
ZATRZYMAJMY 
ZALEW PLASTIKOWYMI 

PRODUKTAMI 
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Nowe unijne przepisy biorą na cel ogromne ilości 
produktów jednorazowego użyt-
ku z tworzyw sztucznych i narzędzi 
połowowych zawierających plastik, które za-
nieczyszczają nasze morza, zagrażają organizmom 
morskim i szkodzącą naszemu zdrowiu.

Cel? Ograniczyć ilość odpadów, pomóc rozwijać
gospodarkę o obiegu zamkniętym i promować 
zrównoważoną przyszłość dla wszystkich!

Środowisko



PROBLEM 
Z PLASTIKIEM 
W LICZBACH 

80-85 % odpadów morskich
na europejskich plażach to
tworzywa sztuczne

50 % odpadów morskich w UE
składa się z plastikowych produktów 
jednorazowego użytku 
27 % to narzędzia połowowe

13 mld EUR rocznie: 
szkody wyrządzone przez plastik 
w globalnych ekosystemach morskich

630 mln EUR rocznie:
szacowane straty europejskiej turystyki 
i społeczności przybrzeżnych

300 mln EUR rocznie:
wpływ na europejski przemysł rybny



ZAKAZANE 
PRODUKTY… 
Od dnia 3 lipca 2021 r.

talerzesztućce

mieszadełkasłomki  

patyczki kosmetyczne 
i patyczki do balonów

wszystkie produkty wykonane 
z oksydegradowalnych kupy

kubki oraz pojemniki na  
żywność i napoje wykonane z  
polistyrenu ekspandowanego  
(włącznie z wieczkami)



NOWE WYMOGI…
czytelne oznakowanie  kubków, chusteczek 
nawilżanych, podkładek higienicznych, tamponów 
i aplikatorów oraz wyrobów tytoniowych z filtrami, ze 

wskazaniem zawartości tworzyw sztucznych, 
zalecanych metod usuwania i zagrożeń dla 
środowiska

przymocowanie nakrętek i pokrywek do 
pojemników na napoje o pojemności do 3 litrów

zwiększenie do co najmniej 25 % zawartości 
recyklatu w plastikowych butelkach

zwiększenie do 77 % selektywnej 
zbiórki
plastikowych butelek o pojemności do 3 litrów

ambitne i trwałe ograniczenie w państwach 
członkowskich zużycia plastikowych kubków
(+ pokrywki/przykrywki) oraz pojemników na żywność 
jednorazowego użytku w porównaniu z 2022 r.
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zwiększenie do 90 % selektywnej 
zbiórki plastikowych butelek o pojemności
do 3 litrów
zwiększenie do co najmniej 30 %
zawartości recyklatu w plastikowych 
butelkach



PRODUCENCI 
W CENTRUM UWAGI
Producenci pomogą pokryć koszty zbierania 
odpadów i gospodarowania nimi
oraz ich usuwania, a także koszty 
działań informacyjnych dotyczących
następujących produktów jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych:

 pojemniki na żywność i napoje

  butelki

  kubki

  opakowania na chipsy i słodycze

  lekkie plastikowe torby na zakupy

  wyroby tytoniowe z filtrami

W przypadku nawilżonych chusteczek 
i balonów pokryją koszty działań
informacyjnych, usuwania odpadów oraz 
gromadzenia i raportowania danych.
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NOWE ZASADY
Dotyczą plastikowych produktów 
jednorazowego użytku najczęściej 
odnajdywanych na naszych plażach: butelek 
(+ zakrętek); kubków (+ pokrywek); sztućców, 
talerzy, słomek i mieszadełek; pojemników 
na żywność; lekkich plastikowych toreb; 
opakowań; niedopałków papierosów; 
tamponów i aplikatorów, podpasek 
higienicznych, nawilżonych chusteczek; 
patyczków kosmetycznych; balonów 
i patyczków do balonów. Biorą również 
na cel produkty z oksydegradowalnych 
tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe 
zawierające plastik.

Mają za zadanie ograniczenie zużycia 
plastikowych produktów jednorazowego 

użytku i zachęcenie nas do wyboru rozwiązań, 
które są bardziej przyjazne dla planety.

Wyznaczają producentom większą rolę 
w gospodarowaniu odpadami, podnoszeniu 
świadomości i usuwaniu odpadów.



OCZEKIWANE 
SKUTKI 

Zmniejszenie ilości 10 najczęściej 
zaśmiecających produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych o ponad 50 % 

Uniknięcie emisji CO2 równoważnej 
3,4 mln ton rocznie

Zapobieżenie szkodom w środowisku, 
których koszt do 2030 r. stanowiłby 
równowartość  22 mld EUR

Zaoszczędzenie konsumentom  
6,5 mld EUR rocznie dzięki

mniejszym wydatkom na produkty 
jednorazowego użytku



ZŁAPANI 
NA HACZYK 
Producenci narzędzi połowowych
zawierających tworzywa sztuczne będą 
zobowiązani do pokrycia kosztów selektywnej 
zbiórki, transportu i przetwarzania zużytego 
sprzętu oraz będą musieli prowadzić działania 
informacyjne. Państwa członkowskie mają za 
zadanie ustanowić krajowy minimalny roczny 
poziom zbierania do celów recyklingu w celu 
ustalenia wiążących celów w zakresie zbiórki.

Nowe przepisy obejmują 70 % wszystkich unijnych
odpadów morskich odnajdywanych na europejskich 
plażach, na które składa się 10 najczęściej 
spotykanych produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych (43 %) oraz narzędzia połowowe
zawierające plastik (27 %).



INTELIGENTNE 
INNOWACYJNE 
ZRÓWNOWAŻONE

Nowe zasady odzwierciedlają 
wiodącą rolę Europy i mają
na celu ochronę naszej planety dla 
przyszłych pokoleń.

Pomogą wdrożyć 
globalne działania.

Będą napędzać inwestycje i innowacje 
w kierunku inteligentnych 
i zrównoważonych 
rozwiązań w zakresie 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym.
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Dyrektywa UE:  
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj?locale=pl

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych:  
https://europa.eu/!jB36gv 

#PlasticsStrategy 

#ReadyToChange

  @EU_ENV

  @EUEnvironment

  @OurPlanet_EU
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KOLEJNE KROKI
Kraje UE miały czas do lipca 2021 r. na łączenie 
nowych przepisów do prawa krajowego.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj?locale=pl
https://twitter.com/hashtag/plasticsstrategy?lang=pl
https://www.bereadytochange.eu/pl/
https://twitter.com/EU_ENV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/EUEnvironment/
https://www.instagram.com/OurPlanet_EU/



