
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 9 czerwca 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku – Dyrektywa (UE) 2019/904 – 
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 
 

Dyrektywa ma na celu zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko i zmniejszanie takiego wpływu, a także zachęcanie do przechodzenia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. Z myślą o osiągnięciu tych celów wprowadza się 
kombinację środków dotyczących produktów objętych zakresem dyrektywy, w tym 
ogólnounijny zakaz stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w 
sytuacji dostępności produktów alternatywnych. Dyrektywa umożliwia realizację unijnej 
strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych, która stanowi ważny krok na drodze UE ku 
gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych są w całości lub częściowo wykonane 
z tworzyw sztucznych i zazwyczaj wykorzystywane jednorazowo lub przez krótki czas, a 
następnie wyrzucane. Wśród produktów z tworzyw sztucznych, których stosowanie na mocy 
dyrektywy będzie zakazane, można wymienić: 

 sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); 

 talerze; 

 słomki; 

 patyczki higieniczne; 

 mieszadełka do napojów; 

 patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały; 

 pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego; 

 produkty wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. 

W dyrektywie ustanowiono wymóg ambitnego i stałego ilościowego zmniejszenia stosowania 
tych produktów w perspektywie roku 2026 (w porównaniu z rokiem 2022). Zgodnie z unijną 
polityką w dziedzinie odpadów państwa UE mają: 

 podjąć działania w celu ograniczenia stosowania niektórych produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych, dla których nie ma alternatywy (kubków na napoje, w tym 
ich pokrywek i wieczek, oraz pojemników na przygotowaną żywność przeznaczoną do 
bezpośredniego spożycia); 

 monitorować stosowanie tych produktów jednorazowego użytku, prowadzić monitoring 
podjętych działań oraz składać Komisji Europejskiej sprawozdania z postępów. 

W dyrektywie ustalono cel na poziomie 90% w zakresie zbiórki do celów recyklingu butelek z 
tworzyw sztucznych. Ma on zostać osiągnięty w perspektywie roku 2029 (przy czym do 2025 
r. ma zostać osiągnięty cel przejściowy na poziomie 77%). Takie butelki mają zawierać co 
najmniej 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (do 2025 r. w przypadku butelek 
PET) oraz co najmniej 30% takich tworzyw (do 2030 r. w przypadku wszystkich butelek). 



Niektóre wprowadzane do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych mają 
być opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem na opakowaniu lub na 
samym produkcie. 

W dyrektywie zastosowano zasadę „zanieczyszczający płaci”. Producenci będą zobowiązani 
pokrywać koszty: 

 gospodarowania odpadami i sprzątania zaśmiecenia; 

 gromadzenia danych; 

 upowszechniania wiedzy w odniesieniu do następujących produktów: 

o pojemniki na żywność i napoje; 

o butelki; 

o kubki; 

o paczki i owijki; 

o lekkie torby na zakupy; 

o wyroby tytoniowe z filtrami. 

Dyrektywa ma zostać włączona do porządku krajowego państw UE do 3 lipca 2021 r. Przepisy 
dotyczące ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu i znakowania mają zastosowanie 
od 3 lipca 2021 r., natomiast wymogi w zakresie projektu butelek mają zastosowanie od dnia 
3 lipca 2024 r. Środki w dziedzinie rozszerzonej odpowiedzialności producenta mają 
zastosowanie od dnia 31 grudnia 2024 r. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32019L0904 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
Sprzedaż konsumentom usług finansowych na odległość – przegląd przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne przepisów dotyczących usług finansowych na odległość m.in. oparte na 
analizie przepisów Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość – I Etap 
legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 czerwca 2021 r. 
 

Przepisy UE dotyczące sprzedaży usług finansowych na odległość wspierają swobodny 
przepływ usług finansowych na jednolitym rynku, dostosowując różne przepisy państw 
członkowskich UE dotyczące ochrony konsumentów w odniesieniu do usług finansowych 
sprzedawanych na odległość (np. za pośrednictwem telefonu, poczty, Internetu itp.). 

W ramach inicjatywy dokonany zostanie przegląd tych przepisów w oparciu o wyniki niedawnej 
oceny, w której zwrócono uwagę na kilka kwestii uniemożliwiających działanie przepisów 
zgodnie z założeniami. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/sprzedaz-konsumentom-uslug-finansowych-na-odleglosc-
przeglad-przepisow-ue/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 

1. Delegowanie pracownika za granicę 
 
Posting staff abroad 
 

Pracodawca jest obowiązany przestrzegać przepisów o delegowaniu, jeżeli: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0065
https://pracodawcy.pl/sprzedaz-konsumentom-uslug-finansowych-na-odleglosc-przeglad-przepisow-ue/
https://pracodawcy.pl/sprzedaz-konsumentom-uslug-finansowych-na-odleglosc-przeglad-przepisow-ue/


 Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach 
UE i konieczne jest wysłanie Twoich pracowników do innego kraju UE na określony 
okres w celu świadczenia usług 

 wysyłasz pracownika do przedsiębiorstwa, które posiadasz w innym kraju UE. 

W obu przypadkach między Tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek 
pracy. 

Przepisy o delegowaniu mają zastosowanie także wtedy, gdy korzystasz z usług agencji 
pracy tymczasowej, aby wynająć do pracy w swoim przedsiębiorstwie pracownika z kraju UE 
innego niż ten, w którym Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane lub prowadzi 
działalność. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją 
pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej, z której usług korzystasz. 

W okresie delegowania musisz zagwarantować swoim pracownikom takie same warunki 
zatrudnienia jak te obowiązujące z mocy prawa lub powszechnie stosowanych umów 
zbiorowych w kraju przyjmującym. Odnosi się to do: 

 minimalnych okresów odpoczynku 

 maksymalnego czasu pracy 

 minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych 

 wynagrodzenia (w tym wszystkich jego obowiązkowych elementów) określonego w 
prawie krajowym lub powszechnie stosowanych umowach zbiorowych 

 bezpieczeństwa i higieny pracy 

 środków ochronnych dla kobiet ciężarnych, kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka 
oraz młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) 

 równego traktowania kobiet i mężczyzn 

 warunków zakwaterowania pracowników w kraju przyjmującym, jeżeli ma je zapewnić 
pracodawca 

 dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, gdy są one 
wymagane w czasie trwania delegowania. 

 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/delegowanie-pracownika-za-granice/ 
 

2. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – Przydziały bezpłatnych uprawnień 
wymagały lepszego ukierunkowania. Sprawozdanie specjalne, nr 18, 2020 

 
The EU’s emissions trading system: Free allocation of allowances needed better targeting. 
Special report No 18, 2020 
 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z głównych wyzwań naszych czasów. W 
ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) przedsiębiorstwa są 
zobowiązane do uzyskania uprawnień do emisji obejmujących emitowany przez nie dwutlenek 
węgla. W odróżnieniu od standardowej metody uzyskiwania tych uprawnień (kupna na 
aukcjach) ustanowiono też przydział bezpłatnych uprawnień jako metodę przejściową. 
Zarówno na trzecim, jak i na czwartym etapie wdrażania systemu EU ETS przydzielone 
bezpłatne uprawnienia wciąż stanowiły jednak ponad 40% łącznej liczby dostępnych 
uprawnień. Trybunał stwierdził, że ukierunkowanie przydziałów bezpłatnych uprawnień do 
emisji jest niewystarczające. Sformułował on pod adresem Komisji zalecenia mające na celu 
poprawę ukierunkowania przydziałów bezpłatnych uprawnień, a także przegląd metodyki ich 
przydzielania, tak aby mogła ona lepiej odpowiedzieć na problemy techniczne. Sprawozdanie 
specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 
akapit drugi TFUE. 

https://pracodawcy.pl/delegowanie-pracownika-za-granice/


 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-
emisji/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Komisja Europejska, Your Europe, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 
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