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Dotyczy:  implementacji w polskim prawodawstwie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko 

 
 
 
 
 
 
 

w imieniu Sygnatariuszy tworzących „Porozumienie dla mleczarstwa” tj. Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich, Związku Polskich Przetwórców Mleka, Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, 
Polskiej Izby Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, reprezentujących 
zarówno przetwórców oraz producentów mleka, pozwalamy sobie przedstawić stanowisko branży 
mleczarskiej w sprawie implementacji w polskim prawodawstwie zapisów Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko. 

 
Ww. dyrektywa określa m.in. docelowe poziomy recyklingu dla jednorazowych opakowań po 

napojach tj. 77% do roku 2025 i 90% do roku 2029. Zgodnie z wydanymi 31 maja 2021r. przez Komisję 
Europejską wytycznymi dotyczącymi produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, produkty 
mleczarskie zostały zakwalifikowane do kategorii napojów, pomimo, iż nie służą one do gaszenia 
pragnienia i powinny być traktowane jako żywność. Kwalifikacji dokonano jednak nie ze względu na 
przeznaczenie produktu, a ze względu na opakowanie. Może to doprowadzić do powstania kuriozalnej 
sytuacji, w której jogurt pitny będzie klasyfikowany jako napój, ale jogurt niezawierający w nazwie słowa 
„pitny”, nawet jeżeli będzie sprzedawany w takim samym opakowaniu, będzie traktowany jako żywność. 

 
Gdyby ww. rozwiązanie zostało utrzymane w projektowanych przepisach prawa polskiego, 

ustalone w dyrektywie poziomy recyklingu nie będą mogły być zrealizowane przez branżę mleczarską, 
gdyż nie istnieje i prawdopodobnie nie będzie istniał system zbiórki opakowań po produktach 
mleczarskich. Zwracamy uwagę, iż produkty mleczne to produkty  zawierające m.in. żywe kultury bakterii, 
zatem stworzenie wygodnego dla konsumentów a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym  
i higienicznym systemu zbiórki i przechowywania  opakowań po takich produktach byłoby niezwykle 
trudne i kosztowne – przez to nieopłacalne dla handlu. Brak możliwości realizacji zapisanych  
w ww. dyrektywie poziomów recyklingu, skutkować będzie rzecz jasna wzrostem cen produktów 



  

mleczarskich, co uderzy zwłaszcza w rodziny o najniższych dochodach, w przypadku których udział w 
domowych budżetach wydatków na żywności jest największy. W konsekwencji doprowadzi to do spadku 
spożycia mleka i jego przetworów (i tak już niskiego w porównaniu z krajami zachodnimi) oraz do 
istotnego pogorszenia sytuacji finansowej zakładów mleczarskich oraz rolników dostarczających surowiec, 
co poważnie zagrozi ich przyszłości. 

 
W preambule do dyrektywy stwierdzono, że „Aby skoncentrować działania tam, gdzie są one 

najbardziej potrzebne, niniejsza dyrektywa powinna obejmować tylko te produkty jednorazowego użytku  
z tworzyw sztucznych, które są najczęściej znajdowane na plażach w Unii […]”.  Ponieważ butelki po mleku 
i kubeczki po jogurtach nie stanowią częstego widoku na polskich plażach, apelujemy do Pana Ministra, by 
przygotowywany projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2019/904 nie zawierał zapisów, które 
nakładałyby obowiązek recyklingu opakowań po produktach mleczarskich, gdyż spełnienie tego wymogu 
nie będzie możliwe, a jego nałożenie skutkować będzie jedynie pogorszeniem sytuacji finansowej 
wszystkich ogniw łańcucha dostaw. 
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