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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji ma na celu zapobieganie szkodliwemu wpływowi niektórych produktów z 

tworzyw sztucznych na środowisko, w szczególności na środowisko morskie, i ograniczanie 

tego wpływu, zgodnie z unijną strategią dotyczącą tworzyw sztucznych i w ogólniejszym 

ujęciu ze strategią przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Problem wyrzucania 

tworzyw sztucznych do morza to problem globalny, należy go zatem rozwiązywać przez 

działania na różnych szczeblach i lepszą koordynację międzynarodowych wysiłków. 

Omawiana inicjatywa dotyczy 10 rodzajów przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, a także narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Produkty te 

wybrano po wyliczeniu ilości odpadów znajdowanych na plażach, a także z wykorzystaniem 

danych zebranych zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej. 

Przeprowadzono 679 kontroli na 276 europejskich plażach, na których sklasyfikowano 355 

671 przedmiotów. Wyliczenia pokazały, że około połowy wszystkich odpadów znalezionych 

na plażach pochodzi z przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a 27 % z 

narzędzi połowowych. 

Wyrzucanie tworzyw sztucznych do morza ma szkodliwy wpływ na żywe zasoby morza, 

zwłaszcza te najbardziej wrażliwe, oraz na środowisko, w którym żyją. W konsekwencji ma 

ono szkodliwy wpływ również na działalność połowową – flocie europejskiej przynosi straty 

netto szacowane na 70–350 mln EUR rocznie. Ponadto wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia 

ludzi, ponieważ tworzywa sztuczne, rozpadając się na drobne fragmenty, trafiają do łańcucha 

pokarmowego, a więc również na nasze stoły. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa przede wszystkim, że kluczową rolę w 

rozwiązywaniu problemu wyrzucania tworzyw sztucznych do morza odgrywają rybacy. 

Inicjatywy wyławiania odpadów, finansowane między innymi z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (EFMR), to przykład nowego paradygmatu, w którym rybak jest 

elementem rozwiązania, a nie problemu. Należy więc wspierać odpowiednie działania służące 

uznaniu i podkreśleniu roli rybaków jako „strażników morza”. 

W odniesieniu do narzędzi połowowych we wniosku wprowadzono systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta oraz środki służące upowszechnianiu wiedzy. Systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta zapewnią lepsze gospodarowanie narzędziami 

połowowymi stanowiącymi odpady, gdyż pokryją koszty ich przetwarzania i koszty środków 

służących upowszechnianiu wiedzy. Sprawozdawczyni uważa, że w systemach tych należy 

zróżnicować opłaty, by zachęcać do wprowadzania na rynek trwałych narzędzi połowowych, 

zaprojektowanych z myślą o ponownym użyciu i o recyklingu, zgodnie z unijnymi przepisami 

dotyczącymi odpadów. Plastikowe elementy narzędzi połowowych mają duży, 

niewykorzystywany obecnie potencjał recyklingu. 

Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w przypadku narzędzi połowowych 

obejmują środki przewidziane we wniosku dotyczącym portowych urządzeń do odbioru 

odpadów (COM(2018)0033), co zmniejsza koszty ponoszone przez porty, a w konsekwencji 

przez podmioty prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa. Kluczowe znaczenie ma 

zatem zapewnienie spójności między tymi dwiema dyrektywami. W tym celu należy przede 

wszystkim zharmonizować terminologię, ponieważ w omawianym tutaj wniosku 

wprowadzono definicję narzędzi połowowych stanowiących odpady, a we wniosku 

dotyczącym portowych urządzeń odbiorczych mówi się o porzuconych narzędziach 
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połowowych, które jednak nie zostały zdefiniowane. Należy ponadto zapewnić wyposażenie 

wszystkich portów, w których mogą cumować statki rybackie, w odpowiednie urządzenia do 

odbioru i przetwarzania odpadów biernie poławianych podczas działalności połowowej oraz – 

zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” – nie nakładać dodatkowych kosztów z tego 

tytułu na podmioty prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa. Dla rybaków będzie to 

dodatkowa zachęta, aby dostarczać na ląd narzędzia połowowe stanowiące odpady, a także 

biernie poławiane odpady. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta pokryją też 

koszty gospodarowania odpadami przedmiotów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w 

akwakulturze, które przynajmniej częściowo są wyłączone z zakresu środków przewidzianych 

dla urządzeń portowych. Również w tym przypadku sprawozdawczyni uważa, że należy 

zapewnić spójność między oboma wnioskami. 

Wniosek Komisji dotyczy także rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego 

wspólnotowy system kontroli rybołówstwa i wprowadzającego środki zapobiegawcze i 

zaradcze służące ograniczeniu wpływu narzędzi połowowych utraconych na morzu.  

Prowadzony obecnie przegląd rozporządzenia dotyczącego kontroli powinien zatem 

uwzględniać cele omawianej inicjatywy.  

Ponadto w odniesieniu do innowacji i badań nad materiałami alternatywnymi 

sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że Unia Europejska powinna przyjąć jasne 

definicje biodegradowalnych tworzyw sztucznych i biotworzyw, jak również 

zharmonizowane normy dotyczące biodegradowalności, zwłaszcza w środowisku morskim, w 

celu zapewnienia jasnych i jednolitych ram prawnych. 

 

POPRAWKI 

Komisja Rybołówstwa 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 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Odpowiednie przeciwdziałanie 

obecności odpadów tworzyw sztucznych w 

środowisku morskim wymaga zajęcia się 

również problemem odpadów tworzyw 

sztucznych na dnie morskim i w 

środowisku wodnym ogólnie, a także 

problemem mikrodrobin plastiku. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Państwa członkowskie UE są 

sygnatariuszami międzynarodowej 

konwencji o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) i powinny dążyć do pełnego 

wdrożenia jej postanowień. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Szacuje się, że 80 % odpadów 

morskich to tworzywa sztuczne i 

mikrodrobiny plastiku, przy czym 20 % do 

40 % odpadów morskich z tworzyw 

sztucznych pochodzi po części z 

działalności człowieka na morzu, w tym ze 

statków komercyjnych i wycieczkowych, a 

reszta powstaje na lądzie. Według 

niedawnego badania FAO około 10 % 

tych odpadów pochodzi z utraconych i 

porzuconych narzędzi połowowych. 

Utracone i porzucone narzędzia połowowe 

należą do odpadów morskich z tworzyw 

sztucznych, a ponieważ według szacunków 

94 % tworzyw sztucznych trafiających do 

morza osiada na jego dnie, można by 

wykorzystać Europejski Fundusz Morski i 

Rybacki (EFMR), by zachęcić rybaków do 

udziału w programach „poławiania 

odpadów morskich” w zamian za korzyści 

finansowe i rzeczowe. Wyrzucanie do 

morza ogromnych ilości tworzyw 

sztucznych wpływa szkodliwie nie tylko na 

zrównoważone zasoby ryb, żywe zasoby 

morza, zwłaszcza najbardziej wrażliwe, 

oraz na środowisko, w którym żyją, ale 
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także na działalność połowową, gdyż 

powoduje m.in. większe koszty czyszczenia 

sieci i unieszkodliwiania zebranych 

odpadów; tradycyjne łodziowe 

rybołówstwo przybrzeżne odczuwa ten 

wpływ w większym stopniu i ponosi 

większe obciążenia finansowe. Ponieważ 

wpływ odpadów morskich jest 

transgraniczny, Komisja powinna 

zacieśnić współpracę z państwami 

trzecimi, by przeciwdziałać powstawaniu 

odpadów morskich i zachęcać do 

odpowiedniego gospodarowania 

odpadami. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W 11. rezolucji Zgromadzenia 

ONZ ds. Ochrony Środowiska Programu 

Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 

Środowiska, przyjętej na posiedzeniu w 

dniach 23–27 maja 2016 r., przyznano, że 

obecność odpadów z tworzyw sztucznych i 

mikrodrobin plastiku w środowisku 

morskim to poważny i szybko pogłębiający 

się problem na skalę światową, 

wymagający pilnej reakcji na całym 

świecie, z uwzględnieniem całego cyklu 

życia produktu. Należy przeanalizować 

związki między mikrodrobinami plastiku a 

produktami jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych i narzędziami 

połowowymi, gdyż te tworzywa sztuczne 

mogą rozpadać się na mikrodrobiny i 

powodować szkody. Badania wykazały 

potencjalnie wysoką obecność 

mikrodrobin plastiku w środowisku 

morskim; istnieją też dowody, że zwierzęta 

morskie mogą połykać te mikrodrobiny, 

przez co trafiają one do łańcucha 

pokarmowego1. Środki ustanowione 

niniejszą dyrektywą, by ograniczyć wpływ 
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niektórych tworzyw sztucznych, przyniosą 

zatem istotne korzyści dla środowiska i 

zdrowia. Unia powinna przyjąć całościowe 

podejście do problemu mikrodrobin 

plastiku i zachęcać wszystkich 

producentów do ścisłego ograniczenia 

obecności mikrodrobin plastiku w składzie 

ich wyrobów, ze szczególnym 

uwzględnieniem producentów tkanin i 

opon, ponieważ z syntetycznej odzieży i 

opon pochodzi 63 % mikrodrobin 

plastiku, które ostatecznie trafiają do 

środowiska wodnego. 

 _________________ 

 1 Panel EFSA CONTAM (Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, panel 

ds. środków trujących w łańcuchu 

żywnościowym), 2016 r. Obecność 

mikrodrobin plastiku i nanotworzyw w 

żywności, ze szczególnym uwzględnieniem 

żywności pochodzenia morskiego. 

 

 

Poprawka  5 

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 

(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 stają się 

śmieciami. Znaczna część narzędzi 

połowowych, które są wprowadzane do 
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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 

człowieka oraz mają negatywny wpływ na 

takie działalności jak turystyka, 

rybołówstwo i żegluga. 

obrotu, nie jest zbierana w celu 

przetwarzania. Produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne 

i mikrodrobiny plastiku stanowią zatem 

szczególnie poważny problem w 

kontekście odpadów morskich, stwarzają 

znaczne zagrożenie dla ekosystemów 

morskich, zrównoważonych zasobów ryb, 

różnorodności biologicznej i potencjalnie 

dla zdrowia człowieka oraz mają 

negatywny wpływ na takie rodzaje 

działalności jak turystyka, rybołówstwo 

zawodowe i rekreacyjne oraz żegluga, 

zwłaszcza w regionach najbardziej 

oddalonych i nadmorskich. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Gdy organizmy morskie chwytają 

się lub zaplątują w utracone bądź 

porzucone, nieulegające biodegradacji 

sieci rybackie, pułapki sieciowe i sznury 

haczykowe, które ranią je, pozbawiają 

dostępu do pokarmu i zabijają, dochodzi 

do połowów niezamierzonych. Źródłem 

zjawiska połowów niezamierzonych jest 

utrata i porzucanie narzędzi połowowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1224/2009 narzędzia te muszą być 

oznakowane, ich utratę należy zgłaszać, a 

utracone narzędzia odzyskiwać. Niektórzy 

rybacy z własnej inicjatywy dostarczają do 

portu odzyskane z morza utracone sieci. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(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 

najczęściej występujące produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które zgodnie z dokonanymi 

wyliczeniami stanowią około 86 % 

produktów jednorazowego użytku 

występujących na plażach w Unii, a także 

narzędzia połowowe. Przejście na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym będzie 

wymagało ogólnie zmniejszenia ilości 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych mogą być 

produkowane z szerokiej gamy tworzyw 

sztucznych. Tworzywa sztuczne definiuje 

się zazwyczaj jako materiał składający się 

z polimeru, do którego mogły zostać 

dodane dodatki. Definicja ta obejmowałaby 

jednak niektóre polimery naturalne. 

Niezmodyfikowane polimery naturalne nie 

powinny być objęte tą definicją, ponieważ 

naturalnie występują w środowisku. 

W związku z powyższym definicję 

polimerów zawartą w art. 3 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady43 należy 

dostosować i wprowadzić oddzielną 

definicję do celów niniejszej dyrektywy. 

Tworzywa sztuczne produkowane przy 

użyciu zmodyfikowanych polimerów 

naturalnych lub tworzywa sztuczne 

produkowane z kopalnych lub 

syntetycznych substancji wyjściowych 

pochodzenia biologicznego nie występują 

naturalnie, powinny zostać zatem objęte 

niniejszą dyrektywą. W związku z tym 

dostosowana definicja tworzyw sztucznych 

(8) Produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych mogą być 

produkowane z szerokiej gamy tworzyw 

sztucznych. Tworzywa sztuczne definiuje 

się zazwyczaj jako materiał składający się 

z polimeru, do którego mogły zostać 

dodane dodatki. Definicja ta obejmowałaby 

jednak niektóre polimery naturalne. 

Niezmodyfikowane polimery naturalne nie 

powinny być objęte tą definicją, ponieważ 

naturalnie występują w środowisku. 

W związku z powyższym definicję 

polimerów zawartą w art. 3 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady43 należy 

dostosować i wprowadzić oddzielną 

definicję do celów niniejszej dyrektywy. 

Tworzywa sztuczne produkowane przy 

użyciu zmodyfikowanych polimerów 

naturalnych lub tworzywa sztuczne 

produkowane z kopalnych lub 

syntetycznych substancji wyjściowych 

pochodzenia biologicznego nie występują 

naturalnie, powinny zostać zatem objęte 

niniejszą dyrektywą. W związku z tym 

dostosowana definicja tworzyw sztucznych 
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powinna obejmować oparte na polimerach 

artykuły gumowe i ulegające biodegradacji 

tworzywa sztuczne, zarówno pochodzące 

z biomasy, jak i mające ulec biodegradacji 

z upływem czasu. Niektóre materiały 

polimerowe nie mogą funkcjonować jako 

główny składnik strukturalny końcowych 

materiałów i produktów, takich jak 

polimerowe powłoki, farby, atramenty 

i kleje. Materiały te nie powinny być objęte 

niniejszą dyrektywą i nie powinny być 

zatem objęte tą definicją. 

powinna obejmować oparte na polimerach 

artykuły gumowe i ulegające biodegradacji 

tworzywa sztuczne, zarówno pochodzące 

z biomasy, jak i mające ulec biodegradacji 

z upływem czasu. Niektóre materiały 

polimerowe nie mogą funkcjonować jako 

główny składnik strukturalny końcowych 

materiałów i produktów, takich jak 

polimerowe powłoki, okładziny, warstwy, 

farby, atramenty i kleje. Materiały te nie 

powinny być objęte niniejszą dyrektywą 

i nie powinny być zatem objęte tą 

definicją. 

_________________ _________________ 

43 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) i utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniające 

dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 

i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1). 

43 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) i utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniające 

dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 

i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W przypadku niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

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 

(11) W przypadku niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

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 
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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. 

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. 

Państwa członkowskie powinny dążyć do 

jak najwyższego poziomu ambicji tych 

środków, które powinny być współmierne 

do wagi zagrożenia, jakim jest 

zaśmiecanie morza różnymi produktami i 

przedmiotami przeznaczonymi do różnych 

zastosowań, objętymi ogólnym celem 

ograniczania. 

_________________ _________________ 

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 

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

inne właściwe przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa, higieny i znakowania 

żywności. 

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 

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

inne właściwe przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa, higieny i znakowania 

żywności. 

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  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W przypadku innych produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych odpowiednie i bardziej 

zrównoważone alternatywy, które są 

również przystępne cenowo, są łatwo 

dostępne. Aby ograniczyć negatywny 

wpływ takich produktów na środowisko, 

państwa członkowskie powinny być 

zobowiązane do zakazania ich 

wprowadzania do obrotu w Unii. W ten 

sposób wspierane byłoby stosowanie tych 

łatwo dostępnych i bardziej 

zrównoważonych alternatyw oraz 

innowacyjnych rozwiązań na rzecz 

bardziej zrównoważonych modeli 

biznesowych, możliwości ponownego 

użycia oraz zastępowania materiałów. 

(12) W przypadku innych produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych odpowiednie i bardziej 

zrównoważone alternatywy, które są 

również przystępne cenowo, są łatwo 

dostępne. Aby ograniczyć negatywny 

wpływ takich produktów na środowisko, 

zwłaszcza środowisko morskie, państwa 

członkowskie powinny być zobowiązane 

do zakazania ich wprowadzania do obrotu 

w Unii. W ten sposób wspierane byłoby 

stosowanie tych łatwo dostępnych 

i bardziej zrównoważonych alternatyw 

oraz innowacyjnych rozwiązań na rzecz 

bardziej zrównoważonych modeli 

biznesowych, możliwości ponownego 

użycia oraz zastępowania materiałów. 

Należy ustanowić szczegółowe kryteria 

ustalania, czy te alternatywy spełniają 

wymagania spełniane obecnie przez 

produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, czy są one zgodne z 

przepisami UE dotyczącymi odpadów oraz 

czy mają bardziej zrównoważony 

charakter. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Należy wprowadzić jasne definicje 

biodegradowalnych tworzyw sztucznych i 

biotworzyw oraz zharmonizowane normy 

dotyczące zawartości materiałów 

pochodzenia biologicznego, 

biodegradowalności (zwłaszcza 

biodegradowalności w środowisku 

morskim) i kompostowalności, by 

wyjaśnić istniejące w tej kwestii 

nieporozumienia. 

 

Poprawka  12 
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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. 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. Do narzędzi połowowych 

zastosowanie mają wymogi dotyczące 

oznakowania przyjęte na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. 

Państwa członkowskie wdrażają 

dobrowolne wytyczne FAO w sprawie 

oznakowania narzędzi połowowych. 

 

Poprawka  13 

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 

(15) W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, dla których nie istnieją 
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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. 

obecnie 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. Należy wykorzystywać 

systemy zwrotu kaucji oraz środki z 

EFMR, by wspierać inicjatywy poławiania 

odpadów oraz odzyskiwanie utraconych, 

wyrzuconych i porzuconych narzędzi 

połowowych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Codziennie do morza trafia z lądu 

lub ze statków wiele różnych odpadów, w 

tym znaczny odsetek odpadów z tworzyw 

sztucznych (butelki, torby itp.). 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

 

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 prawne1 nie pozwalają zapewnić 

wystarczających zachęt do zwracania 

takich narzędzi połowowych na ląd w celu 

zbierania i przetwarzania. System opłaty 

16. W przypadku odpadów morskich i 

odpadów biernie poławianych w czasie 

zwykłej działalności połowowej duża część 

tworzyw sztucznych pochodzących z 

porzuconych, zagubionych lub w inny 

sposób wyrzuconych narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne 

wskazuje na to, że istniejące wymogi 

prawne1 nie pozwalają zapewnić 

wystarczających zachęt do zwracania 
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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. 

takich narzędzi połowowych i biernie 

poławianych odpadów na ląd w celu 

zbierania i przetwarzania. Zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009 

kapitan statku informuje właściwy organ 

państwa członkowskiego bandery, jeżeli 

nie może odzyskać utraconych narzędzi 

połowowych. Rozporządzenie (WE) nr 

1224/2009 nie przewiduje jednak spójnego 

monitorowania utraty narzędzi 

połowowych i jak dotąd nie wdrożono 

należycie wymogów dotyczących 

zgłaszania ich utraty. Dlatego też podczas 

przeglądu rozporządzenia w sprawie 

kontroli należy wprowadzić dalsze środki 

zwiększające zdolność odzyskiwania 

utraconych narzędzi połowowych oraz 

sprawozdawczości; w szczególności dane o 

zagubionych narzędziach połowowych 

powinny być gromadzone i rejestrowane 

przez państwa członkowskie i co roku 

przekazywane Komisji. 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, biernie 

poławianych odpadów oraz utraconych 

lub wyrzuconych narzędzi połowowych, 

aby uniknąć jakiegokolwiek potencjalnego 

wzrostu należnej opłaty pośredniej za 

odpady. Odprowadzanie biernie 

poławianych odpadów nie powinno 

pociągać za sobą dodatkowych kosztów 

dla rybaków. 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 
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połowowych stanowiących odpady oraz 

umożliwić finansowanie należytego 

gospodarowania takimi odpadami, a w 

szczególności ich recyklingu, a także 

odzyskiwania utraconych, porzuconych i 

wyrzuconych narzędzi połowowych. 

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, i powinien im towarzyszyć 

cel dotyczący zbierania narzędzi 

połowowych stanowiących odpady. 

Oprócz takich inicjatyw państwa 

członkowskie powinny podejmować 

działania mające wspierać opracowywanie 

narzędzi połowowych z użyciem bardziej 

zrównoważonych i przyjaznych 

środowisku materiałów. 

_________________ _________________ 

1 Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1224/2009, dyrektywa 2000/59/WE 

i dyrektywa 2008/98/WE. 

1 Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1224/2009, dyrektywa 2000/59/WE 

i dyrektywa 2008/98/WE. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Choć sami rybacy i rzemieślnicy 

wytwarzający narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa sztuczne nie 

powinni być objęci rozszerzoną 

odpowiedzialnością producenta, należy 

rozważyć wspieranie wprowadzania 

alternatyw w postaci narzędzi połowowych 

powstających ze zrównoważonych 

zasobów i niezawierających tworzyw 

sztucznych. 

 

Poprawka  17 
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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 

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. 

(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 

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. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Zgodnie z przepisami UE Komisja 

powinna wspierać państwa członkowskie 

w opracowywaniu strategii i planów 

mających ograniczać wyrzucanie narzędzi 

połowowych do morza, w tym dzięki 

dotacjom z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (EFMR). 

Działania te mogą obejmować kampanie i 

programy podnoszenia świadomości na 

temat wpływu takich odpadów na 

ekosystemy morskie, badania 

wykonalności biodegradowalnych lub 

kompostowalnych narzędzi połowowych, 

projekty edukacyjne dla rybaków i 

specjalne publiczne programy usuwania 

tworzyw sztucznych i innych przedmiotów 

ze środowiska morskiego. 

 

Poprawka  19 

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 

sztucznych pokrywali koszty sprzątania 

odpadów. 

(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 

sztucznych pokrywali koszty sprzątania 

odpadów. W odniesieniu do narzędzi 

połowowych państwa członkowskie 

powinny przyjąć środki niezbędne, by 

zapewnić zróżnicowanie wkładów 

finansowych, które producenci narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne wnoszą w celu wypełnienia 

obowiązków wynikających z 
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odpowiedzialności producenta, zwłaszcza 

w zależności od trwałości oraz możliwości 

naprawy, ponownego użycia i recyklingu 

wprowadzanych do obrotu narzędzi 

połowowych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Podnoszenie wiedzy o odpadach 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych i o odpadach narzędzi 

połowowych oraz o ich wpływie na 

środowisko należy uznać za istotny 

element strategii UE w dziedzinie tworzyw 

sztucznych, gdyż da to obywatelom 

możliwość udziału w zmniejszaniu ilości 

odpadów z tworzyw sztucznych. Państwa 

członkowskie powinny podjąć działania 

podnoszące wiedzę o tym problemie oraz 

wspierać finansowo przeciwdziałanie mu, 

a także ułatwiać wymianę najlepszych 

praktyk między społecznościami i sieciami 

współpracy. 

Poprawka  21 

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.1 Komisja 

powinna dokonać oceny niniejszej 

dyrektywy. Ocena ta powinna opierać się 

na zebranym doświadczeniu i danych 

zgromadzonych podczas wdrażania 

niniejszej dyrektywy oraz danych 

(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.1 Komisja 

powinna dokonać oceny niniejszej 

dyrektywy. Ocena ta powinna opierać się 

na zebranym doświadczeniu i danych 

zgromadzonych podczas wdrażania 

niniejszej dyrektywy oraz danych 
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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 

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.  

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 

w środowisku morskim niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych lub narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. Byłaby to norma określająca 

sposób badania, czy w wyniku rozkładu 

fizycznego i biologicznego w warunkach 

panujących w środowisku morskim 

tworzywa sztuczne uległyby całkowitemu 

rozkładowi do dwutlenku węgla (CO2), 

biomasy i wody w wystarczająco krótkim 

czasie, aby nie były one szkodliwe dla 

organizmów morskich i nie 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. 

_________________ _________________ 

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Zgodnie z przepisami UE 

dotyczącymi odpadów Komisja i państwa 

członkowskie są zobowiązane do 

wspierania planów zbierania odpadów na 

morzu, w miarę możliwości przy udziale 

statków rybackich, jak również do 

zapewnienia zdolności urządzeń 

portowych do odbioru i przetwarzania 

tych odpadów, a zwłaszcza ich recyklingu; 

takie same zachęty, jakie przewidziano dla 

zwracania narzędzi połowowych, powinny 

mieć zastosowanie także do zwracania 

odpadów biernie poławianych oraz 

odpadów zebranych dzięki inicjatywom 

poławiania odpadów; wymogi nakładane 

na urządzenia portowe powinny być 

proporcjonalne i nie powinny oznaczać 

nadmiernych obciążeń administracyjnych 

dla małych portów bez obsługi i portów 

położonych w miejscach odległych, 

zwłaszcza na oddalonych wyspach, 

 

 

Poprawka  23 

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, 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 
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w ten sposób do skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki 

innowacyjnym modelom biznesowym, 

produktom i materiałom, a tym samym 

przyczyniając się do bardziej efektywnego 

i bardziej zrównoważonego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Uzasadnienie 

Należy lepiej podkreślić cel wniosku: Unia Europejska ma stosunkowo niewielki udział w 

generowaniu odpadów morskich 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  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) „narzędzia połowowe” oznaczają 

dowolny sprzęt wykorzystywany w ramach 

rybołówstwa i akwakultury w celu 

zlokalizowania lub chwytania żywych 

zasobów morza lub pływający na 

powierzchni morza i stosowany do 

wabienia i chwytania takich żywych 

zasobów morza; 

(3) „narzędzia połowowe” oznaczają 

dowolny sprzęt wykorzystywany w ramach 

rybołówstwa i akwakultury w celu 

zlokalizowania, chwytania lub 

przetrzymywania w celach hodowlanych 
żywych zasobów morza lub pływający na 

powierzchni morza i stosowany do 

wabienia, chwytania lub przetrzymywania 

takich żywych zasobów morza; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) „narzędzia połowowe stanowiące 

odpady” oznaczają dowolne narzędzia 

połowowe objęte definicją odpadów 

zawartą w dyrektywie 2008/98/WE, w tym 

wszelkie oddzielne składniki, substancje 

lub materiały, które w momencie 

wyrzucenia takich narzędzi połowowych 

stanowiły ich część lub były do nich 

(4) „narzędzia połowowe stanowiące 

odpady” oznaczają dowolne narzędzia 

połowowe objęte definicją odpadów 

zawartą w dyrektywie 2008/98/WE, w tym 

wszelkie oddzielne składniki, substancje 

lub materiały, które w momencie 

wyrzucenia lub utraty takich narzędzi 

połowowych stanowiły ich część lub były 
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zamocowane; do nich zamocowane; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a) „biernie poławiane odpady” 

oznaczają odpady zebrane w sieci podczas 

operacji połowowych; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) „producent” oznacza każdą osobę 

fizyczną lub prawną, która, bez względu na 

wykorzystywaną technikę sprzedaży, 

w tym umowy zawierane na odległość 

w rozumieniu dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 

25 października 2011 r.50, wprowadza do 

obrotu produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne, 

z wyjątkiem osób prowadzących 

działalność połowową zdefiniowaną 

w art. 4 ust. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/201351; 

(10) „producent” oznacza każdą osobę 

fizyczną lub prawną, która, bez względu na 

wykorzystywaną technikę sprzedaży, 

w tym umowy zawierane na odległość 

w rozumieniu dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 

25 października 2011 r.50, wprowadza do 

obrotu produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne, 

z wyjątkiem osób prowadzących 

działalność połowową lub zajmujących się 

akwakulturą, zdefiniowanymi w art. 4 

ust. 25 i 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/201351; 

_________________ _________________ 

50 Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie praw 

konsumentów, zmieniająca dyrektywę 

Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 

85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 

304 z 22.11.2011, s. 64–88). 

50 Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie praw 

konsumentów, zmieniająca dyrektywę 

Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 

85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 

304 z 22.11.2011, s. 64–88). 
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51 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

wspólnej polityki rybołówstwa, 

zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 

decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 

z 28.12.2013, s. 22). 

51 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

wspólnej polityki rybołówstwa, 

zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 

decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 

z 28.12.2013, s. 22). 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 

 

 

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 i każde wprowadzane do obrotu 

narzędzie połowowe zawierające tworzywa 

sztuczne były opatrzone widocznym, 

wyraźnie czytelnym i nieusuwalnym 

oznaczeniem zawierającym informacje dla 

konsumentów dotyczące następujących 

kwestii: 

a) odpowiednie warianty w zakresie 

unieszkodliwiania produktów 

stanowiących odpady lub niewskazane 

metody unieszkodliwiania takich 

produktów,  

a) odpowiednie warianty w zakresie 

unieszkodliwiania produktów 

stanowiących odpady lub niewskazane 

metody unieszkodliwiania takich 

produktów, 

b) negatywne skutki zaśmiecania lub 

innych nieodpowiednich metod 

unieszkodliwiania produktów 

stanowiących odpady dla środowiska, lub 

b) negatywne skutki zaśmiecania lub 

innych nieodpowiednich metod 

unieszkodliwiania produktów 

stanowiących odpady dla środowiska, oraz 

c) obecność tworzyw sztucznych 

w produkcie. 

c) obecność tworzyw sztucznych 

w produkcie i, w stosownych przypadkach, 

dostępność produktów alternatywnych o 

podobnych właściwościach 

eksploatacyjnych. 

2. Komisja przyjmuje, do dnia … [12 

months before the end-date for 

2. Komisja przyjmuje, do dnia … [12 

months before the end-date for 
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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.  

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. 

 
3. Bez uszczerbku dla ust. 1 do 

narzędzi połowowych zastosowanie mają 

wymogi dotyczące oznakowania przyjęte 

na mocy rozporządzenia (WE) nr 

1224/2009. 

 

Poprawka  29 

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 

producenta osiągnięcie wyższego poziomu 

zbierania i recyklingu narzędzi 

połowowych. W tym celu państwa 

członkowskie wymagają m.in, by te 

systemy: 

 a) obejmowały programy 

monitorowania, śledzenia i 

sprawozdawczości; 

 b) pokrywały koszty operacji 

odzyskiwania. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

również wprowadzić systemy zwrotu 

kaucji, by zachęcać do oddawania starych, 

porzuconych lub niestabilnych narzędzi 

połowowych, i dostosować te systemy w 

celu uwzględnienia ryzyka przypadkowej 

utraty narzędzi połowowych lub ich części. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Państwa członkowskie przyjmują 

środki niezbędne do zapewnienia 

zróżnicowanych wkładów finansowych, 

które wnoszą producenci narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne, by wypełnić obowiązki 

wynikające z odpowiedzialności 

producenta, zwłaszcza w zależności od 

trwałości oraz możliwości naprawy, 

ponownego użycia i recyklingu narzędzi 

połowowych wprowadzanych do obrotu 

przez producentów. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3c. Państwa członkowskie wdrażają 

również dodatkowe zachęty finansowe dla 
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rybaków do dostarczania na ląd narzędzi 

połowowych stanowiących odpady, a także 

innych odpadów tworzyw sztucznych 

zebranych przez rybaków na morzu. 

Państwa członkowskie eliminują jak 

najszybciej wszelkie niepotrzebne prawne 

i finansowe biurokratyczne obciążenia i 

utrudnienia w zbieraniu narzędzi 

połowowych stanowiących odpady i 

innych odpadów z tworzyw sztucznych 

oraz w dostarczaniu ich na ląd przez 

rybaków. 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wspierać powstanie specjalnego 

publicznego programu usuwania tworzyw 

sztucznych i innych przedmiotów z dna 

morskiego; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) wprowadzić ogólnounijny 

obowiązkowy cyfrowy system 

sprawozdawczości, by poszczególne statki 

zgłaszały utratę narzędzi na morzu, w celu 

wspierania odzyskiwania tych narzędzi. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 Artykuł 9a 

 Systemy zachęt 

 1. Państwa członkowskie włączają do 

programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (EFMR) finansowe wsparcie 

opracowania planu działania we 

współpracy z organizacjami producentów, 

stowarzyszeniami armatorów, podmiotami 

publicznymi, organizacjami działającymi 

na rzecz ochrony środowiska i całym 

sektorem. Obejmuje to środki służące 

odzyskiwaniu odpadów i narzędzi 

połowowych, a także poprawie 

infrastruktury i procesów gospodarowania 

odpadami na statkach i w portach. 

 2. Państwa członkowskie 

wprowadzają w portach system zwrotu 

kaucji obejmujący składowanie, 

odzyskiwanie i zwrot sieci rybackich, ujęty 

w planie działania opracowanym zgodnie 

z ust. 1. 

 3. Państwa członkowskie 

wprowadzają system kontroli i rejestracji 

sieci, ujęty w planie działania 

opracowanym zgodnie z ust. 1. 

 4. Państwa członkowskie opracowują 

mechanizmy wspierania działalności 

badawczo-rozwojowej, w postaci zachęt 

dla producentów narzędzi połowowych, by 

opracować sieci lepiej identyfikowalne i 

mniej zanieczyszczające. Obejmuje to 

inwestycje w opracowywanie nowych 

materiałów o mniejszym oddziaływaniu na 

środowisko. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z motywem 16 potrzebne są zachęty dla podmiotów gospodarczych, by wspierać 

kulturę ochrony środowiska morskiego, stopniowo zmniejszać ilość odpadów morskich i 

eliminować utratę sieci na morzu. 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9b 

 Biernie poławiane odpady 

 1. Państwa członkowskie przyjmują 

proporcjonalne krajowe plany 

zapewnienia portom, w których mogą 

cumować statki rybackie, z wyłączeniem 

małych portów bez obsługi lub portów 

położonych w miejscach oddalonych, 

zwłaszcza na oddalonych wyspach, 

zdolności do zbierania, a następnie 

przetwarzania odpadów biernie 

poławianych podczas normalnej 

działalności połowowej, by sprzyjać 

selektywnej zbiórce, ponownemu użyciu i 

recyklingowi tych odpadów. 

 2. Plany te opracowuje się zgodnie z 

wytycznymi podanymi w zaleceniu 

Komisji OSPAR 2016/01 w sprawie 

ograniczenia odpadów morskich przez 

wdrażanie inicjatyw poławiania odpadów. 

 3. Oprócz środków udostępnionych z 

EFMR państwa członkowskie mogą 

utworzyć i prowadzić krajowe fundusze 

wspierające zbieranie odpadów biernie 

poławianych przez statki rybackie. Środki 

z tych funduszy można przeznaczać na 

inicjatywy poławiania odpadów, w tym na 

udostępnienie infrastruktury do 

przechowywania odpadów na pokładzie, 

monitorowanie biernie poławianych 

odpadów, edukowanie i wspieranie 

dobrowolnego udziału w inicjatywach, na 

pokrycie kosztów przetwarzania odpadów 

oraz kosztów personelu niezbędnego do 

funkcjonowania takich systemów. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Państwa członkowskie podejmują środki 

w celu informowania konsumentów 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części G załącznika i narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne na temat następujących kwestii: 

Państwa członkowskie podejmują środki w 

celu informowania wszystkich 

odpowiednich podmiotów, zwłaszcza 
konsumentów, sektora rybołówstwa i 

społeczności rybackich, o następujących 

sprawach dotyczących produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wymienionych w części G 

załącznika i narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne: 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dostępne systemy ponownego 

użycia i sposoby gospodarowania 

odpadami z tych produktów i narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne oraz najlepsze praktyki 

w zakresie należytego gospodarowania 

odpadami prowadzonego zgodnie z art. 13 

dyrektywy 2008/98/WE; 

a) dostępność alternatywnych 

rozwiązań wielokrotnego użytku, 

systemów ponownego użycia i sposobów 

gospodarowania odpadami z tych 

produktów i narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne oraz 

najlepszych praktyk w zakresie należytego 

gospodarowania odpadami prowadzonego 

zgodnie z art. 13 dyrektywy 2008/98/WE; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wspierane są programy mające 

podnosić wiedzę na temat oddziaływania 

mikrodrobin plastiku i odpadów z tworzyw 

sztucznych na ekosystemy morskie, a 

także ograniczać ilość tych odpadów 

trafiających do morza. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zapewniają dostęp 

do tych wytycznych wszystkim 

odpowiednim podmiotom, zwłaszcza w 

sektorze rybołówstwa, by umożliwić im 

podejmowanie działań niezbędnych do 

zmniejszenia ilości odpadów z narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje o monitorowaniu procesu 

wdrażania 

Informacje o monitorowaniu procesu 

wdrażania i obowiązki sprawozdawcze 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) szacunki ilości odpadów morskich 

pochodzących z produktów objętych 

niniejszą dyrektywą, w celu 

monitorowania efektów przyjętych 

środków; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Dla każdego roku kalendarzowego 

państwa członkowskie przekazują Komisji 

dane dotyczące wprowadzanych do obrotu 

narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne oraz zebranych i 

przetworzonych narzędzi połowowych 
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stanowiących odpady. Dane są zgłaszane 

w formacie określonym przez Komisję 

zgodnie z ust. 4. 

 Pierwszy okres sprawozdawczy rozpoczyna 

się w pierwszym pełnym roku 

kalendarzowym po przyjęciu zgodnie z ust. 

4 aktu wykonawczego określającego 

format zgłaszania danych. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja może przyjmować akty 

wykonawcze określające formę zbioru 

danych, informacji i danych, o których 

mowa w ust. 1. Powyższe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 16 ust. 2. 

4. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze określające formę zbioru 

danych, informacji i danych, o których 

mowa w ust. 1 i 3a. Powyższe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 16 ust. 2. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) podniesiono wystarczająco poziom 

recyklingu narzędzi połowowych; 

wprowadzenie celów ilościowych jest 

niezbędne, by zapewnić wystarczające 

postępy w przyszłości; 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) można określić wiążące unijne cele 

ilościowe dotyczące recyklingu narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 



 

AD\1163799PL.docx 33/35 PE625.586v02-00 

 PL 

sztuczne; 

 

Poprawka  47 

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 w środowisku 

morskim mające zastosowanie do 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych lub narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 
sztuczne objętych zakresem niniejszej 

dyrektywy i ich zamienników, aby 

w stosownych przypadkach określić, jakie 

produkty nie muszą już podlegać 

ograniczeniom dotyczącym wprowadzania 

do obrotu. 
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