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Odnosząc się do wniosku dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów 

z tworzyw sztucznych na środowisko (COM (2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)), znanej również jako dyrektywa 

plastików jednokrotnego użycia lub inaczej po angielsku Single-Use Plastics Directive (SUPD) chcielibyśmy, w uzupełnieniu do 

przekazanych dotychczas uwag, podnieść dodatkowo następujące kwestie: 

1) Definicja tworzyw sztucznych 
Przyjęte w Parlamencie Europejskim poprawki jedynie częściowo odnoszą się do definicji "tworzyw sztucznych", ponieważ nadal 

obejmuje ona wszystkie materiały polimerowe. Jest to problematyczne, ponieważ wszystkie tworzywa sztuczne są polimerami, 

ale nie wszystkie polimery są tworzywami sztucznymi. Obecna definicja, przez to że jest bardzo szeroka, może ograniczać m.in. 

innowacyjne inicjatywy, które mogą być realizowane w celu opracowania alternatyw opartych na polimerach, które nie są 

plastikowe i nie zachowują się w taki sam sposób jak tworzywa sztuczne w środowisku. Niewłaściwa definicja "tworzyw 

sztucznych" wpłynie negatywnie na innowacje, dlatego też postulujemy zawężenie jej. 

2) Definicja  
W obecnym brzmieniu dyrektywa nakłada na państwa członkowskie wymóg "znacznego" i "trwałego" ograniczenia zużycia 

plastikowych kubków. Obawiamy się, że zakres zastosowania celu ograniczenia zużycia jest niejasny i potencjalnie może 

obejmować papierowe kubki mające cienką warstwę plastiku, która pomaga zapobiec wyciekaniu napoju. Bez jasnych definicji 

zakresu zastosowania, środek ten może mieć poważne, niezamierzone praktyczne i ekonomiczne konsekwencje dla przemysłu 

spożywczego. Papierowe kubki z cienką warstwą plastiku można poddać recyklingowi dzięki odpowiedniej infrastrukturze. 

Poprzez odpowiednie systemy zbiórki i recyklingu, papierowe kubki z warstwami z tworzywa sztucznego są cennym towarem. 

Cele w zakresie zbierania i recyklingu, a nie cele ograniczające zużycie, będą wspierać tworzenie europejskich łańcuchów wartości 

sprzyjających prawdziwej gospodarce o obiegu zamkniętym. Zgodnie z uzasadnieniem Komisji ds. Gospodarczych PE, do 

poprawki 6 „Polimerowe powłoki, okładziny i warstwy pełnią funkcję higieniczną i zapewniają bezpieczeństwo żywności w 

wielomateriałowych wyrobach wielowarstwowych i nie mogą samodzielnie funkcjonować jako główne składniki strukturalne 

skończonych materiałów lub wyrobów ani nie mogą być stosowane w przypadku braku innych materiałów jako główny składnik 

strukturalny”. 

Jeśli tekst dyrektywy zostanie przyjęty w obecnym brzmieniu, brak jasności co do tego, czy podkłady i warstwy w papierowych 

kubeczkach będą częścią celu redukcji sprawi, że duża część przemysłu spożywczego nie będzie w stanie sprostać wymaganiom 

klientów. W celu zapewnienia ciągłości działania podczas pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, proponujemy włączenie 

jaśniejszej definicji podkładu / warstwy do dyrektywy, zgodnie z propozycją Komisji ds. Gospodarczych. 

Motyw 8 

Teskt proponowany przez Komisję Poprawka 6 Komisji ds. Gospodarczych 

(…)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. 

(…)Niektóre materiały polimerowe nie mogą funkcjonować 

jako główny składnik strukturalny końcowych materiałów i 

produktów, takich jak polimerowe powłoki, podkłady lub 

warstwy, farby, atramenty i kleje. Materiały te nie powinny 

być objęte niniejszą dyrektywą i nie powinny być zatem 

objęte tą definicją. 

 

 

 


