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Ograniczenie zużycia lekkich plastikowych toreb
na zakupy
Europejczycy zużywają co roku około 99 mld sztuk lekkich plastikowych toreb na zakupy. Niektóre
są wyrzucane jak śmieci i pozostają w środowisku naturalnym, gdzie gromadzą się, powodując
szkody dla dzikiej przyrody. W listopadzie 2014 r. osiągnięto wczesne porozumienie trójstronne w
drugim czytaniu w sprawie wniosku Komisji. Rada przyjęła tekst w marcu 2015 r., a głosowanie w
Parlamencie przewidziano na drugie posiedzenie plenarne w kwietniu.

Plastikowe torby – poważny problem dla środowiska
W 2010 r. na rynek UE wprowadzono ok. 99 mld sztuk plastikowych toreb – prawie 200 sztuk na każdego
obywatela UE. Torby produkuje około 250–300 przedsiębiorstw unijnych, zatrudniających 15 000–20 000
pracowników. Roczne zużycie plastikowych toreb wygląda bardzo różnie w zależności od państwa
członkowskiego – w Luksemburgu przypada 20 toreb na obywatela, a w Bułgarii ponad 400. Około 90% tych
toreb to tzw. lekkie torby, często używane tylko raz.
Zaśmiecanie plastikowymi torbami to szeroko rozpowszechniony problem. Wyrzucone torby mogą
szczególnie szkodzić środowisku morskiemu, gdyż zwierzęta mogą umierać po zaplątaniu się w nie albo
uznaniu toreb za pożywienie. Cząsteczki plastiku mogą zawierać substancje toksyczne, które mogą szkodzić
organizmom je pochłaniającym i przedostawać się do łańcucha żywnościowego. Wiele państw członkowskich
podjęło inicjatywę zmniejszenia zużycia plastikowych toreb, stosując różnorodne podejścia. Niektóre środki
krajowe mogą nie być zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów.

Wniosek Komisji
W marcu 2011 r. niektóre państwa członkowskie w ramach Rady zaapelowały do Komisji o analizę
ewentualnych środków regulacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia plastikowych toreb. W
przeprowadzonych w 2011 r. publicznych konsultacjach 78% respondentów opowiedziało się za unijnymi
środkami służącymi zmniejszeniu zużycia plastikowych toreb. W listopadzie 2013 r. Komisja zaproponowała
zmianę dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, która będzie wymagać od państw
członkowskich przyjęcia środków mających na celu zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na
zakupy (o grubości poniżej 50 mikronów, tj. 0,05 mm), mogących obejmować krajowe cele w zakresie
ograniczenia zużycia, instrumenty ekonomiczne oraz ograniczenia marketingowe.
Komisja w ocenie wpływu widzi wartość dodaną działania na szczeblu UE w postaci wspólnych ram. Określa
w niej ogólne oszczędności i zyski dla producentów, detalistów i konsumentów wynikające z polityki łączącej
dążenie do ograniczenia zużycia i płacenie za plastikowe torby. W swojej początkowej opinii na temat oceny
wpływu Parlament uznał wniosek Komisji – w którym pozostawia się państwom członkowskim decyzje
dotyczące celów w zakresie zmniejszenia zużycia i stosowanych cen – za w dużej mierze spójny z oceną
wpływu, lecz w pewnej mierze pozbawiony ambicji.

Pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim
Parlament w rezolucji z dnia 16 kwietnia 2014 r. przedstawił cel, jakim jest zmniejszenie o 50% (w
porównaniu do 2010 r.) zużycia lekkich toreb plastikowych w przeciągu trzech lat, a o 80% w przeciągu pięciu
lat. Zaapelował o obowiązkowe pobieranie opłat za plastikowe torby w sektorze artykułów spożywczych oraz
sformułował zalecenie w tym kierunku dla innych sektorów.
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Porozumienie trójstronne
Osiągnięte w listopadzie 2014 r. porozumienie trójstronne będzie wymagać od państw członkowskich
przyjęcia środków mających na celu zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na jednego mieszkańca
do 90 sztuk rocznie do końca 2019 r. oraz do 40 sztuk do 2025 r., a także dopilnowania, aby torby takie nie
były dostępne dla konsumentów bezpłatnie po grudniu 2018 r. Środki przyjmowane przez państwa
członkowskie mogą być zróżnicowane, opierać się na skutkach środowiskowych, możliwości kompostowania,
trwałości i zamierzonym zastosowaniu plastikowych toreb, byleby tylko były proporcjonalne i nie miały
dyskryminującego charakteru. Dopuszcza się odstępstwo dla bardzo lekkich toreb, przeznaczonych do
ochrony produktów świeżych.
Uzgodniony tekst przyjęto jako stanowisko Rady w dniu 2 marca 2015 r. Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego Parlamentu Europejskiego (sprawozdawczyni Margrete Auken, Zieloni/WSE, Dania) zatwierdziła
tekst w dniu 31 marca 2015 r., a głosowanie nad nim przewidziano na drugie posiedzenie plenarne w
kwietniu.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/en/pdf
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