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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Zapobieganie powstawaniu odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych oraz z narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, a także 

ograniczanie takich odpadów to działania uzupełniające szczegółowe środki dotyczące 

mikrodrobin plastiku, przewidziane w unijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych. Po 

tym, jak w 2015 r. zajęto się kwestią plastikowych toreb, zidentyfikowano 10 produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne (tzw. makroplastiki), które odpowiadają za 70 % odpadów morskich w 

Europie. Uznano, że ważne jest, by UE podjęła odpowiednie środki w celu rozwiązania 

problemu zaśmiecania środowiska morskiego poprzez zmniejszenie ilości tworzyw 

sztucznych w oceanach i na plażach, kładąc jednocześnie większy nacisk na ogólną strategię 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w stosowaniu tworzyw sztucznych. 

Zaśmiecanie środowiska morskiego jest problemem globalnym, który sięga daleko poza 

granice UE, i tylko globalne porozumienie umożliwi sprostanie w pełni temu wyzwaniu, 

przed którym stoi nasza planeta. Jak wynika z badań, 80 % odpadów morskich pochodzi z 

zaledwie 20 państw, przy czym żadne z nich nie jest państwem członkowskim UE. 

Sprawozdawczyni apeluje zatem o globalne podejście do walki z zanieczyszczeniem 

tworzywami sztucznymi i wzywa do podjęcia niezbędnych środków na poziomie państw G7 i 

G20, a także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Ponadto, wielonarodowi 

kredytodawcy i międzynarodowi finansiści powinni skupić się w swoich działaniach na 

środkach mających na celu ograniczenie odpadów morskich za pośrednictwem programów 

ukierunkowanych na gospodarowanie odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Jednym z kluczowych elementów skutecznego ograniczenia produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych jest uświadamianie konsumentów.  Sprawozdawczyni jest 

przekonana, że kampanie informacyjne i edukowanie konsumentów odgrywają zasadniczą 

rolę w dążeniu do trwałych rezultatów w kontekście działań, jakich wymaga się od państw 

członkowskich i przemysłu. 

W analizie Komisji oszacowano, że zaproponowane przez nią warianty obejmujące zakaz 

stosowania określonych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz 

osiągnięcie celów w zakresie ich redukcji, rozszerzoną odpowiedzialność producenta, środki z 

zakresu projektowania produktów oraz system skierowanych do rybaków zachęt do zwracania 

narzędzi połowowych pozwoliłyby zaoszczędzić 2,6 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla 

oraz uniknąć szkód w środowisku odpowiadających kwocie 11 mld EUR. Koszty 

przestrzegania przepisów po stronie przedsiębiorstw wynoszą 2 mld EUR, a gospodarka 

odpadami kosztuje 510 mln EUR. Konsumenci zaoszczędziliby około 6,5 mld EUR, podczas 

gdy zwrot kaucji lub równoważny system wiązałyby się z dodatkowym kosztem dla 

konsumentów w wysokości 1,4 mld EUR. Komisja szacuje, że w najkorzystniejszym 

wariancie dodatkowe koszty, jakie poniesie sektor rybołówstwa, wyniosą 0,16 % dochodów. 

Komisja nie dostarcza jednak danych na temat kosztów wdrożenia rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w pełni przeniesionych na konsumenta końcowego. 

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że polityczne rozwiązanie polegające na zakazaniu 

niektórych rodzajów produktów jako ogólna zasada powinno zostać zastosowane jedynie w 

ostateczności. Bardziej pożądane byłoby podejście oparte na coraz surowszych normach, co w 

konsekwencji powinno doprowadzić do wypchnięcia niektórych zanieczyszczających 
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produktów z rynku, lecz jednocześnie takie podejście, które polegałoby na wspieraniu badań i 

rozwoju oraz innowacji prowadzących do powstania produktów w bardziej opłacalny sposób 

nadających się do recyklingu, biodegradowalnych lub nieszkodliwych dla środowiska.  Te 

nowe normy powinny zostać wdrożone w rozsądnych ramach czasowych, aby umożliwić 

MŚP dostosowanie ich modelu biznesowego, jako że większość z 50 000 przedsiębiorstw 

reprezentujących sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych w UE to MŚP. 

Rozwiązanie kwestii odpadów morskich może stworzyć nowe możliwości gospodarcze. 

Przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć konkurencyjność dzięki innowacjom oraz badaniom 

i rozwojowi, przyczyniając się do powstania zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. 

Inwestycje w zapobieganie powstawaniu odpadów morskich, zrównoważone alternatywne 

materiały, produkty i modele działalności mogą przyczynić się do powstania miejsc pracy i 

podniesienia umiejętności techniczno-naukowych. Jednakże o ile inicjatywa mająca na celu 

ograniczenie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest godna pochwały, 

konieczne jest zrównoważone podejście gwarantujące proporcjonalność środków. 

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 

Umocowanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 192 ust. 1 oraz art. 114 w zakresie, w 

jakim dotyczy on opakowań 

zdefiniowanych w art. 3 pkt 1 dyrektywy 

94/62/WE, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wysoka funkcjonalność 

i względnie niskie koszty tworzyw 

sztucznych oznaczają, że materiały te są 

(1) Wysoka funkcjonalność 

i względnie niskie koszty tworzyw 

sztucznych oznaczają, że materiały te są 
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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. 

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. Wszelkie dalsze 

wysiłki w branży tworzyw sztucznych 

muszą opierać się na przyjętym niedawno 

unijnym prawodawstwie w zakresie 

gospodarki o obiegu zamkniętym i być z 

nim zgodne oraz w pełni pasować do 

ustanowionego przez nie systemu. 

__________________ __________________ 

32 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu 

– plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 0614 

final). 

32 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu 

– plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 0614 

final). 

33 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

33 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1 a) Na mocy przyjętego niedawno 

unijnego prawodawstwa dotyczącego 

odpadów, w szczególności dyrektywy 

2008/98/UE, dyrektywy 94/62/UE i 

dyrektywy 1999/31/UE, ustanowiono 

złożony system statystyk zbierania i 

recyklingu odpadów, jasne cele dotyczące 

recyklingu określonych strumieni 

odpadów, w tym tworzyw sztucznych, oraz 

hierarchię postępowania z odpadami. 

Określono w nim także zachęty służące 

stopniowemu przechodzeniu na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym i 

szerszemu wykorzystywaniu materiałów 

pochodzących z recyklingu oraz obowiązki 

producentów wynikające z minimalnych 

wymogów w zakresie rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Celem 

niniejszej dyrektywy nie jest zastąpienie 

tego systemu, lecz uzupełnienie go 

środkami mającymi na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu odpadów 

morskich. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Dobrobyt gospodarczy Unii jest 

nierozerwalnie związany z 

długoterminowym zrównoważeniem 

środowiskowym. Bardziej zrównoważony 

charakter modeli ekonomicznych państw 

członkowskich może oznaczać nowe 

możliwości w zakresie innowacji, 

konkurencyjności i tworzenia miejsc 

pracy. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Wyzwania związane z 

przetwarzaniem odpadów z tworzyw 

sztucznych mogą okazać się dla 

europejskiego przemysłu szansą na zajęcie 

pozycji światowego lidera w dostarczaniu 

rozwiązań służących przejściu na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

 

Poprawka  6 

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 1235 Organizacji Narodów 

Zjednoczonych dotyczącym zapewnienia 

zrównoważonych wzorców konsumpcji 

i produkcji. 

(2) Podejścia uwzględniające 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, które 

nadają priorytetowe znaczenie produktom 

podlegającym ponownemu użyciu i 

systemom ponownego użycia oraz 

możliwości recyklingu produktów, 

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). Przekształcamy 

nasz świat: 

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). Przekształcamy 

nasz świat: 

35 Agenda na rzecz zrównoważonego 35 Agenda na rzecz zrównoważonego 
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rozwoju 2030 przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. 

rozwoju 2030 przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Odpady morskie mają charakter 

transgraniczny i są uznawane za problem 

globalny. Ograniczenie ilości odpadów 

morskich ma zasadnicze znaczenie dla 

osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 

nr 14 Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dotyczącego ochrony i zrównoważonego 

wykorzystywania oceanów, mórz 

i zasobów morskich36. Unia musi odegrać 

swoją rolę w przeciwdziałaniu 

powstawaniu odpadów morskich i dążyć 

do tego, by wyznaczać standardy dla 

całego świata. W tym kontekście Unia 

współpracuje z partnerami na wielu 
forach międzynarodowych, takich jak G20, 

G7 i ONZ na rzecz propagowania 

wspólnych działań. Niniejsza inicjatywa 

stanowi element działań Unii w tym 

zakresie. 

(3) W światowych oceanach i morzach 

nagromadziło się 150 mln ton tworzyw 

sztucznych i mikrodrobin plastiku, 

poważnie szkodząc morskiej florze i 

faunie, klimatowi i globalnej 

różnorodności biologicznej. Odpady 
morskie mają charakter transgraniczny i są 

uznawane za problem globalny. 

Ograniczenie ilości odpadów morskich ma 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu 

zrównoważonego rozwoju nr 14 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dotyczącego ochrony i zrównoważonego 

wykorzystywania oceanów, mórz i 

zasobów morskich36. Unia musi odegrać 

swoją rolę w przeciwdziałaniu 

powstawaniu odpadów morskich i dążyć 

do tego, by wyznaczać standardy dla 

całego świata, przy jednoczesnej ochronie 

sprawiedliwego otoczenia 

konkurencyjnego dla swojego przemysłu. 

W tym kontekście Unia powinna dążyć do 

uzyskania zobowiązania ze strony 

partnerów na forach międzynarodowych, 

takich jak G20, G7 i ONZ, do 

propagowania wspólnych działań. 

Niniejsza inicjatywa stanowi element tego 

rodzaju działań Unii w trosce o 

ograniczenie ilości odpadów w dążeniu do 

zrównoważonej gospodarki. 

__________________ __________________ 

36 Agenda na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030 przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. 

36 Agenda na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030 przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Pomimo wysiłków UE w dziedzinie 

dyplomacji klimatycznej i współpracy 

międzynarodowej sytuacja w niektórych 

państwach trzecich jest nadal alarmująca. 

UE musi wzmóc wysiłki na rzecz 

współpracy w dziedzinie ochrony 

środowiska. Musi wywiązywać się ze 

swojej roli moderatora i pioniera polityki 

ochrony środowiska i gospodarowania 

odpadami. UE powinna dołożyć wszelkich 

starań, aby przekazywać doświadczenia 

oraz upowszechniać wiedzę ekspercką i 

technologie, by rozwiązać problem 

zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, 

a także wymieniać się najlepszymi 

praktykami w dziedzinie ochrony 

środowiska wodnego, jego oczyszczania i 

zapobiegania zanieczyszczaniu go 

tworzywami sztucznymi. 

 

Poprawka  9 

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 

(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 
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tym, jak zostały jednorazowo użyte 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są 

rzadko poddawane recyklingowi i szybko 

stają się odpadami. Znaczna część narzędzi 

połowowych, które są wprowadzane do 

obrotu, nie jest zbierana w celu 

przetwarzania. Produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne 

stanowią zatem szczególnie poważny 

problem w kontekście odpadów morskich, 

stwarzają znaczne zagrożenie dla 

ekosystemów morskich, różnorodności 

biologicznej i ewentualnie dla zdrowia 

człowieka oraz mają negatywny wpływ na 

takie działalności jak turystyka, 

rybołówstwo i żegluga. 

tym, jak zostały jednorazowo użyte 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, są 

rzadko poddawane recyklingowi i szybko 

stają się odpadami. Znaczna część narzędzi 

połowowych, które są wprowadzane do 

obrotu, nie jest zbierana w celu 

przetwarzania. Produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia 

połowowe zawierające tworzywa sztuczne 

stanowią zatem szczególnie poważny 

problem w kontekście odpadów morskich, 

stwarzają znaczne zagrożenie dla 

ekosystemów morskich, różnorodności 

biologicznej i potencjalnie dla zdrowia 

ludzi i zwierząt. Szkodzą one również 

takiej działalności jak turystyka, 

rybołówstwo i żegluga, w szczególności w 

regionach przybrzeżnych i na wyspach. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Istniejące unijne przepisy40 

i instrumenty polityczne umożliwiają 

pewne reakcje regulacyjne mające na celu 

rozwiązanie kwestii odpadów morskich. 

W szczególności odpady z tworzyw 

sztucznych są przedmiotem ogólnych 

unijnych środków i celów w zakresie 

gospodarowania odpadami, takich jak cel 

w zakresie recyklingu odpadów 

opakowaniowych41 z tworzyw sztucznych 

i cel przyjęty niedawno w strategii 

w dziedzinie tworzyw sztucznych42 

dotyczący zapewnienia, aby do 2030 r. 

wszystkie opakowania z tworzyw 

sztucznych nadawały się do recyklingu. 

Wpływ tych przepisów na kwestię 

odpadów morskich nie jest jednak 

wystarczający oraz istnieją różnice 

w zakresie i poziomie ambicji 

poszczególnych środków krajowych 

mających na celu zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie występowania 

(6) Istniejące unijne przepisy40 

i instrumenty polityczne umożliwiają 

pewne reakcje regulacyjne mające na celu 

rozwiązanie kwestii odpadów morskich. 

W szczególności odpady z tworzyw 

sztucznych są przedmiotem ogólnych 

unijnych środków i celów w zakresie 

gospodarowania odpadami, takich jak cel 

w zakresie recyklingu odpadów 

opakowaniowych41 z tworzyw sztucznych 

i cel przyjęty niedawno w strategii 

w dziedzinie tworzyw sztucznych42 

dotyczący zapewnienia, aby do 2030 r. 

wszystkie opakowania z tworzyw 

sztucznych nadawały się do recyklingu. 
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odpadów morskich. Ponadto niektóre 

z tych środków, w szczególności 

ograniczenia w zakresie wprowadzania do 

obrotu produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych, mogą stworzyć 

bariery handlowe i zakłócić konkurencję 

w Unii. 

_________________ _________________ 

40 Dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 

2000/59/WE, dyrektywa 2000/60/WE, 

dyrektywa 2008/56/WE i rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 

20 listopada 2009 r. ustanawiające 

wspólnotowy system kontroli w celu 

zapewnienia przestrzegania przepisów 

wspólnej polityki rybołówstwa, 

zmieniające rozporządzenia (WE) 

nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) 

nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) 

nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 

nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) 

nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) 

nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 

i uchylające rozporządzenia (EWG) 

nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) 

nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, 

s. 1). 

40 Dyrektywa 2008/98/WE, dyrektywa 

2000/59/WE, dyrektywa 2000/60/WE, 

dyrektywa 2008/56/WE i rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 

20 listopada 2009 r. ustanawiające 

wspólnotowy system kontroli w celu 

zapewnienia przestrzegania przepisów 

wspólnej polityki rybołówstwa, 

zmieniające rozporządzenia (WE) 

nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) 

nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) 

nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 

nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) 

nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) 

nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 

i uchylające rozporządzenia (EWG) 

nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) 

nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, 

s. 1). 

41 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz.U. L 365 

z 31.12.1994, s. 10). 

41 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz.U. L 365 

z 31.12.1994, s. 10). 

42 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

42 Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Europejska 

strategia na rzecz tworzyw sztucznych 

w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2018) 28 final). 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 
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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 

najczęściej występujące produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, które zgodnie z dokonanymi 

wyliczeniami stanowią około 86 % 

produktów jednorazowego użytku 

występujących na plażach w Unii, oraz 

narzędzia połowowe, które wyrządzają 

znaczne szkody jako zanieczyszczenia 

morskie. Dodatkowo, w kontekście 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, państwa członkowskie 

powinny dążyć do osiągnięcia redukcji 

ogółu zużycia wszystkich produktów i 

opakowań jednorazowego użytku. Należy 

przy tym unikać wszelkiej dyskryminacji. 

 

 

Poprawka  12 

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 

(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. 

Dlatego też 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 
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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 

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. 

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 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. 

__________________ __________________ 

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  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Niezbędne jest ustanowienie 

wspólnej definicji biodegradowalnych i 

kompostowalnych tworzyw sztucznych. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Produkty z tworzyw sztucznych 

powinny być wytwarzane z 

uwzględnieniem ich całego cyklu życia. 

Ekoprojekt w zakresie tworzyw sztucznych 

powinien zawsze uwzględniać zarówno 

etap produkcji, jak i możliwości 

recyklingu, a nawet ponownego użycia 

produktu. W stosownych przypadkach 

należy zachęcać producentów do 

stosowania przy wytwarzaniu produktów 

jednego polimeru lub polimerów 

kompatybilnych, aby uprościć sortowanie 

i zwiększyć możliwości recyklingu, 

szczególnie w przypadku opakowań z 

tworzyw sztucznych. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Rozwiązanie kwestii produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych powinno obejmować jeden 

środek lub większą ich liczbę, w zależności 

od różnych czynników, takich jak 

dostępność odpowiednich lub bardziej 

zrównoważonych alternatyw, możliwość 

zmiany modeli konsumpcji oraz stopień, 

w jakim produkty te są już objęte 

istniejącymi przepisami unijnymi. 

(10) Rozwiązanie kwestii produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych powinno obejmować jeden 

środek lub większą ich liczbę, w zależności 

od różnych czynników, takich jak 

dostępność odpowiednich, bardziej 

zrównoważonych i opłacalnych 

alternatyw, możliwość zmiany modeli 

konsumpcji oraz stopień, w jakim produkty 

te są już objęte istniejącymi przepisami 

unijnymi. Proponowane środki powinny 

zawsze uwzględniać ocenę cyklu życia 

(LCA), aby uniknąć połowicznych 

rozwiązań prowadzących do jeszcze 

gorszych negatywnych skutków dla części 

środowiska lub gospodarki, takich jak np. 

zastąpienie tworzyw sztucznych podobnym 
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materiałem wytwarzanym z biomateriału 

bez dokonania jasnej oceny jego 

biodegradowalności, w tym 

biodegradowalności w środowisku 

morskim. Niniejsza dyrektywa pozostaje 

bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 

94/62/WE dotyczących produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych uznawanych za opakowania 

zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 

tejże dyrektywy. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Aby dokonać transformacji 

polegającej na odejściu od gospodarki 

opartej na paliwach kopalnych, a także z 

perspektywy przeciwdziałania zmianie 

klimatu, produkty z tworzyw sztucznych 

opartych na materiałach pochodzenia 

biologicznego stanowią bardziej 

zrównoważoną alternatywę w stosunku do 

tworzyw sztucznych opartych na paliwach 

kopalnych. Należy zatem sprzyjać 

środkom zachęty do zastępowania 

produktów opartych na surowcach 

kopalnych materiałami pochodzenia 

biologicznego. Jest to zgodne z celami 

gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii 

dotyczącej biogospodarki i strategii na 

rzecz tworzyw sztucznych. Komisja 

powinna rozważyć przedstawienie w 

przyszłości propozycji wprowadzenia 

zachęt do takiego zastępowania oraz 

przykładowo wprowadzenie w ramach 

przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień 

publicznych (dyrektywa 2014/24/UE) 

kryteriów dotyczących tworzyw sztucznych 

na podstawie ich składu, możliwości 

recyklingu i szkodliwości. 
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Uzasadnienie 

Regulacja w obecnej formie pozostaje niejasna, jeśli chodzi o sytuację tworzyw sztucznych 

pochodzenia biologicznego. Należy odnotować korzyści płynące ze stosowania materiałów 

pochodzenia biologicznego w produkcji tworzyw sztucznych i zachęcać do ich stosowania, a 

zwłaszcza zwracać uwagę na pozytywne skutki ich wykorzystywania jako alternatywny dla 

tworzyw sztucznych opartych na polimerach oraz na ich wkład w ograniczenie uzależnienia 

od surowców kopalnych. 

 

Poprawka  17 

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 

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. 

(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 przerzucić się na bardziej 

zrównoważone rozwiązania, 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. 

Ograniczenie stosowania ogółu 

produktów jednorazowego użytku ma 

kluczowe znaczenie dla przejścia na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

_________________ _________________ 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 
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, 

państwa członkowskie powinny być 

zobowiązane do zakazania lub 

ograniczenia ich wprowadzania do obrotu 

w Unii w przypadku produktów 

zawierających substancje i materiały, dla 

których istnieją zrównoważone i dostępne 

zamienniki, chyba że spełniają one normy 

biodegradowalności w środowisku 

morskim określone na szczeblu UE w 

następstwie sprawozdania oceniającego 

Komisji, o czym mowa w art. 15 ust. 3 lit. 

c) niniejszej dyrektywy. 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 

oceny cyklu życia tych zamienników oraz 

kryteria służące ustaleniu, czy te 

zamienniki spełniają wymogi, które 

obecnie spełniają produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych, czy są one 

zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi 
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odpadów oraz czy mają bardziej 

zrównoważony charakter. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Dyrektywa 94/62/WE zmieniona 

dyrektywą (UE) 2015/720 nakłada na 

Komisję wymóg przeprowadzenia do maja 

2017 r. przeglądu ustawodawczego 

środków służących zmniejszeniu zużycia 

bardzo lekkich plastikowych toreb na 

zakupy na podstawie oceny wpływu w 

całym cyklu życia. Komisja jak dotąd nie 

dokonała tego przeglądu. Ponieważ takie 

plastikowe torby przeważnie 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, a w 

takim przypadku należałoby stosować 

wyłącznie torby biodegradowalne i 

kompostowalne, np. do pakowania 

żywności wilgotnej (takiej jak surowe 

mięso, ryby lub przetwory mleczne). Do 

bardzo lekkich plastikowych toreb na 

zakupy, do których nie ma zastosowania 

to ograniczenie wprowadzania do obrotu, 

nadal stosuje się obowiązujące przepisy 

wprowadzone dyrektywą (UE) 2015/720. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) Zgodnie z hierarchią postępowania 
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z odpadami państwa członkowskie 

powinny podjąć działania promujące 

stosowanie zamienników wielokrotnego 

użytku dla produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych, w tym 

poprzez wyznaczanie celów, 

wprowadzanie zachęt gospodarczych, 

upowszechnianie wiedzy i zapewnianie 

powszechnej dostępności zamienników 

wielokrotnego użytku. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) W nawiązaniu do sprawozdania 

UNEP z 2016 r. Komisja powinna zwrócić 

się do europejskich organizacji 

normalizacyjnych o opracowanie normy 

dotyczącej biodegradowalności w 

środowisku morskim.  

 

 

Poprawka  22 

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 

(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 
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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. 

metodach unieszkodliwiania, lub 

o negatywnych skutkach zaśmiecania 

wynikającego z nieodpowiedniego 

unieszkodliwiania. Komisja we współpracy 

z państwami członkowskimi powinna 

uwzględnić dobrowolne umowy sektorowe 

przyjęte w celu określenia jasnych zasad 

etykietowania, aby informować 

konsumentów, na przykład za pomocą 

logo, czy dany produkt nadaje się do 

recyklingu. Komisja powinna być 

uprawniona do ustanowienia 

zharmonizowanej formy oznakowania oraz 

w związku z tym w stosownych 

przypadkach, z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych państw członkowskich, 
powinna przetestować z udziałem 

reprezentatywnych grup konsumentów 

odbiór proponowanego oznakowania, aby 

upewnić się, że jest ono skuteczne i 

zrozumiałe. Oznakowanie to powinno być 

widoczne na opakowaniu produktów 

sprzedawanych użytkownikowi 

końcowemu. 

 

 

Poprawka  23 

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 

(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. W odniesieniu do 
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takich odpadów. produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych, dla których nie 

istnieją odpowiednie, łatwo dostępne i 

bardziej zrównoważone zamienniki, 

państwa członkowskie powinny, zgodnie z 

zasadą „zanieczyszczający płaci”, 

wprowadzić również systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, aby pokryć 

koszty gospodarowania odpadami zgodnie 

z art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE oraz 

art. 7 dyrektywy 94/62/WE, koszty 

sprzątania odpadów oraz koszty środków 

służących upowszechnianiu wiedzy, 

których celem jest zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie występowania 

takich odpadów. Należy przy tym brać pod 

uwagę cały łańcuch konsumpcji, a 

producenci nie mogą odpowiadać za 

niewłaściwe postępowanie konsumentów. 

Powinna obowiązywać 

współodpowiedzialność. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Na poziomie Unii brak obecnie 

przyjętej normy naukowej dotyczącej 

biodegradowalności w środowisku 

morskim, co świadczy o pilnej potrzebie, 

by Komisja zwróciła się do Europejskiego 

Komitetu Normalizacyjnego o 

opracowanie odrębnej normy dotyczącej 

biodegradowalności w środowisku 

morskim. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

PE625.401v02-00 22/44 AD\1163839PL.docx 

PL 

 (18a) Zgodnie z hierarchią postępowania 

z odpadami państwa członkowskie 

powinny kłaść nacisk na informowanie o 

zamiennikach wielokrotnego użytku dla 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych. 

 

Poprawka  26 

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 

upowszechniania wiedzy i informowania 

konsumentów o odpowiednim sposobie 

unieszkodliwiania odpadów oraz o 

wpływie zaśmiecania na środowisko. 

Powinny też obowiązywać zasada podziału 

odpowiedzialności i lepsza współpraca 

między wszystkimi odnośnymi sektorami, 

w tym producentami, konsumentami i 

sferą publiczną. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Butelki do napojów, które stanowią 

produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

(20) Butelki do napojów, które stanowią 

produkty jednorazowego użytku z tworzyw 
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sztucznych, są jednymi z odpadów 

morskich najczęściej występujących na 

plażach w Unii. Wynika to 

z nieskutecznych systemów selektywnego 

zbierania i niewielkiego uczestnictwa 

konsumentów w tych systemach. 

Konieczne jest wspieranie 

skuteczniejszych systemów selektywnego 

zbierania, w związku z czym należy 

wyznaczyć minimalny cel w zakresie 

selektywnego zbierania butelek na napoje, 

które są produktami jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych. Państwa 

członkowskie powinny być w stanie 

osiągnąć ten minimalny cel przez 

wyznaczanie celów w zakresie 

selektywnego zbierania butelek na napoje, 

które są produktami jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych w ramach 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta lub przez ustanowienie 

systemów zwrotu kaucji lub 

z wykorzystaniem wszelkich innych 

środków, które uznają za stosowne. Będzie 

to miało bezpośredni, pozytywny wpływ 

na poziom zbierania, jakość zbieranego 

materiału i jakość recyklatów, oferując 

szereg możliwości sektorowi recyklingu 

i rynkowi recyklatów. 

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 i to do państw członkowskich 

należy ustanowienie najskuteczniejszych i 

najodpowiedniejszych systemów zbierania 

z zamiarem osiągnięcia celów określonych 

w dyrektywie 2008/98/WE i w dyrektywie 

94/62/UE. Usprawnieniu zbierania i 

wyższym wskaźnikom recyklingu można 

sprzyjać za pomocą środków w zakresie 

ekoprojektu, np. zachęcając producentów 

do stosowania tylko jednego polimeru lub 

polimerów kompatybilnych bądź 

wprowadzając inne środki zachęcające 

producentów do wykorzystywania 

zrównoważonych materiałów. Będzie to 

miało pozytywny wpływ na poziom 

zbierania, jakość zbieranego materiału i 

jakość recyklatów, oferując szereg 

możliwości sektorowi recyklingu i rynkowi 

recyklatów. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Państwa członkowskie powinny 

wprowadzić wymogi dotyczące minimalnej 

zawartości materiałów pochodzących z 

recyklingu w określonych produktach z 

tworzyw sztucznych, aby zwiększyć 

wskaźniki recyklingu i wspierać rynek 

materiałów pochodzących z recyklingu. W 

związku z tym należy wspierać synergie 

międzysektorowe w przemyśle, ponieważ 

produkty uznawane za odpady w jednym z 

sektorów mogą być cennym zasobem w 
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innym. Państwa członkowskie powinny 

odegrać swoją rolę we wspieraniu takich 

synergii oraz zachęcać do dobrowolnych 

działań producentów w dziedzinie 

zapobiegania odpadom i lepszego 

gospodarowania nimi oraz walki z 

zanieczyszczeniem. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Zgodnie z ust. 22 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej i Komisją Europejską 

w sprawie lepszego stanowienia prawa 

z dnia 13 kwietnia 2016 r.48 Komisja 

powinna dokonać oceny niniejszej 

dyrektywy. Ocena ta powinna opierać się 

na zebranym doświadczeniu i danych 

zgromadzonych podczas wdrażania 

niniejszej dyrektywy oraz danych 

zgromadzonych zgodnie z dyrektywą 

2008/56/WE lub dyrektywą 2008/98/WE. 

Ocena powinna stanowić podstawę dla 

oceny możliwych dalszych środków oraz 

oceny, czy w świetle monitorowania 

odpadów morskich w Unii załącznik 

wymieniający produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych wymaga 

przeglądu. Ocena powinna również służyć 

określeniu, czy postęp naukowo-

techniczny, który miał miejsce 

w międzyczasie, w tym rozwój 

biodegradowalnych materiałów 

i opracowanie kryteriów lub normy 

w zakresie biodegradowalności tworzyw 

sztucznych w środowisku morskim, jak 

przewidziano w strategii w dziedzinie 

tworzyw sztucznych, pozwala wyznaczyć 

normę w zakresie biodegradacji niektórych 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych w środowisku 

morskim. Byłaby to norma określająca 

(22) Zgodnie z ust. 22 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej i Komisją Europejską w 

sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 

13 kwietnia 2016 r.48 Komisja powinna 

dokonać oceny niniejszej dyrektywy. 

Ocena ta powinna opierać się na zebranym 

doświadczeniu i danych zgromadzonych 

podczas wdrażania niniejszej dyrektywy 

oraz danych zgromadzonych zgodnie 

z dyrektywą 2008/56/WE lub dyrektywą 

2008/98/WE. Ocena powinna stanowić 

podstawę dla oceny możliwych dalszych 

środków oraz oceny, czy w świetle 

monitorowania odpadów morskich w Unii 

załącznik wymieniający produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wymaga przeglądu. Ocena 

powinna również służyć określeniu, czy 

postęp naukowo-techniczny, który miał 

miejsce w międzyczasie, w tym rozwój 

biodegradowalnych materiałów i 

opracowanie kryteriów lub normy w 

zakresie biodegradowalności tworzyw 

sztucznych w środowisku morskim, jak 

przewidziano w strategii w dziedzinie 

tworzyw sztucznych, pozwala wyznaczyć 

normę w zakresie biodegradacji niektórych 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych i narzędzi 

połowowych w środowisku morskim. 

Byłaby to norma określająca sposób 



 

AD\1163839PL.docx 25/44 PE625.401v02-00 

 PL 

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. 

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 i narzędzia połowowe, 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. 

_________________ _________________ 

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

Uzasadnienie 

Aby podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapobiegania odpadom morskim nadal 

potrzebujemy kompleksowej oceny postępów technicznych i naukowych w zakresie wszystkich 

produktów, które mogą przedostawać się do środowiska morskiego. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić przepisy o sankcjach mających 

zastosowanie w przypadku naruszeń 

przepisów niniejszej dyrektywy oraz 

zapewnić ich wdrożenie. Sankcje takie 

powinny być skuteczne, proporcjonalne 

i odstraszające. 

(23) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić przepisy o sankcjach mających 

zastosowanie w przypadku naruszeń 

przepisów niniejszej dyrektywy oraz 

zapewnić ich wdrożenie. Sankcje takie 

powinny być skuteczne, proporcjonalne 

i odstraszające. Postępowanie 

konsumentów także powinno być objęte 

zachętami lub sankcjami. 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Konieczne jest pobudzenie, za 

pomocą środków wsparcia dla badań i 

innowacji, w tym w ramach programu 

„Horyzont 2020”, inwestycji w 

rozwiązania sprzyjające oszczędności 

zasobów i opierające się na obiegu 

zamkniętym, takie jak możliwości 

zapobiegania i opcje projektowe, 

dywersyfikacja surowców i innowacyjne 

technologie recyklingu, np. recykling 

molekularny i chemiczny, oraz 

doskonalenie recyklingu mechanicznego. 

Należy podkreślić innowacyjny potencjał 

przedsiębiorstw typu start-up pod tym 

względem. Należy poprzeć wdrożenie 

strategicznego programu na rzecz badań i 

innowacji w zakresie gospodarki opartej 

na zamkniętym obiegu materiałów, ze 

szczególnym uwzględnieniem tworzyw 

sztucznych, materiałów zawierających 

tworzywa sztuczne oraz opakowań. W celu 

pobudzenia inwestycji ze strony sektora 

prywatnego konieczne będzie odpowiednie 

finansowanie. Partnerstwa publiczno-

prywatne mogą przyczynić się do 

przyspieszenia przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25b) Wspieranie badań naukowych i 

innowacji stanowi niezbędne narzędzie i 

warunek wstępny osiągnięcia bardziej 

zrównoważonego łańcucha wartości w 
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sektorze opakowań. W tym celu pożądane 

wydaje się wzmocnienie mechanizmów 

finansowania w ramach europejskich 

narzędzi programowania w dziedzinie 

badań i rozwoju, takich jak unijne 

programy ramowe w zakresie badań 

naukowych i innowacji (np. „Horyzont 

2020”), w perspektywie będącego w 

przygotowaniu strategicznego planu 

badań i innowacji w dziedzinie tworzyw 

sztucznych. 

 (Ta poprawka powinna zostać ujęta w 

tekście jako nowy motyw; jej konkretne 

umiejscowienie nie jest istotne). 

Uzasadnienie 

Badania naukowe i innowacje to podstawa zrównoważonego rozwoju. W związku z tym 

konieczne jest przyznanie odpowiedniego wsparcia i zasobów na rzecz badań naukowym i 

innowacji w sektorze opakowań, aby wspierać zainteresowane branże w realizacji ich 

zadania polegającego na osiągnięciu celów określonych w strategii na rzecz tworzyw 

sztucznych. 

 

 

Poprawka  33 

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 

umocnienie wiodącej roli Unii 

w zapobieganiu wpływowi niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na 

środowisko, w szczególności środowisko 

wodne, i na zdrowie człowieka, a także w 

znacznym ograniczaniu tego wpływu oraz 

zachęcanie do przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym poprzez 

ograniczenie zużycia produktów 

jednorazowego użytku i promowanie 

zrównoważonych, innowacyjnych modeli 

biznesowych, produktów i materiałów, a 

tym samym przyczynienie się do 

skutecznego funkcjonowania rynku 
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wewnętrznego. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „tworzywo sztuczne” oznacza 

materiał składający się z polimeru 

w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006, do którego mogły 

zostać dodane dodatki lub inne substancje 

i który może funkcjonować jako główny 

składnik strukturalny końcowych 

produktów, z wyjątkiem polimerów 

naturalnych, które nie zostały chemicznie 

zmodyfikowane; 

1) „tworzywo sztuczne” oznacza 

materiał składający się z polimeru w 

rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006, do którego mogły 

zostać dodane dodatki lub inne substancje i 

który funkcjonuje jako główny składnik 

strukturalny końcowych produktów, z 

wyjątkiem polimerów naturalnych, które 

nie zostały chemicznie zmodyfikowane, 

oraz powłok polimerowych, farb, 

atramentów i klejów, które nie mogą 

funkcjonować jako główny składnik 

strukturalny wyrobów i produktów 

końcowych; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) „biodegradowalne i 

kompostowalne tworzywa sztuczne” 

oznaczają tworzywa o wysokiej zawartości 

surowców odnawialnych – zgodnie z 

normą europejską UNI EN 13432 oraz 

dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań 

i odpadów opakowaniowych – które 

umożliwiają zoptymalizowanie 

gospodarowania odpadami organicznymi, 

ograniczenie oddziaływania na 

środowisko oraz przyczyniają się do 

tworzenia wartościowych systemów 

przynoszących znaczne, długotrwałe 

korzyści na etapach produkcji, stosowania 

i unieszkodliwiania; 
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Uzasadnienie 

Takie materiały uzyskiwane dzięki zastosowaniu szeregu technologii przetwarzania skrobi, 

celulozy, olejów roślinnych i ich połączeń są wytwarzane w zintegrowanym łańcuchu dostaw 

opartym na modelu biogospodarki troszczącym się o rewitalizację terytorialnej oraz o 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w instalacjach przemysłowych. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b) „powłoki” oznaczają jedną lub 

więcej niż jedną niesamodzielną warstwę 

wyprodukowaną z wykorzystaniem 

tworzywa sztucznego zgodnie z definicją 

zawartą w art. 3 pkt 1 niniejszego aktu, 

stosowaną na materiale lub wyrobie w 

celu nadania mu specjalnych właściwości 

lub poprawy jego parametrów 

technicznych; 

Uzasadnienie 

Na potrzeby niniejszej dyrektywy oraz aby zapewnić jedną wspólną interpretację przez 

państwa członkowskie i prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku UE, definicja 

„powłoki” w niniejszej dyrektywie musi być jasno sformułowana na podstawie już istniejącej 

definicji zawartej w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/213 zmieniającym rozporządzenie 

(UE) nr 10/2011. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) „bardzo lekkie plastikowe torby na 

zakupy” oznaczają lekkie plastikowe torby 

na zakupy o grubości materiału poniżej 15 

mikronów; 
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Uzasadnienie 

Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy należy definiować wyłącznie na podstawie ich 

grubości. Już teraz istnieją łatwo dostępne zamienniki w przypadku żywności sprzedawanej 

luzem. Nie jest zatem prawdą, że bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy są niezbędne w 

celach zachowania higieny lub pakowania żywności sprzedawanej luzem. Zatem odnoszenie 

się do definicji zawartej w art. 3 dyrektywy 94/62/WE nie jest właściwe. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz znacznego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [six years after the end-date for 

transposition of this Directive] r. 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz znacznego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [sześć lat po upływie terminu 

transpozycji niniejszej dyrektywy] r. 

Państwa członkowskie dokonują oceny 

skutków gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych przed przyjęciem 

krajowych planów osiągania tego 

ograniczenia, obejmujących konkretne 

ilościowe cele ograniczenia, szczegółowe 

zachęty w określonych sektorach oraz 

podjęte środki. Te plany krajowe są 

przedkładane Komisji i w razie potrzeby 

aktualizowane. Komisja może wydawać 

zalecenia dotyczące przyjętych planów. 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te mogą obejmować krajowe cele 

w zakresie ograniczenia stosowania, środki 

Środki te mogą obejmować krajowe cele w 

zakresie ograniczenia stosowania, środki 
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zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku w punkcie 

sprzedaży, instrumenty ekonomiczne 

zapewniające na przykład, aby produkty 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych nie były bezpłatnie wydawane 

konsumentowi końcowemu w punkcie 

sprzedaży. Środki te mogą się różnić 

w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko mają produkty, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu alternatywnych produktów 

wielokrotnego użytku w punkcie 

sprzedaży, w tym finansowanie badań 

naukowych nad rozwiązaniami opartymi 

na gospodarce o obiegu zamkniętym i 

synergię z unijnymi funduszami na rzecz 

badań i inwestycji, instrumenty 

ekonomiczne zapewniające na przykład, 

aby produkty jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych nie były bezpłatnie 

wydawane konsumentowi końcowemu w 

punkcie sprzedaży. Środki te mogą się 

różnić w zależności od specyfiki krajowej i 

wpływu, jaki na środowisko mają 

produkty, o których mowa w akapicie 

pierwszym. Pożądane są środki 

podejmowane dobrowolnie przez 

przedsiębiorstwa i to one powinny być 

traktowane priorytetowo i promowane. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) obecność tworzyw sztucznych 

w produkcie. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Obecność tworzyw sztucznych jako takich w produkcie nie dostarcza istotnych informacji. 

Tworzywa sztuczne jako takie nie są materiałem, którego należałoby zakazać lub przed 

którym należałoby ostrzegać. 

 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Pojemniki na napoje gazowane są 

wyłączone z zakresu niniejszego artykułu. 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 1 państwa 

członkowskie zapewniają, aby producenci 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części E załącznika pokrywali koszty 

zbierania odpadów obejmujących te 

produkty, a następnie ich transportu 

i przetwarzania, w tym koszty uprzątnięcia 

zaśmiecenia i koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, o których mowa 

w art. 10 w odniesieniu do tych produktów. 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 1 państwa 

członkowskie zapewniają, aby producenci 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych wymienionych w 

części E załącznika pokrywali koszty 

zbierania odpadów obejmujących te 

produkty, a następnie ich transportu i 

przetwarzania, jak określono w art. 8 i 8a 

dyrektywy 2008/98/WE, oraz koszty 

środków służących upowszechnianiu 

wiedzy, o których mowa w art. 10 w 

odniesieniu do tych produktów. 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do będących opakowaniami 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymogi określone 

w niniejszym ustępie stanowią 

uzupełnienie wymogów w zakresie 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionych w dyrektywy 

94/62/EWG i dyrektywie 2008/98/WE. 

W odniesieniu do będących opakowaniami 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych wymogi określone w 

niniejszym ustępie pozostają bez 

uszczerbku dla wymogów w zakresie 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionych w dyrektywie 

94/62/EWG i dyrektywie 2008/98/WE. 

 

Poprawka  44 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W ciągu 18 miesięcy od przyjęcia 

niniejszej dyrektywy Komisja przyjmie 

akty delegowane zgodnie z art. [XXX], w 

których określi kluczowe elementy 

systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, o których mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego artykułu, dla każdego 

produktu oddzielnie. Te kluczowe 

elementy obejmują metody podziału 

odpowiedzialności, obliczania kosztów i 

określania innych szczegółowych 

elementów zgodnie z wymogami 

minimalnymi ustanowionymi w 

dyrektywie 2008/98/WE. W stosownych 

przypadkach należy także uwzględnić 

wymogi zawarte w dyrektywie 94/62/EWG. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. W ciągu [18 miesięcy] od przyjęcia 

przez Komisję aktu delegowanego, o 

którym mowa w ust. 2a niniejszego 

artykułu, państwa członkowskie przyjmą 

systemy rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta podlegające przepisom ust. 1 i 

2 niniejszego artykułu. 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 3 państwa 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 3 państwa 
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członkowskie zapewniają, aby producenci 

narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne pokrywali koszty 

zbierania zawierających tworzywa 

sztuczne narzędzi połowowych 

stanowiących odpady, które zostały 

dostarczone do odpowiednich portowych 

urządzeń odbiorczych zgodnie z prawem 

Unii dotyczącym portowych urządzeń 

odbiorczych lub do innych równoważnych 

systemów zbierania, które nie są objęte 

zakresem prawa Unii dotyczącym 

portowych urządzeń odbiorczych, 

a następnie koszty ich transportu 

i przetwarzania. Producenci pokrywają 

również koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, o których mowa 

w art. 10, w odniesieniu do narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. 

członkowskie zapewniają, aby producenci 

narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne pokrywali dodatkowe 

koszty zbierania zawierających tworzywa 

sztuczne narzędzi połowowych 

stanowiących odpady, które zostały 

dostarczone do odpowiednich portowych 

urządzeń odbiorczych zgodnie z prawem 

Unii dotyczącym portowych urządzeń 

odbiorczych lub do innych równoważnych 

systemów zbierania, które nie są objęte 

zakresem prawa Unii dotyczącym 

portowych urządzeń odbiorczych, a 

następnie koszty ich transportu i 

przetwarzania. Producenci pokrywają 

również koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, o których mowa 

w art. 10, w odniesieniu do narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 8a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 

[XXX], powierza się Komisji na okres 

[pięciu lat] od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 
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mowa w art. [XXX], może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej 

decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. [XXX] wchodzi w życie tylko wówczas, 

gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub gdy, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki zapewniające, aby 

do 2025 r. selektywne zbieranie odpadów 

takich jak produkty jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych wymienione 

w części F załącznika obejmowało 

wagowo 90 % takich produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych wprowadzonych do obrotu 

w danym roku. Aby osiągnąć ten cel, 

państwa członkowskie mogą między 

Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki, aby osiągnąć cele w 

zakresie zbierania tworzyw sztucznych i 

opakowań z tworzyw sztucznych 

określone w dyrektywie 2008/98/UE i 

dyrektywie 94/62/UE. Aby osiągnąć ten 

cel, państwa członkowskie mogą między 

innymi: 
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innymi: 

 

 

Poprawka  49 

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 

lub systemy zautomatyzowanego zbierania 

uwzględniające warunki lokalne i 

regionalne; lub 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ustanowić cele w zakresie 

selektywnego zbierania w odniesieniu do 

odpowiednich systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

b) ustanowić cele w zakresie 

selektywnego zbierania w odniesieniu do 

odpowiednich systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta; lub 

 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) nowa: za pomocą wszelkich innych 

środków – na przykład tych wymienionych 

w załączniku do dyrektywy 2008/98/UE – 

które państwa członkowskie uznają za 

stosowne. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Komisja Europejska opracowuje wytyczne 

zawierające minimalne wymogi dotyczące 

ustanowienia systemów zwrotu kaucji. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie podejmują środki 

w celu poinformowania konsumentów 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych wymienionych w 

części B załącznika o przyczynach 

ograniczeń dotyczących wprowadzania 

tych produktów do obrotu, zanim te 

ograniczenia wejdą w życie. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Doradza się, by państwa członkowskie 

ustanowiły system zachęt i sankcji dla 

konsumentów w przypadku niewłaściwego 

postępowania. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koordynacja środków Koordynacja środków między państwami 
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członkowskimi 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 11a 

 Koordynacja środków na poziomie 

międzynarodowym 

 Komisja we współpracy z państwami 

członkowskimi dąży do koordynacji 

środków ograniczających wpływ 

niektórych produktów z tworzyw 

sztucznych na środowisko i wspierających 

przejście na zrównoważone modele 

ekonomiczne na poziomie 

międzynarodowym. 

 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja dokonuje oceny niniejszej 

dyrektywy do dnia … [six years after the 

end-date for transposition of this 

Directive]. Ocena ta oparta jest na 

informacjach dostępnych zgodnie z art. 13. 

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 

wszelkich dodatkowych informacji 

potrzebnych do dokonania oceny 

i przygotowania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2. 

1. Komisja dokonuje oceny niniejszej 

dyrektywy do dnia … [cztery lata po 

upływie terminu transpozycji niniejszej 

dyrektywy]. Ocena ta oparta jest na 

informacjach dostępnych zgodnie z art. 13. 

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 

wszelkich dodatkowych informacji 

potrzebnych do dokonania oceny 

i przygotowania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 2. 

 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c 
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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 europejskie 

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 ograniczeniu 

stosowania. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jednak w odniesieniu do 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw określonych na 

podstawie opracowanej przez Komisję 

definicji MŚP obowiązującej w momencie 

wejścia w życie państwa członkowskie 

stosują przepisy niezbędne do wykonania 

art. 5 i art. 7 ust. 1 od dnia ... [3 lata po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a 

przepisy niezbędne do wykonania art. 6 

ust. 1 od dnia ... [4 lata po wejściu w życie 

zharmonizowanej normy, o której mowa w 

art. 6 ust. 3 niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie przyjmują systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, aby być w zgodności z 
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przepisami art. 8 ust. 1 i 2, w sposób 

określony w tym artykule. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część A – nagłówek 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Chusteczki nawilżane, tj. uprzednio 

nawilżone chusteczki przeznaczone do 

higieny osobistej, użytku domowego lub 

przemysłowego 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - Butelki na napoje 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B Produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych objęte art. 5 

dotyczącym ograniczeń w zakresie 

wprowadzania do obrotu 

skreśla się 

– patyczki higieniczne, z wyjątkiem 

wymazówek używanych do celów 

medycznych 

 

– sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki),  

– talerze  

– słomki, z wyjątkiem słomek używanych 

do celów medycznych 

 

– mieszadełka do napojów  
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– patyczki dołączane do balonów, aby 

mogły się one na nich opierać, 

z wyjątkiem balonów do użytku 

przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrubuowane konsumentom 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności ograniczenia należy stosować wyłącznie w ostateczności. 

Komisja powinna potraktować priorytetowo zbieranie odpadów i należyte gospodarowanie 

nimi jako najwłaściwsze środki zapobiegającym zaśmiecaniu. Ponadto w IIA nie 

przewidziano, zaś na etapie konsultacji publicznych nie uwzględniono ograniczeń 

wprowadzanych niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część D – tiret 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– balony, z wyjątkiem balonów do użytku 

przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrubuowane konsumentom 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Zob. art. 7. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - Pieluchy jednorazowe 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część F – tiret 1 a (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - Pieluchy jednorazowe 
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