przyzwyczajeń konsumentów, to należy dać wyraźny sygnał w postaci zakazu stosowania 

toreb plastikowych z kategorii ultralekkich, z wyjątkiem toreb pełniących funkcje 

higieniczne.   

6. Kolejny punkt, do którego sprawozdawczyni chciałaby wprowadzić poprawki, to narzędzia 

połowowe. Sprawozdawczyni stwierdza, że niektóre przepisy wspólnotowe1 przewidują już 

co prawda przeciwdziałanie zanieczyszczeniu przez sieci i inne narzędzia połowowe 

porzucone lub utracone na morzu, jednak brak skutecznej kontroli utraty narzędzi 

połowowych na poziomie UE powoduje, że problem pozostaje nierozwiązany. Ponad 30 % 

odpadów ze statków rybackich i łodzi rekreacyjnych, które należy odtransportować do portu, 

nie jest tam dostarczane i prawdopodobnie trafia do morza2. Sprawozdawczyni uważa, że 

logiczne byłoby zastosowanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności do producentów 

narzędzi połowowych.  

Sprawozdawczyni dodała w art. 8 ust. 3 wynoszący 15 % cel dotyczący recyklingu, gdyż 

narzędzia połowowe, jak każdy wytrzymały sprzęt, charakteryzuje znaczny potencjał 

ponownego użycia, należy je zatem odtransportować do portu. Jest to cel realistyczny, jeśli 

wziąć pod uwagę najlepsze praktyki, zwłaszcza islandzkie: już na 2006 r. wyznaczono 

wynoszący 45 % cel dotyczący odzysku lin i sieci, podniesiony obecnie do 85 %3. 

                                                 
1 Art. 48 rozporządzenia z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli rybołówstwa 

stanowi, że kapitan statku rybackiego powiadamia w ciągu 24 godzin właściwy organ państwa bandery o utracie 

narzędzi połowowych. 
2 Ocena skutków, op. cit., s. 12. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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Ogólne założenia sprawozdawczyni są zgodne ze stanowiskiem naukowców i ministrów, z 

którymi spotkała się w celu przygotowania niniejszego sprawozdania: plastik to fantastyczny 

produkt, który jednak stał się zbyt poważnym źródłem zanieczyszczeń; ma on przyszłość, tyle 

że z dala od mórz i oceanów.  
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE 

 
Poniższy wykaz opracowano na zasadzie pełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność 

sprawozdawczyni. Przygotowując [projekt sprawozdania / sprawozdanie, przed przyjęciem go w 

komisji,] sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób: 

 
 

Podmiot lub osoba 

Europejskie Biuro Ochrony Środowiska  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) 

Sojusz na rzecz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (Extended Producer 

Responsibility Alliance, EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. lepszego 

stanowienia prawa, stosunków międzyinstytucjonalnych, praworządności i Karty praw 

podstawowych. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Belgijski Instytut ds. Opakowań (Institut belge de l’Emballage)  

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności 

Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, belgijski sekretarz stanu ds. walki z oszustwami zasiłkowymi, ochrony 

prywatności i Morza Północnego, przy ministrze spraw społecznych i zdrowia publicznego  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Stałe Przedstawicielstwo Austrii przy Unii Europejskiej 

Rethink Plastic Alliance 

Organizacja Seas at risk (Morza w Niebezpieczeństwie) 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 
 


