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Vyjádření k definici plastu dle Směrnice o plastových výrobcích na jedno použití (EU 
2019/904). 

 
Píšeme vám jménem hodnotového řetězce vyrábějícího papír a lepenku, abychom poskytli 

zpětnou vazbu k pokynům pro směrnici o plastových výrobcích na jedno použití 

(EU2019/904). 

Jsme odhodláni ukázat, že udržitelnost a konkurenceschopnost mohou jít ruku v ruce. A to 

je důvod, proč jsou naše produkty založené na vláknech nezbytné pro plynulý přechod 

Evropy na oběhové hospodářství při zachování jednotného trhu EU. Naše společnosti 

vlastně přeměňují buničinu na celulózu a produkty na bázi biomasy a více než 92 % našich 

surovin pochází z Evropy a tyto suroviny jsou certifikovány jako udržitelné. 

Chtěli bychom vyjádřit své obavy týkající se definice „plastu“ v návrhu pokynů pro plastový 

výrobek na jedno použití (WP1) pro Směrnici o plastových výrobcích na jedno použití 

(SUPD). Velmi bychom ocenili, pokud by obavy našeho průmyslu byly přiměřeným 

způsobem řešeny na setkání členských států s Komisí ohledně pokynů SUPD, 

naplánovaném na 24. dubna. Zejména: 

 

1. Směrnice o plastových výrobcích na jedno použití (SUPD) definuje „plast“ jako:  

 
„materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k 

němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který může být hlavní složkou 

struktury konečných výrobků, výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery“. 

 

Na základě našeho porozumění definicím, jsou obchodní třídy celulózových vláken, 

např. kraftová buničina a celulóza, jako je rozpustná buničina, považovány za materiály, 

které nespadají do oblasti působnosti směrnice. Je tomu tak proto, že polymerace 

celulózy probíhá v přírodě, proces extrakce vede k neúmyslným změnám molekul, ale 

nikoliv polymerového řetězce. Navíc změny krystalinity (při přechodu z celulózy I na 

celulózu II) nevedou ke vzniku odlišného polymeru. 

 
2. Návrh pokynů uvádí, že polymery, které jsou nezbytné pro fungování předmětu, jsou 

strukturální. Tato navrhovaná interpretace znamená, že papírové výrobky obsahující 

polymer budou definovány jako plastový výrobek na jedno použití na základě 

„zamýšleného použití“ produktu bez ohledu na to, zda je polymer hlavní strukturální 

složkou. 

 
Dochází zde k záměně dvou nezávislých pojmů: „funkce“ a "struktura“. Pojem „hlavní 

složka struktury“ je navíc definován pouze v pokynech EFSA pro materiály přicházející 

do styku s potravinami: 

 



 
 

 

       
 
 

„materiály musí splňovat funkční a funkční požadavky, aby zajistily zachování 

bezpečnosti a kvality výrobků“. 

 
3. Směrnice v definici „plastu“ uvádí, že materiál může být hlavní složkou struktury 

konečných výrobků“. 

 
Bohužel návrh pokynů tuto možnost nezohledňuje a nepřikládá důležitost slovu „hlavní“. 

Je zřejmé, že při pohledu na funkčnost očekávanou od plastu existuje „hlavní“ 

komponenta, a tudíž jsou ostatní komponenty „vedlejší“. Vzhledem k tomu, že většina 

typů obalů sestává z několika materiálů, je třeba výslovně uvést rozdíl v pořadí priorit 

jednotlivých složek. Doporučujeme proto, aby členské státy považovaly „hlavní“ složku 

za rovnocennou „strukturální složce“. Abychom předešli škodám plynoucím z 

nezamýšlených důsledků, doporučujeme členským státům použít prahový přístup ke 

stanovení maximálního přípustného obsahu polymeru pro předměty na jedno použití. 

Francouzská vláda již tyto zásady pro nápojové kelímky přijala. 

 
Na základě výše uvedených argumentů bychom vás rádi požádali, abyste zvážili vedlejší účinky 

současné definice „plastu“ na oběžnou ekonomiku EU. Pokyny pro plastové výrobky na jedno 

použití by měly být v souladu s platnými právními předpisy, jako jsou např. právní předpisy týkající 

se kontaktu s potravinami. Na počátku směrnice SUPD bylo zaměřit se na 10 nejčastěji nalezených 

objektů na pláži. Příliš široká definice není v souladu s působností SUPD, která má „předcházet a 

snižovat dopad některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí a na 

lidské zdraví, a také podporovat přechod k oběhové ekonomice s inovativními a udržitelnými 

obchodními modely, výrobky a materiály, a tím přispívat k efektivnímu fungování vnitřního trhu“. 
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