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Od:   
Wysłane: wtorek, 4 grudnia, 2018 15:40:26 
Temat:  - apel dot. projektu dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych  
 
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Pan Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska 
  
Szanowni Państwo, 
  
W nawiązaniu do trwającego procesu legislacyjnego projektu dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych oraz jutrzejszego spotkania Grupy Roboczej zajmującej się tą tematyką, w imieniu 

gorąco apelujemy o aktywny sprzeciw polskiej delegacji wobec pomysłu 
dodania do pierwotnej wersji projektu dyrektywy artykułu 4(2a) dotyczącego ograniczenia zużycia filtrów do 
papierosów. 
  
Mimo wieloletnich starań producenci wyrobów tytoniowych nie dysponują na chwilę obecną technologią 
umożliwiającą stosowanie filtrów o podobnych właściwościach, które byłyby wytwarzane z materiałów 
niezawierających tworzyw sztucznych. Nieuwzględnienie tego faktu w pracach legislacyjnych będzie miało ogromny 
wpływ na polską branżę tytoniową – dużo większy niż w przypadku innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
To właśnie w Polsce znajdują się fabryki, eksportujące wyroby tytoniowe na rynki Europy zachodniej, w których 
zatrudnienie znajduje około 10 000 pracowników, i których działalność zapewnia stałe istotne wpływy do budżetu 
państwa. 
  
Biorąc pod uwagę opisane powyżej położenie producentów wyrobów tytoniowych, chcielibyśmy także zaapelować o 
usunięcie słowa „near” z punktu 11a preambuły do przedmiotowego projektu [w zdaniu: Innovation and product 
development are expected to provide viable alternatives to filters containing plastic within the near future]. Branża 
tytoniowa rozumie potrzebę szukania materiałów mogących stanowić substytut do acetatu celulozy, natomiast 
zakres czasowy osiągnięcia postulowanych rezultatów jest na tę chwilę niemożliwy do przewidzenia. 
  
Liczymy na uwzględnienie stanowiska polskich przedsiębiorców i pracodawców w kluczowym momencie 
przedmiotowego procesu legislacyjnego. 
  
Z wyrazami szacunku,                                                                                                                                                 
(-)                                                                                         (-
)                                                                                                                                                                                                                
                                       

                                                           
                                       

 
  
  
  
Pozdrawiam, 

 
Szef Zespołu ds. organizacyjnych i edukacji  



 

 

 

 

   

 

 
Warszawa, 4 grudnia 2018r. 
 
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Pan Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska 
 
Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do trwającego procesu legislacyjnego projektu dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych oraz jutrzejszego spotkania Grupy Roboczej zajmującej się tą tematyką, w imieniu 

 gorąco apelujemy o aktywny sprzeciw polskiej delegacji wobec 

pomysłu dodania do pierwotnej wersji projektu dyrektywy artykułu 4(2a) dotyczącego ograniczenia zużycia 

filtrów do papierosów. 

Mimo wieloletnich starań producenci wyrobów tytoniowych nie dysponują na chwilę obecną technologią 

umożliwiającą stosowanie filtrów o podobnych właściwościach, które byłyby wytwarzane z materiałów 

niezawierających tworzyw sztucznych. Nieuwzględnienie tego faktu w pracach legislacyjnych będzie miało 

ogromny wpływ na polską branżę tytoniową – dużo większy niż w przypadku innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. To właśnie w Polsce znajdują się fabryki, eksportujące wyroby tytoniowe na rynki Europy 

zachodniej, w których zatrudnienie znajduje około 10 000 pracowników, i których działalność zapewnia stałe 

istotne wpływy do budżetu państwa. 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej położenie producentów wyrobów tytoniowych, chcielibyśmy także 

zaapelować o usunięcie słowa „near” z punktu 11a preambuły do przedmiotowego projektu [w zdaniu: 

Innovation and product development are expected to provide viable alternatives to filters containing plastic 

within the near future]. Branża tytoniowa rozumie potrzebę szukania materiałów mogących stanowić substytut 

do acetatu celulozy, natomiast zakres czasowy osiągnięcia postulowanych rezultatów jest na tę chwilę 

niemożliwy do przewidzenia. 

Liczymy na uwzględnienie stanowiska polskich przedsiębiorców i pracodawców w kluczowym momencie 

przedmiotowego procesu legislacyjnego. 

Z wyrazami szacunku,            
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