
Příprava na implementaci směrnice o zákazu jednorázových plastů 

Společnost Duni Group se zaměřuje na udržitelná řešení i tím, že za své produkty ručí po celou dobu 

jejich životního cyklu, od chvíle, kde se produkt navrhuje, až k okamžiku jeho likvidace. Podporujeme 

úsilí a požadavky v oblasti označování produktů, které přinášejí jasné a proveditelné výstupy. 

Společnost Duni Group rovněž podporuje rozvoj další spolupráce v rámci celého řetězce a také 

zvýšenou iniciativu v oblasti inovace s cílem vytvářet ty nejudržitelnější alternativy pro budoucnost. 

Evropská směrnice 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, 

známá také jako nařízení o jednorázových plastech (SUP) vejde v platnost v zemích EU 3. července 

2021. K tomuto datu budou některé produkty zahrnuté v uvedeném nařízení zcela zakázány, jiných se 

týká povinnost nově je označovat.  

Zakázané produkty 

Produkty našich značek BioPak a Duni, které jsou zčásti nebo zcela vyrobeny z plastů a nebudou už po 

3. červenci uváděny na trh: 

• Příbory (vidličky, nože, lžíce, lžičky, jídelní hůlky);  

• Talíře;  

• Brčka;  

• Nápojová míchátka 

 

Produkty našich značek BioPak a Duni, které budou muset nově nést označení o obsahu plastů. 

Platnost od 3. července 2021: 

• Nápojové kelímky vyrobené částečně nebo zcela z plastů (včetně bioplastů) 

• Vlhčené ubrousky s obsahem plastů 

Širší kontext a detailní informace k implementaci nařízení o jednorázových plastech jsou ve většině 

členských států odložena vzhledem k řadě nejasností v původním dokumentu, stejně tak jako bylo 

odloženo publikování Průvodce nařízením, což vyvolává nejasnosti a nejednoznačnost pro 

společnosti v našem průmyslovém odvětví. Společnosti Duni Group tedy na základě expertních analýz 

učinila následující závěry:  

• Směrnice říká, že v souladu s výše zmíněnými novými požadavky musí být veškeré produkty 

uvedené na trh po 3. 7. 2021 

• Veškeré produkty, které skladem před tímto datem, byly evidentně uvedeny na trh dříve a je tedy 

možné je dále prodávat i po 3. 7. 2021.  

• Zákazníci společnosti Duni Group v EU budou tedy i tyto naše produkty moci používat i po výše 

uvedeném datu.  

 

Příklady označování produktů: 

 

Nápojový kelímek vyrobený zčásti z plastů:  



 

Celoplastový nápojový kelímek:  

 

 

 

Vlhčené ubrousky z plastu: 


