
 

 

 

 

 

Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy w sprawie ograniczenia 

tworzyw sztucznych jednorazowego użytku 
 

Duni Group koncentruje się na prowadzeniu zrównoważonych rozwiązań poprzez przejęcie 

odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia produktu, od fazy projektu po jego 

utylizację. Wspieramy wysiłki na rzecz wymogów w zakresie etykietowania i środków 

podnoszenia świadomości, które przynoszą jasne, możliwe do podjęcia działań i 

zharmonizowane wyniki. Grupa Duni zachęca do dalszej współpracy w całym łańcuchu 

wartości oraz wyższych zachęt do innowacji w celu stworzenia najbardziej 

zrównoważonych alternatyw na przyszłość. 

 

Do 3 lipca 2021 r. dyrektywa (UE) 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu tworzyw 

sztucznych na środowisko, znana również jako dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych 

jednorazowego użytku (SUP), stanie się prawem w krajach UE. Produkty, które będą objęte 

ograniczeniami rynkowymi (zakazem) i wymogami dotyczącymi znakowania będą 

obowiązywać od 3 lipca  2021 r. 

 

Zakazane produkty 

Produkty BioPak & Duni wykonane w całości lub w części z tworzyw sztucznych nie będą 

już wprowadzane do obrotu po 3 lipca 2021 r.: 

 Sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); 

 talerze; 

 słomki; 

 mieszadełka do napojów. 

 

Wymagania dotyczące znakowania 

Produkty BioPak & Duni, które będą oznakowane zharmonizowaną  specyfikacją 

znakowania (patrz przykłady) do 3 lipca 2021 r., to: 

 Kubki na napoje wykonane częściowo lub całkowicie z tworzywa sztucznego. 

 Chusteczki nawilżające wykonane z tworzywa sztucznego. 

 

Dalsze wyjaśnienia 

Implementacja dyrektywy w sprawie SUP została opóźniona w większości państw 

członkowskich z powodu kilku niejasności w pierwotnym dokumencie, a także opóźnionej 

publikacji wytycznych rozporządzenia wykonawczego, co powoduje niepewność i 

niejednoznaczność w kilku kwestiach dla  przedsiębiorstw w branży. Duni Group może 

zatem stwierdzić, co następuje: 

 Dyrektywa stanowi, że produkty wprowadzane do obrotu od 3 lipca 2021 r. muszą 

być zgodne z powyższym. 

 Wszystko, co jest dostępne w magazynie przed tą datą, zostało najwyraźniej 

wprowadzone na rynek i będzie mogło zostać oddane do użytku również po 3 lipca 

2021  roku. 

 Klienci Duni Group w UE będą zatem również w stanie zagwarantować, że 

odpowiednie produkty zostaną oddane do użytku. 



Etykietowanie próbek 

 

Kubek na napoje wykonany częściowo z tworzywa sztucznego: 

 

 

Kubek na napoje wykonany w całości z tworzywa sztucznego: 

 
 

Chusteczki nawilżające wykonane z tworzywa sztucznego: 

 


