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Poprawka 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
zaostrzenia powszechnego problemu 
zanieczyszczenia mórz i lądów oraz 
stanowi zagrożenie dla ekosystemów na 
całym świecie.

Or. en

Poprawka 33
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie. Problem zaostrza brak możliwości 
kompostowania i biodegradacji większości 
toreb plastikowych będących obecnie w 
powszechnym użyciu we wszystkich 
państwach członkowskich.
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Or. en

Poprawka 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy wywiera niekorzystny 
wpływ na środowisko naturalne 
i przyczynia się do powstawania odpadów 
morskich, które zagrażają ekosystemom 
morskim na całym świecie.

Or. sv

Poprawka 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie. 

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie ono wzrastać, jeśli nie zostaną 
podjęte żadne działania. Z powodu 
nieprawidłowego zarządzania tym 
rodzajem odpadów w niektórych 
państwach członkowskich plastikowe 
torby na zakupy są odpadami powszechnie
trafiającymi do wód morskich, co pogłębia 
problem odpadów morskich, które 
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zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

Or. es

Poprawka 36
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim i 
słodkowodnym na całym świecie.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia odpadów morskich wywiera wpływ nie tylko na ekosystemy morskie, lecz także na 
liczne ekosystemy słodkowodne, takie jak rzeki i jeziora.

Poprawka 37
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy prowadzi do nagromadzenia
dużych ilości odpadów, nieefektywnego 
wykorzystywania składowisk odpadów, 
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będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

niekontrolowanego wyrzucania tego typu 
odpadów oraz nieefektywnego korzystania
z zasobów, oczekuje się, że ilość odpadów 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy prowadzi do
zanieczyszczenia środowiska i zwiększenia 
problemu odpadów w basenach wodnych, 
co stwarza zagrożenie dla ekosystemów 
wodnych na całym świecie.

Or. bg

Poprawka 38
Franco Bonanini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy przyczynia się do 
powstawania odpadów morskich, które 
zagrażają ekosystemom morskim na całym 
świecie.

(2) Korzystanie z plastikowych toreb na 
zakupy powoduje powstawanie dużych 
ilości odpadów oraz nieefektywne 
korzystanie z zasobów i oczekuje się, że 
będzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania. Wyrzucanie plastikowych 
toreb na zakupy powoduje negatywne 
skutki dla środowiska i stanowi poważne 
zagrożenie dla wszystkich ekosystemów na 
całym świecie, w szczególności dla 
ekosystemów morskich i dla innych 
szczególnie wrażliwych ekosystemów, 
takich jak obszary chronione i parki 
narodowe.

Or. it

Poprawka 39
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ponadto nagromadzenie 
plastikowych toreb na zakupy w 
środowisku ma wyraźnie negatywne 
skutki dla niektórych dziedzin gospodarki, 
takich jak turystyka.

Or. hr

Poprawka 40
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Aby doprowadzić do ograniczenia 
wykorzystania plastikowych toreb na 
zakupy, należy przede wszystkim 
przyczynić się do zapobiegania ich 
stosowaniu i minimalizowania go, 
zachęcając producentów do wybierania 
alternatywnych i bardziej 
zrównoważonych tworzyw przy 
projektowaniu swoich produktów.

Or. es

Poprawka 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 

(3) Lekkie plastikowe torby na zakupy, 
które stanowią zdecydowaną większość 
całkowitej liczby plastikowych toreb na 
zakupy zużywanych w Unii, są rzadziej 
wykorzystywane ponownie niż grubsze 
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ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy i częściej wyrzucane.

plastikowe torby na zakupy i częściej 
wyrzucane.

Or. de

Poprawka 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 
ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy i częściej wyrzucane.

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 
ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy, częściej wyrzucane, a ze względu 
na lekką wagę istnieje większe 
prawdopodobieństwo ich 
rozprzestrzeniania się w środowisku 
naturalnym, zarówno lądowym, jak i 
morskim.

Or. en

Poprawka 43
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 
ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy i częściej wyrzucane.

(3) W zależności od jakości plastikowych
toreb na zakupy, torby o grubości poniżej 
50 mikronów, które stanowią zdecydowaną 
większość całkowitej liczby plastikowych 
toreb na zakupy zużywanych w Unii, są w 
niektórych państwach członkowskich
rzadziej wykorzystywane ponownie niż 
grubsze plastikowe torby na zakupy i w 
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rezultacie mogą być częściej wyrzucane.

Or. en

Poprawka 44
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 
ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy i częściej wyrzucane.

(3) Plastikowe torby na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, które stanowią 
zdecydowaną większość całkowitej liczby 
plastikowych toreb na zakupy zużywanych 
w Unii, są rzadziej wykorzystywane 
ponownie niż grubsze plastikowe torby na 
zakupy i częściej traktowane są jak zwykłe 
odpady i wyrzucane.

Or. bg

Poprawka 45
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Lekkie plastikowe torby na zakupy to 
torby jednorazowe w takim znaczeniu, że 
zazwyczaj są wykorzystywane jednokrotnie 
podczas zakupów, chociaż mogą zostać 
użyte ponownie w innym celu, np. do 
składowania lub wyrzucania odpadów z
gospodarstw domowych.

Or. en
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Poprawka 46
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Chociaż torby plastikowe całkowicie 
nadają się do recyklingu, obecnie 
wskaźnik recyklingu pozostaje niski w 
całej Unii, gdyż torby plastikowe nie są 
oddzielnie gromadzone.

Or. en

Poprawka 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Torby ulegające biodegradacji w 
warunkach przemysłowych i warunkach 
otoczenia mogą potencjalnie zmniejszyć
obciążenie środowiska w państwach
członkowskich zaangażowanych w 
ograniczanie tego obciążenia; wnioski
techniczne Wspólnego Centrum 
Badawczego dotyczące kryteriów utraty 
statusu odpadu dla odpadów ulegających 
biodegradacji, norma europejska EN 
13432 oraz rezolucja Parlamentu 
Europejskiego w sprawie europejskiej 
strategii dotyczącej odpadów z tworzyw 
sztucznych w środowisku 
(2013/2113(INI)) stanowią przydatne 
inicjatywy w zakresie polityki innowacji 
na rzecz ograniczenia stosowania lekkich 
plastikowych toreb na zakupy i jego 
skutków.

Or. en
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Poprawka 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Plastikowe torby na zakupy 
o grubości poniżej 10 mikronów są 
zazwyczaj wykorzystywane przy zakupach 
świeżych artykułów spożywczych lub 
produktów sprzedawanych luzem. Ich 
stosowanie uzasadnia się względami 
higieny, bezpieczeństwa żywności i 
brakiem innych możliwości. Zanim 
wprowadzi się ograniczenia ich 
wykorzystania, należy wziąć pod uwagę, że 
ten rodzaj toreb przynosi mniejsze szkody 
niż same opakowania produktów. 
Kupowanie produktów świeżych i luzem 
pomaga zapobiegać powstawaniu 
odpadów żywnościowych, ponieważ daje 
konsumentom możliwość zakupu takiej 
ilości produktu, jakiej potrzebują, bez 
konieczności zakupu uprzednio 
opakowanej ilości produktu, i ułatwia 
danej placówce wycofanie niezdatnych do 
spożycia produktów bez konieczności 
odrzucania całych partii produktów w 
opakowaniach.

Or. es

Poprawka 49
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Jeden ze sposobów rozwiązania 
problemu zaśmiecania oraz niskiego 
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wskaźnika zbiórki i recyklingu mogłoby 
stanowić wprowadzenie systemu zwrotu za 
kaucją plastikowych toreb na zakupy 
podobnego do systemu stosowanego już 
obecnie w kilku państwach członkowskich 
w odniesieniu do opakowań szklanych, 
plastikowych i metalowych.

Or. en

Poprawka 50
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20 % średniego unijnego zużycia.

(4) Poziom zużycia i recyklingu
plastikowych toreb na zakupy znacznie 
różni się w całej Unii ze względu na 
różnice w zwyczajach konsumentów, 
świadomości ekologicznej, strategiach 
zbiórki i recyklingu, a także skuteczności 
środków podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20 % średniego unijnego zużycia.

Or. en

Poprawka 51
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na (4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
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zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20 % średniego unijnego zużycia.

zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20 % średniego unijnego zużycia. Przy 
wyznaczaniu obowiązkowych środków i 
celów należy zatem uwzględnić wyniki 
osiągnięte do chwili obecnej przez 
poszczególne państwa członkowskie w 
zakresie ograniczenia poziomu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy.

Or. hr

Poprawka 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20% średniego unijnego zużycia.

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
zakupy znacznie różni się w całej Unii nie 
tylko ze względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów i świadomości ekologicznej, 
lecz głównie w związku ze stopniem
skuteczności środków podejmowanych 
przez państwa członkowskie. Kilku 
państwom członkowskim udało się 
znacznie zmniejszyć poziom zużycia 
plastikowych toreb na zakupy, a średni 
poziom zużycia w siedmiu najlepiej sobie 
radzących państwach członkowskich 
wynosi zaledwie 20% średniego unijnego 
zużycia.

Or. en



PE528.033v01-00 14/75 AM\1016927PL.doc

PL

Poprawka 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20% średniego unijnego zużycia.

(4) Poziom zużycia plastikowych toreb na 
zakupy znacznie różni się w całej Unii ze 
względu na różnice w zwyczajach 
konsumentów, świadomości ekologicznej, 
a także skuteczności środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie. Kilku państwom 
członkowskim udało się znacznie 
zmniejszyć poziom zużycia plastikowych 
toreb na zakupy, a średni poziom zużycia 
w siedmiu najlepiej sobie radzących 
państwach członkowskich wynosi zaledwie 
20% średniego unijnego zużycia. UE 
powinna aktywnie zachęcać do 
zwiększenia stopnia ponownego 
wykorzystania plastikowych toreb na 
zakupy w państwach członkowskich.

Or. sv

Poprawka 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Dostępne dane dotyczące zużycia 
plastikowych toreb na zakupy w Unii 
wskazują, że zużycie w państwach 
członkowskich, w których plastikowe torby 
na zakupy u sprzedawców detalicznych 
nie są udostępniane za darmo, lecz 
odpłatnie, jest niskie, względnie mogłoby 
zostać ograniczone.
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Or. de

Poprawka 55
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Z drugiej strony wykazano, że – jeśli 
w jakimkolwiek stopniu chce się 
ograniczyć wykorzystywanie plastikowych 
toreb na zakupy – informowanie 
konsumentów odgrywa znaczącą rolę. 
Dlatego też konieczne są wysiłki 
instytucjonalne służące podniesieniu 
poziomu świadomości w kwestii wpływu 
wykorzystania tworzyw sztucznych na 
środowisko naturalne oraz w celu 
zerwania z aktualnym postrzeganiem 
tworzyw sztucznych jako materiału 
nieszkodliwego, taniego i samego w sobie 
pozbawionego wartości.

Or. es

Poprawka 56
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W tym kontekście należy także 
sugerować państwom członkowskim, by 
wprowadziły na konwencjonalnych 
plastikowych torbach na zakupy 
niewielkie nadruki lub ostrzeżenia 
dotyczące szkodliwych dla środowiska 
naturalnego skutków wyrzucania 
nieulegających rozkładowi tworzyw 
sztucznych.
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Or. es

Poprawka 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 25 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Ustalenie limitu grubości na poziomie 50 mikronów doprowadzi do większej produkcji jeszcze 
grubszych toreb plastikowych na zakupy i tym samym do marnotrawienia zasobów. Jest to 
problematyczne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego bardziej celowe 
jest ustalenie limitu grubości na poziomie 25 mikronów.
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Poprawka 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów i o ograniczonych 
możliwościach ponownego użycia, zgodne 
z ogólnymi celami Unii w zakresie polityki 
dotyczącej odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

Or. en

Poprawka 59
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych jednorazowych toreb na 
zakupy zgodne z ogólnymi celami Unii w 
zakresie polityki dotyczącej odpadów oraz 
unijnej hierarchii postępowania z 
odpadami, jak przewidziano w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 
dyrektywy. Takie środki ograniczające 
powinny uwzględniać obecne poziomy 
zużycia plastikowych toreb na zakupy w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
przy czym wyższe poziomy będą wymagać 
podjęcia bardziej ambitnych działań. W 
celu monitorowania postępów w 
ograniczaniu korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy organy 
krajowe będą przekazywać dane dotyczące 
korzystania z nich zgodnie z art. 17 
dyrektywy 94/62/WE.

Or. en

Poprawka 60
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy, 
które nie ulegają biodegradacji ani 
kompostowaniu, państwa członkowskie 
powinny podjąć środki służące 
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poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

zmniejszaniu zużycia plastikowych toreb 
na zakupy, które nie ulegają biodegradacji 
ani kompostowaniu, o grubości poniżej 50 
mikronów zgodne z ogólnymi celami Unii 
w zakresie polityki dotyczącej odpadów 
oraz unijnej hierarchii postępowania z 
odpadami, jak przewidziano w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 
dyrektywy oraz zgodnie z normą 
europejską EN 13432. Takie środki 
ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia i cechy 
charakterystyczne plastikowych toreb na 
zakupy w poszczególnych państwach 
członkowskich, przy czym wyższe 
poziomy i rodzaje toreb o większej
szkodliwości dla środowiska będą 
wymagać podjęcia bardziej ambitnych 
działań. W celu monitorowania postępów 
w ograniczaniu korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy, które nie 
ulegają biodegradacji ani 
kompostowaniu, organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

Or. en

Poprawka 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy państwa 
członkowskie powinny podjąć środki 
służące zmniejszaniu zużycia plastikowych 
toreb na zakupy oraz promowaniu ich 
ponownego użycia i recyklingu zgodnie z 
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celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

ogólnymi celami Unii w zakresie polityki 
dotyczącej odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z plastikowych toreb na 
zakupy organy krajowe będą przekazywać 
dane dotyczące korzystania z nich zgodnie 
z art. 17 dyrektywy 94/62/WE.

Or. es

Poprawka 62
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Takie 
środki ograniczające powinny uwzględniać 
obecne poziomy zużycia plastikowych 
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toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, przy czym 
wyższe poziomy będą wymagać podjęcia 
bardziej ambitnych działań. W celu 
monitorowania postępów w ograniczaniu 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy organy krajowe będą 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

toreb na zakupy w poszczególnych 
państwach członkowskich, wynikające z 
tego problemy oraz możliwe alternatywy,
przy czym wyższe poziomy będą wymagać 
podjęcia bardziej ambitnych działań. W 
celu monitorowania postępów w 
ograniczaniu korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy organy 
krajowe będą przekazywać dane dotyczące 
korzystania z nich zgodnie z art. 17 
dyrektywy 94/62/WE.

Or. bg

Poprawka 63
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy7. 
Takie środki ograniczające powinny 
uwzględniać obecne poziomy zużycia 
plastikowych toreb na zakupy w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
przy czym wyższe poziomy będą wymagać 
podjęcia bardziej ambitnych działań. W 
celu monitorowania postępów w 
ograniczaniu korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy organy 
krajowe będą przekazywać dane dotyczące 

(5) W celu propagowania podobnych 
ograniczeń średniego poziomu zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
państwa członkowskie powinny podjąć 
środki służące zmniejszaniu zużycia 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów zgodne z ogólnymi 
celami Unii w zakresie polityki dotyczącej 
odpadów oraz unijnej hierarchii 
postępowania z odpadami, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy7. 
Takie środki ograniczające powinny 
uwzględniać obecne poziomy zużycia 
plastikowych toreb na zakupy w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
przy czym wyższe poziomy będą wymagać 
podjęcia bardziej ambitnych działań. W 
celu monitorowania postępów w 
ograniczaniu korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy organy 
krajowe, w przypadkach, w których jest to 
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korzystania z nich zgodnie z art. 17 
dyrektywy 94/62/WE.

praktycznie wykonalne, są zachęcane, aby 
przekazywać dane dotyczące korzystania z 
nich zgodnie z art. 17 dyrektywy 
94/62/WE.

Or. en

Poprawka 64
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami powinny 
zapewnić alternatywy służące zastąpieniu
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
poniżej 50 mikronów, biorąc pod uwagę 
charakter zakupów, do których są one 
wykorzystywane.

Or. bg

Poprawka 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/EG, z zastrzeżeniem 

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy.
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wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Aby ograniczyć zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, nie są konieczne żadne zakazy. 
Istnieją bardziej wyważone środki służące do osiągnięcia tego celu, jak np. sprzedaż toreb 
plastikowych.

Poprawka 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy i które są 
zgodne z zasadą zanieczyszczający płaci, 
jak również ograniczenia w zakresie 
wprowadzania do obrotu na zasadzie 
odstępstwa od art. 18 dyrektywy 
94/62/WE, z zastrzeżeniem wymogów 
określonych w art. 34-36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 67
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, które nie 
ulegają biodegradacji ani 
kompostowaniu, jak również ograniczenia 
w zakresie wprowadzania do obrotu na 
zasadzie odstępstwa od art. 18 dyrektywy 
94/62/WE, z zastrzeżeniem wymogów 
określonych w art. 34-36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 68
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(6) Państwa członkowskie mogą podjąć 
działania zgodne z prawem krajowym i 
specyfiką problemów, w tym
wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. bg
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Poprawka 69
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i 
opłaty, które okazały się szczególnie 
skuteczne przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(6) Unijne działania, które nie mają 
charakteru prawnego ani wiążącego, a 
które mogą być zalecane państwom 
członkowskim, mogą obejmować 
dobrowolne systemy ograniczenia oparte 
na pozytywnych instrumentach 
nagradzania stosowanych, jeżeli kupujący 
zdecyduje się na ponowne użycie 
posiadanej plastikowej torby na zakupy,
torby wielokrotnego użytku typu „bag for 
life” z materiału innego niż plastik lub 
torby ekologicznej i torby ulegającej 
biodegradacji; jak również ograniczenia w 
zakresie wprowadzania do obrotu na 
zasadzie odstępstwa od art. 18 dyrektywy 
94/62/WE, z zastrzeżeniem wymogów 
określonych w art. 34-36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ostatecznego podejmowania decyzji w kwestii 
realistycznego rozwiązania problemu plastikowych toreb na zakupy dla środowiska, z 
uwzględnieniem skutków dla kupujących, praktycznego wpływu na życie ludzi oraz 
odczuwanych przez nich ograniczeń finansowych. Pozytywne instrumenty nagradzania, takie 
jak karty lojalnościowe lub obniżki gotówkowe, zamiast sankcji przymusu, znacznie 
zwiększają prawdopodobieństwo zmiany zachowania konsumentów w zakresie ograniczonego 
korzystania z plastikowych toreb na zakupy.

Poprawka 70
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i
opłaty, które okazały się szczególnie 
skuteczne przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, powinny 
obejmować wykorzystanie opłat, które 
okazały się szczególnie skuteczne przy 
ograniczaniu korzystania z plastikowych 
toreb na zakupy. Państwa członkowskie 
powinny zadbać, aby sprzedawcy 
detaliczni nie udostępniali toreb na 
zakupy, w tym toreb ulegających 
biodegradacji, w szczególności 
plastikowych toreb na zakupy innych niż 
bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy 
lub zamienniki takich bardzo lekkich 
toreb na zakupy, bezpłatnie, w miejscu 
sprzedaży towarów lub produktów. 
Państwa członkowskie powinny również 
mieć możliwość skorzystania z 
instrumentów ekonomicznych, takich jak 
podatki, jak również ograniczenia w 
zakresie wprowadzania do obrotu na 
zasadzie odstępstwa od art. 18 dyrektywy 
94/62/WE, z zastrzeżeniem wymogów 
określonych w art. 34-36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 71
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 

(6) Działania, jakie powinny zostać podjęte 
przez państwa członkowskie, mogą 
obejmować wykorzystanie instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki i opłaty, 
które okazały się szczególnie skuteczne 
przy ograniczaniu korzystania z 
plastikowych toreb na zakupy, jak również 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do 
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obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
dyrektywy 94/62/WE, z zastrzeżeniem 
wymogów określonych w art. 34-36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Państwa członkowskie 
powinny podjąć działania zapobiegające 
wyrzucaniu lekkich plastikowych toreb na 
zakupy na składowiska odpadów.

Or. en

Poprawka 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Programy edukacyjne skierowane 
ogólnie do konsumentów, a także w 
szczególności do dzieci, powinny odegrać 
istotną rolę w zmniejszaniu wykorzystania 
toreb plastikowych. Takie programy 
edukacyjne powinny być wdrażane 
zarówno przez państwa członkowskie, jak 
i producentów oraz sprzedawców 
detalicznych w punktach sprzedaży 
towarów i produktów.

Or. en

Poprawka 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Torby używane do pakowania 
produktów sprzedawanych luzem, bez 
opakowania są niezbędne do zachowania 
higieny żywności i bezpieczeństwa 
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konsumentów, a zatem powinny zostać 
wyłączone z zakresu ograniczeń 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie higieny żywności i zdrowia publicznego ma nadrzędne znaczenie. Torby 
używane do pakowania produktów sprzedawanych luzem, bez opakowania służą zachowaniu 
higieny żywności i bezpieczeństwa konsumentów, a obecnie brakuje zamienników o podobnej 
skuteczności. Takie torby powinny zatem być wyłączone z zakresu ograniczeń.

Poprawka 74
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy używane do pakowania suchych 
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem 
(takich jak owoce, warzywa i słodycze) 
pełnią również funkcję istotną dla higieny 
żywności. Niemniej jednak takie torby na 
zakupy przyczyniają się istotnie do 
zaśmiecenia i ich użycie należy ograniczyć 
lub stopniowo zastąpić przez torby 
wytwarzane z trwałych, odnawialnych 
materiałów.

Or. en

Poprawka 75
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Torby używane do pakowania 
wilgotnych, niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem, 
takich jak surowe mięso, ryby i nabiał, lub 
niepaczkowanych gotowych artykułów
spożywczych są niezbędne dla higieny 
żywności, a zatem powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie brak alternatywy dla pakowania niepaczkowanych produktów żywnościowych
sprzedawanych luzem, takich jak surowe mięso, ryby i nabiał, lub niepaczkowanych gotowych
artykułów spożywczych, dlatego powinny one zostać wyłączone z zakresu niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 76
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy używane do pakowania 
wilgotnych, niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem, 
takich jak surowe mięso, ryby i nabiał, lub 
każdego innego rodzaju torby do 
pakowania niepaczkowanej żywności, 
którą należy spożyć natychmiast lub w 
krótkim czasie po zakupie, są niezbędne 
do zachowania higieny żywności i dlatego 
nie powinny być brane pod uwagę w 
związku z realizacją celów niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie należy ograniczać korzystania z niektórych rodzajów toreb niezbędnych do zachowania 
higieny i ochrony konsumenta. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy lub inne materiały, 
na przykład papier do pakowania niektórych produktów żywnościowych przeznaczonych 
najczęściej do natychmiastowego spożycia, nie powinny być zatem brane pod uwagę w 
związku z realizacją celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 77
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy używane do pakowania suchych 
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem, 
takich jak owoce, warzywa i słodycze, 
spełniają funkcje wykraczające poza 
jedynie przenoszenie takich produktów. 
Jednak takie torby na zakupy również 
mogą w znaczący sposób przyczyniać się 
do powstawania odpadów. Dlatego też 
należy ograniczać ich użycie lub 
stopniowo zastępować je torbami na 
zakupy wykonanymi z pozyskiwanych w 
zrównoważony sposób materiałów 
pochodzenia biologicznego nadających się 
do kompostowania lub materiałów 
pozyskanych w wyniku recyklingu.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce 7 dotyczącej motywu 6a sprawozdawczyni zaleca wymienienie nie tylko papieru 
pochodzącego z recyclingu, lecz również wszelkich innych materiałów pozyskanych w ten 
sposób.

Poprawka 78
Margrete Auken
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy używane do pakowania suchych, 
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem, 
takich jak owoce, warzywa i słodycze, 
pełnią również funkcje, które wykraczają 
poza zakres wyłącznie przechowywania 
żywności. Takie torby mogą jednak 
przyczynić się w istotny sposób do 
zaśmiecenia. Należy zatem ograniczyć ich 
stosowanie lub stopniowo je zastąpić przez 
torby, które ulegają kompostowaniu, i są 
wyprodukowane co najmniej w 50% z 
materiałów pochodzenia biologicznego, 
pozyskiwanych w zrównoważony sposób 
lub przez papier z makulatury.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny również przyjrzeć się możliwościom ograniczenia stosowania 
lekkich plastikowych toreb na zakupy do pakowania suchych produktów, takich jak owoce, 
warzywa i słodycze. Alternatywnie można je zastąpić przez torby, które ulegają 
kompostowaniu i są wyprodukowane co najmniej w 50% z materiałów pochodzenia 
biologicznego, pozyskiwanych w zrównoważony sposób lub przez papier z makulatury.

Poprawka 79
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań.

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań, który jest równie 
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szkodliwy lub nawet jeszcze bardziej 
szkodliwy dla środowiska.

Or. hr

Poprawka 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań.

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy 
powinny prowadzić do trwałego 
ograniczenia zużycia lekkich plastikowych 
toreb na zakupy, a nie powinny prowadzić 
do ogólnego wzrostu produkcji opakowań.

Or. en

Poprawka 81
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań.

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia lekkich plastikowych toreb na 
zakupy, które nie ulegają kompostowaniu 
ani biodegradacji, nie powinny prowadzić 
do ogólnego wzrostu produkcji opakowań.

Or. en

Poprawka 82
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań.

(7) Środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
powinny prowadzić do ogólnego wzrostu 
produkcji opakowań i odpadów.

Or. en

Poprawka 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Unia Europejska powinna zachęcać 
w jeszcze większym stopniu do tego, aby 
plastikowe torby na zakupy, które już 
znajdują się w użytku w państwach 
członkowskich, wyprodukowane były 
z materiałów podlegających rozkładowi 
i kompostowaniu, które wywierają mniej 
niekorzystny wpływ na środowisko 
naturalne, niż tradycyjne materiały 
z tworzyw sztucznych.

Or. sv

Poprawka 84
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wymogi przewidziane w niniejszej 
dyrektywie powinny mieć również 
zastosowanie do toreb ulegających 
biodegradacji. Stanowią one instrument 
przejściowy, którego nie należy promować 
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jako długoterminowej alternatywy dla 
jednorazowych toreb plastikowych. 
Ogólne ograniczenie zużycia toreb 
powinno pozostać nadrzędnym celem 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Torby ulegające biodegradacji wymagają zastosowania produktów ropopochodnych lub 
skrobi roślinnej, a krótkoterminowe skutki ich rozkładu dla środowiska nie są potwierdzone, 
szczególnie w przypadku zwierząt morskich.

Poprawka 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi należy 
całkowicie zakazać wykorzystywania w 
plastikowych torbach na zakupy 
substancji szkodliwych, przede wszystkim 
substancji chemicznych zaburzających 
gospodarkę hormonalną.

Or. sv

Poprawka 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby nie zaszkodzić funkcjonowaniu 
wspólnego rynku, w całej Unii 
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Europejskiej powinny obowiązywać takie 
same warunki dotyczące stosowanych 
materiałów. Dyskryminacja niektórych 
materiałów w państwach członkowskich 
utrudnia recykling i handel.

Or. de

Poprawka 87
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt -2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się nowy pkt -2a w 
brzmieniu:

„-2a. »torby na zakupy« oznaczają torby 
udostępniane konsumentom w punkcie 
sprzedaży towarów lub produktów w celu 
przenoszenia towarów. Torby niezbędne 
dla higieny żywności używane do 
zapakowania wilgotnych,
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem, 
takich jak surowe mięso, ryby i nabiał, lub 
niepaczkowanych gotowych artykułów
spożywczych nie są uznawane za torby na 
zakupy;”;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni zaleca rozszerzenie zakresu niniejszego aktu zmieniającego i objęcie nim 
wszystkich toreb na zakupy. W związku z tym należy wprowadzić ogólną definicję toreb na 
zakupy. Należy jednak wyjaśnić, że torby niezbędne dla higieny żywności, zarówno w 
przypadku niepaczkowanej wilgotnej żywności, jak i gotowych artykułów spożywczych, są 
wyłączone z zakresu niniejszej definicji.
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Poprawka 88
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt -2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się pkt -2a w 
brzmieniu:

„-2a. »torby na zakupy« oznaczają torby 
dostarczane konsumentom w punkcie 
sprzedaży towarów lub produktów, z 
wyjątkiem toreb niezbędnych do 
zachowania higieny i przeznaczonych do 
pakowania niepaczkowanej żywności lub 
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych i napojów, które należy 
spożyć natychmiast lub w krótkim czasie 
po zakupie;”;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy ograniczać korzystania z niektórych rodzajów toreb niezbędnych do zachowania 
higieny i ochrony konsumenta. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy lub inne materiały, 
na przykład papier do pakowania niektórych produktów żywnościowych przeznaczonych 
najczęściej do natychmiastowego spożycia, nie powinny być zatem brane pod uwagę w 
związku z realizacją celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 89
Christa Klaß, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt -2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się nowy pkt -2a w 
brzmieniu:
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„-2a. »torby na zakupy« oznaczają torby 
udostępniane konsumentom przy kasie w 
celu łatwiejszego przenoszenia towarów i 
produktów, z wyjątkiem toreb niezbędnych 
ze względu na higienę do przechowywania 
niepaczkowanych artykułów spożywczych 
lub żywności i napojów, które należy 
spożyć natychmiast lub w krótkim czasie 
po zakupie;”;

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy zakres niniejszej dyrektywy należy rozszerzyć, tak aby obejmował wszelkie 
rodzaje toreb używanych do wynoszenia z punktu sprzedaży, w niektórych sytuacjach torby są 
niezbędne dla zachowania higieny żywności, bezpieczeństwa konsumentów (a zatem 
bezpieczeństwa publicznego) oraz wygody konsumentów. W takich sytuacjach torby 
wielokrotnego użytku są nie do przyjęcia ze względów higienicznych.

Poprawka 90
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE 
Artykuł 3 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 20 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów;

Or. it

Poprawka 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 25
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom przy kasie punktu sprzedaży 
towarów lub produktów;

Or. de

Uzasadnienie

Ustalenie limitu grubości na poziomie 50 mikronów doprowadzi do większej produkcji jeszcze 
grubszych toreb plastikowych na zakupy i tym samym do marnotrawienia zasobów. Jest to 
problematyczne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego bardziej celowe 
jest ustalenie limitu grubości na poziomie 25 mikronów.

Poprawka 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów i wskaźniku ponownego użycia 
poniżej 125 razy, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów;
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Or. en

Poprawka 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 96/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów;

Or. es

Poprawka 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 *, o dolnym pułapie grubości 
ścianki wynoszącym co najmniej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszą poprawką wprowadza się minimalny pułap grubości ścianki dla państw 
członkowskich na szczeblu UE. Państwa członkowskie zachowują jednak swobodę w 
odniesieniu do zdefiniowania toreb o grubości ścianki powyżej 50 mikronów jako lekkich 
toreb, zgodnie z popytem wewnętrznym w danym kraju. Stanowiłoby to najlepszy sposób, aby 
uniknąć karania państw członkowskich, które już przyjęły skuteczne środki w tym zakresie, 
umożliwiając pozostałym państwom członkowskim dokonywanie swobodnego wyboru 
rozwiązań lepiej dostosowanych do ich własnych systemów przetwarzania odpadów.

Poprawka 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 *, których grubość ścianki
wynosi zazwyczaj poniżej 50 mikronów, i 
które są dostarczane konsumentom w 
punkcie sprzedaży towarów lub 
produktów;

Or. en

Poprawka 96
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE 
Artykuł 3 – punkt 2 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby wykonane z materiałów z 

2a. „lekkie plastikowe torby na zakupy” 
oznaczają torby jednorazowe wykonane z 
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tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

materiałów z tworzyw sztucznych, zgodnie 
z definicją w art. 3 pkt 1 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 10/2011 *, które są 
dostarczane konsumentom w punkcie 
sprzedaży towarów lub produktów;

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie grubości ścianki na poziomie 50 mikronów zgodnie z zasadą „jeden rozmiar dla 
wszystkich” mija się z celem, gdyż między państwami członkowskimi występują znaczne 
różnice, jeśli chodzi o używanie plastikowych toreb. Należałoby się raczej skoncentrować na 
możliwości ponownego użycia, jakości toreb i na kampaniach konsumenckich. Dostępnych 
jest wiele mocnych toreb plastikowych wielokrotnego użytku o grubości ścianki poniżej 50 
mikronów.

Poprawka 97
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2b w 
brzmieniu:

„2b. »bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy« oznaczają torby wykonane z 
tworzyw sztucznych, zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011, o grubości ścianki poniżej 10 
mikronów;”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z nową definicją toreb na zakupy wprowadzoną przez sprawozdawczynię.
Ze względu na specjalne przeznaczenie lekkich plastikowych toreb na zakupy należy je 
oddzielnie zdefiniować. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy należy zdefiniować na 
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podstawie grubości ścianki poniżej 10 mikronów.

Poprawka 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2b w 
brzmieniu:

„2b. »torby wielokrotnego użytku« 
oznaczają torby, które można użyć co 
najmniej 125 razy;”;

Or. en

Poprawka 99
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2c w 
brzmieniu:

„2c. »materiały pochodzenia 
biologicznego« oznaczają materiały 
otrzymane z biomasy;”;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć jasną definicję materiałów pochodzenia biologicznego. Zgodnie z 
obowiązującą terminologią stosowaną przez CEN definicja powinna dotyczyć wyłącznie 
pochodzenia materiału.
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Poprawka 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2c w 
brzmieniu:

„2c. »torby ulegające biodegradacji w 
warunkach przemysłowych« oznaczają 
torby, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w zakładach 
przemysłowych zgodnie z normą 
europejską EN 13432, a zatem wymagają 
zbiórki po zakończeniu użytkowania;”;

Or. en

Poprawka 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2d w 
brzmieniu:

„2d. »torby ulegające biodegradacji w 
warunkach otoczenia« oznaczają torby, 
które po znalezieniu się w środowisku 
ulegają rozkładowi w każdych warunkach 
(np. w wodzie, glebie) w ciągu 20 tygodni, 
oddając cenne materiały do ekosystemu. 
Grubość toreb, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w warunkach otoczenia, 
które ulegają rozkładowi w glebie, a nie w 
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wodzie, wynosi co najmniej 50 
mikronów;”;

Or. en

Poprawka 102
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się nowy pkt 2d w 
brzmieniu:

„2d. »torby na zakupy, które ulegają 
kompostowaniu« oznaczają torby na 
zakupy, które ulegają rozkładowi co 
najmniej w 90 % w ciągu 12 tygodni 
kompostowania przemysłowego;”;

Or. en

Uzasadnienie

Torby na zakupy nie powinny powodować problemów podczas kompostowania. Powinny 
zatem ulegać rozkładowi w normalnym okresie kompostowania w zakładach przemysłowych.

Poprawka 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 4 dodaje się nowy ust. -1a w 
brzmieniu:
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„-1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby opakowania były produkowane w 
sposób gwarantujący, że nie zawierają one 
substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub działających toksycznie na 
rozrodczość lub substancji uszkadzających 
układ hormonalny oraz dopilnowują, aby 
nie zawierały tworzyw sztucznych 
ulegających oksy-fragmentacji w stężeniu 
przewyższającym 0,01 %, zgodnie z 
odpowiednim prawodawstwem unijnym. 
Te środki zostaną wprowadzone do dnia 
...*.”;

____________

* Dz.U.: należy wstawić datę – dwa lata od 
chwili wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.”;

Or. en

Poprawka 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie trwałego 
ograniczenia co najmniej o 80%
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w porównaniu 
ze średnim zużyciem w Unii w 2010 r. w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Musimy dopilnować, aby państwa członkowskie wprowadziły w życie środki, które zapewnią 
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długoterminowe skutki. Z tego względu wartość docelowa powinna mieć również 
zastosowanie po terminie określonym w dyrektywie (dwa lata po wejściu w życie).

Poprawka 105
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy, które nie ulegają biodegradacji 
ani kompostowaniu zgodnie z normą 
europejską EN 13432 na ich terytorium w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 106
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie, w których zużycie 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
wynosi rocznie ponad 40 sztuk na osobę,
podejmują środki mające na celu 
osiągnięcie ograniczenia korzystania z 
lekkich plastikowych toreb na zakupy na 
ich terytorium w ciągu dwóch lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy w 
celu zmniejszenia tego zużycia do 40 toreb 
na osobę rocznie. Inne państwa 
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członkowskie powinny również 
kontynuować działania na rzecz 
ograniczenia korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które podjęły już znaczne starania, nie powinny być karane.

Poprawka 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie zachęca się do 
przedsiębrania środków mających na celu 
osiągnięcie ograniczenia korzystania z 
lekkich plastikowych toreb na zakupy na 
ich terytorium w ciągu dwóch lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 108
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
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na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy o co najmniej 70% w 
porównaniu ze średnim zużyciem w Unii 
w 2010 r.

Państwa członkowskie przedsiębiorą
środki mające na celu osiągnięcie 
ograniczenia korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy na ich 
terytorium w ciągu czterech lat od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy o co najmniej 
80% w porównaniu ze średnim zużyciem 
w Unii w 2010 r.

Or. es

Poprawka 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z plastikowych toreb na 
zakupy na ich terytorium oraz promowania
ich ponownego użycia i recyklingu w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. 

Or. es

Poprawka 110
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie znacznego 
ograniczenia korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy na ich 
terytorium w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie w terminie dwóch 
lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
przedsiębiorą środki mające na celu 
osiągnięcie ograniczenia korzystania z 
lekkich plastikowych toreb na zakupy na 
ich terytorium co najmniej o 50% w ciągu
5 lat od przyjęcia środków krajowych w 
porównaniu ze średnim zużyciem w Unii 
w 2010 r.

W drodze odstępstwa od pierwszego 
ustępu państwa członkowskie podejmują 
środki zmierzające do osiągnięcia na ich 
terytorium ograniczenia korzystania z 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
niezbędnych ze względu na higienę do 
przechowywania niepaczkowanych 
artykułów spożywczych lub żywności i 
napojów, które należy spożyć natychmiast 
lub w krótkim czasie po zakupie.

Or. en
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Poprawka 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. W celu uniknięcia powielania 
się istniejących praktyk w stosownych 
przypadkach dopilnowują, by zostały 
uwzględnione ograniczenia, które już 
zostały osiągnięte w wyniku 
wprowadzenia różnych inicjatyw 
sektorowych.

Or. fr

Uzasadnienie

We Francji wprowadzono wiele dobrowolnych programów, które sprawiły, że od 2002 r. 
liczba lekkich plastikowych toreb na zakupy zmniejszyła się o ponad 90%. Należy uwzględnić 
już podjęte dobrowolne starania (jeżeli tylko można wykazać ich skuteczność) i unikać 
sytuacji, w których nowe środki na szczeblu krajowym powielają środki już zastosowane. 

Poprawka 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie do 2018 r. 
ograniczenia o 80% korzystania z lekkiego 
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na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

plastiku na ich terytorium w porównaniu 
ze średnim zużyciem w 2010 r.

Or. en

Poprawka 114
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie przygotowują 
programy i przedsiębiorą konkretne środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. bg

Poprawka 115
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 64/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia 
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu osiągnięcie ograniczenia co 
najmniej o 80% korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy na ich 
terytorium w ciągu dwóch lat od wejścia w
życie niniejszej dyrektywy. Poczynając od 
2020 r. państwa członkowskie likwidują 
dostawy lekkich plastikowych toreb, w tym 
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toreb ulegających biodegradacji.

Or. en

Uzasadnienie

Środki cenowe nie są wystarczające, aby ograniczyć ilość toreb plastikowych. Zakaz 
używania plastikowych toreb jednorazowych przyniósłby najlepsze wyniki w porównaniu z
wszelkimi innymi możliwościami rozważanymi przez Komisję Europejską w odniesieniu do 
oddziaływania na środowisko.

Poprawka 116
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE 
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie należy osiągnąć w stosunku 
do [łącznej liczby lekkich plastikowych 
toreb na zakupy zużytych w roku 
kalendarzowym 2010] („wartość 
referencyjna”), chyba że państwa 
członkowskie przedsięwzięły już 
odpowiednie środki.

Or. en

Poprawka 117
Christa Klaß, Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sprawdzą przy tym 
w szczególności, w jakim stopniu odpłatna 
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sprzedaż plastikowych toreb na zakupy u 
sprzedawców detalicznych może 
przyczyniać się do ich ograniczenia.

Or. de

Poprawka 118
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych.

Or. it

Poprawka 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia,
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia 
oraz instrumentów ekonomicznych.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby ograniczyć zużycie lekkich plastikowych toreb na zakupy, nie są konieczne żadne zakazy. 
Istnieją bardziej wyważone środki służące do osiągnięcia tego celu, które sprawdziły się w 
wielu państwach członkowskich, jak np. sprzedaż toreb plastikowych.

Poprawka 120
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą zastosować 
krajowe cele w zakresie ograniczenia lub 
krajowe zakazy, instrumenty ekonomiczne
oraz ograniczenia w zakresie 
wprowadzania do obrotu na zasadzie 
odstępstwa od art. 18 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy. Takie środki nie 
mogą jednak stanowić arbitralnej 
dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w 
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handlu między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ograniczenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy powinny być 
proporcjonalne i niedyskryminujące, a także nie powinny naruszać postanowień Traktatu 
dotyczących rynku wewnętrznego.

Poprawka 122
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
kampanii konsumenckich i kampanii 
prowadzonych przez przedsiębiorstwa, 
takie jak sprzedawcy codziennych 
towarów konsumenckich, dobrowolnych 
zobowiązań, instrumentów ekonomicznych 
oraz ograniczeń w zakresie wprowadzania 
do obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki, które nie mają charakteru
prawnego ani wiążącego, zalecane 
państwom członkowskim mogą 
obejmować zastosowanie dobrowolnych 
systemów w zakresie ograniczenia, które 
obejmują instrumenty wynagradzania 
ekonomicznego; oraz ograniczenia w 
zakresie wprowadzania do obrotu na 
zasadzie odstępstwa od art. 18 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ostatecznego podejmowania decyzji w kwestii 
realistycznego rozwiązania problemu plastikowych toreb na zakupy dla środowiska, z 
uwzględnieniem skutków dla kupujących, praktycznego wpływu na życie ludzi oraz 
odczuwanych przez nich ograniczeń finansowych. Instrumenty nagradzania, takie jak karty 
lojalnościowe lub obniżki gotówkowe, zamiast sankcji przymusu, znacznie zwiększają 
prawdopodobieństwo zmiany zachowania konsumentów w zakresie ograniczonego 
korzystania z plastikowych toreb na zakupy.

Poprawka 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować ogólne 
programy edukacyjne dla konsumentów, a 
w szczególności dla dzieci, zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy. Takie ograniczenia 
sprzedaży nie mogą jednak obejmować 
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całkowitego zakazu stosowania lekkich 
plastikowych toreb na zakupy.

Or. en

Poprawka 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy. Biorąc pod uwagę 
higienę, bezpieczeństwo żywności, 
przyzwyczajenia konsumentów i istniejące 
inne możliwości oraz mając na celu 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
żywnościowych, państwa członkowskie 
mogą wprowadzać mniej rygorystyczne 
przepisy lub odstępstwa dotyczące 
plastikowych toreb na zakupy o grubości 
ścianki poniżej 10 mikronów. Tak samo, 
ze względu na wyższy poziom ponownego 
wykorzystania, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić mniej rygorystyczne 
przepisy w odniesieniu do plastikowych 
toreb na zakupy o grubości ścianki 
powyżej 50 mikronów.

Or. es

Poprawka 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
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Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te obejmują innowacyjne 
rozwiązania, zastosowanie krajowych 
celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 127
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Programy te mogą obejmować krajowe 
cele w zakresie ograniczenia, instrumentów 
ekonomicznych oraz ograniczeń w zakresie 
wprowadzania do obrotu na zasadzie 
odstępstwa od art. 18 niniejszej dyrektywy.

Or. bg

Poprawka 128
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych oraz 
ograniczeń w zakresie wprowadzania do 
obrotu na zasadzie odstępstwa od art. 18 
niniejszej dyrektywy.

Środki te mogą obejmować zastosowanie 
krajowych celów w zakresie ograniczenia, 
instrumentów ekonomicznych i 
regulacyjnych oraz ograniczeń w zakresie 
wprowadzania do obrotu na zasadzie 
odstępstwa od art. 18 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 d (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Torby oksy-biodegradowalne są 
nieodpowiednie do celów określonych w 
niniejszej dyrektywie i są zakazane.”;

Or. en

Poprawka 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Lekkie plastikowe torby na zakupy 
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ulegające biodegradacji i odzyskowi przy 
pomocy recyklingu organicznego są 
wyłączone z zakresu obowiązywania 
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, o ile spełnione są następujące 
warunki:

a) torby nie są dostarczane bezpłatnie,

b) nie używa się ich na obszarach, na 
których są akceptowane przez właściwe 
władze odpowiedzialne za gospodarowanie 
odpadami w ramach systemów 
selektywnej zbiórki bioodpadów i 
recyklingu,

c) są wyraźnie oznakowane informacją 
dla konsumentów dotyczącą ich dalszego 
użycia w ramach selektywnej zbiórki 
bioodpadów,

d) są zgodne z normą EN 13432,

e) odznaczają się zdolnością rozkładu 
biologicznego, która zapewni całkowity 
rozpad materiału na dwutlenek węgla, 
biomasę i wodę w naturalnych warunkach 
w okresie krótszym niż dwa lata.”;

Or. en

Poprawka 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Państwa członkowskie, które 
utworzyły system recyklingu organicznego 
bioodpadów, mogą wyłączyć lekkie 
plastikowe torby na zakupy zgodne z 
normą EN 13432 z zakresu niniejszej 
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dyrektywy, o ile spełnione są następujące 
warunki:

(i) torby nie są dostarczane bezpłatnie;

(ii) są dozwolone przez właściwe władze 
odpowiedzialne za gospodarowanie 
odpadami w ramach systemów recyklingu 
organicznego bioodpadów;

(iii) są wyraźnie oznakowane informacją 
dla konsumentów dotyczącą ich dalszego 
użycia w ramach recyklingu organicznego 
bioodpadów;

(iv) odznaczają się zdolnością rozkładu 
biologicznego, która zapewni całkowity 
rozpad materiału na dwutlenek węgla, 
biomasę i wodę w naturalnych warunkach 
w ciągu dwóch lat, zgodnie z wymogami 
przewidzianymi we właściwej normie 
CEN.”;

Or. en

Uzasadnienie

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia zbędnego korzystania z toreb na zakupy jest 
wprowadzenie opłaty za torbę. Wyjątek powinny stanowić bardzo lekkie torby plastikowe 
niezbędne dla higieny żywności. Państwa członkowskie, które utworzyły system recyklingu 
organicznego bioodpadów, mogą wyłączyć lekkie plastikowe torby na zakupy, które ulegają 
kompostowaniu, zgodne z normą EN 13432, z zakresu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Torby używane do zapakowania 
produktów sprzedawanych luzem, bez 
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opakowania są wyłączone z celu w 
zakresie ograniczenia, o którym mowa w 
ust. 1a, ponieważ są niezbędne do 
zachowania higieny żywności i 
bezpieczeństwa konsumentów.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie higieny żywności i zdrowia publicznego ma nadrzędne znaczenie. Torby 
używane do pakowania produktów sprzedawanych luzem, bez opakowania służą zachowaniu 
higieny żywności i bezpieczeństwa konsumentów, a obecnie brakuje zamienników o podobnej 
skuteczności. Takie torby powinny zatem być wyłączone z celu w zakresie ograniczenia, o 
którym mowa w ust. 1a.

Poprawka 133
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Państwa członkowskie podejmują 
środki zapewniające, aby sprzedawcy 
detaliczni żywności nie udostępniali 
bezpłatnie lekkich toreb na zakupy. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprzedawcy detaliczni żywności pobierali 
opłatę za lekkie plastikowe torby na 
zakupy, która jest skuteczna i 
proporcjonalna.”;

Or. en

Poprawka 134
Gerben-Jan Gerbrandy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby środki mające na celu ograniczenie 
zużycia plastikowych toreb na zakupy nie 
prowadziły do ogólnego wzrostu produkcji 
opakowań.”;

Or. en

Poprawka 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) do art. 4 dodaje się ust. 1b 
w brzmieniu:

„1b. W zgodzie z zasadą ostrożności Unia 
Europejska podejmie działania w celu 
całkowitego zakazu wykorzystania 
szkodliwych substancji zaburzających 
gospodarkę hormonalną w plastikowych 
torbach na zakupy, aby zapewnić 
odpowiedni poziom ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi.”;

Or. sv

Poprawka 136
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
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Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Państwa członkowskie przedsiębiorą
środki zapewniające to, aby sprzedawcy 
detaliczni nie udostępniali bezpłatnie 
toreb na zakupy, z wyjątkiem bardzo 
lekkich plastikowych toreb na zakupy 
niezbędnych do zachowania higieny 
żywności lub zamienników takich bardzo 
lekkich plastikowych toreb na zakupy, o 
których mowa w ust. 1c niniejszego 
artykułu. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby sprzedawcy detaliczni 
pobierali opłatę za lekkie plastikowe torby 
na zakupy, która jest skuteczna i 
proporcjonalna, tak aby osiągnąć cel w 
zakresie ograniczenia, o którym mowa w 
ust. 1a niniejszego artykułu. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
sprzedawcy detaliczni pobierali co 
najmniej taką samą opłatę za inne torby 
na zakupy. Państwa członkowskie 
przedsiębiorą takie środki do …*. 
Państwa członkowskie, które ustanowiły 
systemy selektywnego zbierania 
bioodpadów, mogą wymagać od 
sprzedawców detalicznych obniżenia o 
maksymalnie 50% ceny lekkich 
plastikowych toreb na zakupy, które 
ulegają kompostowaniu, i wykonanych z 
materiałów pochodzenia biologicznego i 
pozyskiwanych w zrównoważony sposób.

________________

* Dz.U.: należy wstawić datę – jeden rok 
od chwili wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia zbędnego korzystania z toreb na zakupy jest 
zaprzestanie udostępniania ich bezpłatnie. Powinno mieć to zastosowanie do wszystkich toreb 
na zakupy, nie tylko toreb plastikowych, z wyjątkiem bardzo cienkich toreb plastikowych na 
zakupy lub ich zamienników. Państwa członkowskie, które ustanowiły systemy selektywnego 
zbierania bioodpadów, mogą obniżyć opłatę za lekkie plastikowe torby na zakupy, które 
całkowicie ulegają kompostowaniu, o 50%. Stanowi to zachętę do przejścia na korzystanie z 
takich toreb jedynie wtedy, gdy zapewnione jest ich odpowiednie przetwarzanie.

Poprawka 137
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Przed wprowadzeniem danego 
produktu na rynek państwa członkowskie 
uwzględniają w swoich krajowych 
programach zapobiegawczych kryteria 
ekoprojektu, tak aby wykorzystanie 
tworzyw sztucznych, a w szczególności 
lekkich plastikowych toreb na zakupy, 
ograniczyć do tych przypadków, w których 
ze względu na higienę i bezpieczeństwo 
żywności lub z powodu braku innych 
bardziej zrównoważonych ekologicznie 
możliwości opakowania należy zezwolić 
na ich wykorzystanie w odniesieniu do 
konkretnych produktów.”;

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje tendencja, na przykład w odniesieniu do niektórych produktów elektronicznych lub 
ubrań, do umieszczania w opakowaniu głównym opakowań wewnętrznych, które często 
okazują się zbędne – tekturowe opakowania koszul zawierają w środku plastikowe torby, a w 
pudełkach zawierających elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego każdy kabel itp. 
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zapakowany jest w osobną plastikową torbę.

Poprawka 138
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 4 dodaje się nowy ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Państwa członkowskie przedsiębiorą
środki, aby zapewnić ograniczenie 
stosowania lub stopniowe zastępowanie 
bardzo lekkich plastikowych toreb na 
zakupy używanych do pakowania 
suchych, niepaczkowanych produktów 
żywnościowych sprzedawanych luzem 
(takich jak owoce, warzywa i słodycze) 
przez torby na zakupy wykonane z 
materiałów przyjaznych dla środowiska, 
pozyskiwanych w zrównoważony sposób. 
Państwa członkowskie przedsiębiorą takie 
środki do …*.

______________

* Dz.U.: należy wstawić datę – dwa lata od 
chwili wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.”;

Or. en

Poprawka 139
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 4 dodaje się nowy ust. 1c w 
brzmieniu:

„1c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby środki mające na celu ograniczenie 
zużycia lekkich plastikowych toreb na 
zakupy nie prowadziły do ogólnego 
wzrostu produkcji opakowań lub 
odpadów, w tym odpadów 
żywnościowych.”;

Or. en

Poprawka 140
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ust. 1b w 
brzmieniu:

„1b. Sprzedawcy detaliczni umożliwiają 
konsumentom odrzucenie i pozostawienie 
w punkcie sprzedaży każdego opakowania, 
które uznają oni za zbędne, w 
szczególności toreb na zakupy. 
Sprzedawcy detaliczni dopilnowują, aby 
takie opakowanie zostało wykorzystane 
ponownie lub poddane recyklingowi.”;

Or. en

Poprawka 141
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
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Dyrektywa 94/62/WE
Załącznik II – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w załączniku II pkt 3 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:

„Odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji odznaczają się taką 
zdolnością rozkładu fizycznego, 
chemicznego, termicznego i 
biologicznego, która zapewni całkowity 
rozpad materiału na dwutlenek węgla, 
biomasę i wodę w naturalnych 
warunkach w okresie krótszym niż jeden 
rok.”;

Or. en

Poprawka 142
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 4 dodaje się ust. 1c w 
brzmieniu:

„1c. Komisja i państwa członkowskie 
propagują, przynajmniej podczas 
pierwszego roku po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, prowadzenie 
kampanii informacyjnych i 
uświadamiających skierowanych do ogółu 
społeczeństwa, dotyczących szkodliwych 
dla środowiska naturalnego skutków 
nadmiernego wykorzystania 
konwencjonalnych plastikowych toreb na 
zakupy.”;

Or. es
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Poprawka 143
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 4 dodaje się ust. 1d w 
brzmieniu:

„1d. Środkom mającym na celu 
ograniczenie wykorzystania plastikowych 
toreb na zakupy mogą towarzyszyć środki 
ekoprojektu, takie jak ograniczenie 
powierzchni nadruków handlowych lub 
reklamowych z myślą o mniejszym zużyciu 
tuszów i barwników mających szkodliwy 
wpływ na środowisko naturalne. Przepis 
ten nie ma zastosowania do nadruków lub 
ostrzeżeń dotyczących skutków 
wykorzystania plastikowych toreb na 
zakupy dla środowiska naturalnego w tych 
państwach członkowskich, które 
zdecydują się prowadzić tego rodzaju 
kampanie informacyjne.”;

Or. es

Poprawka 144
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie przedsiębiorą
środki zapewniające ograniczenie 
korzystania z bardzo lekkich plastikowych 
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toreb na zakupy stosowanych do 
pakowania suchych, niepaczkowanych 
produktów żywnościowych sprzedawanych 
luzem, takich jak owoce, warzywa i 
słodycze, lub stopniowe zastępowanie 
takich toreb torbami na zakupy
wykonanymi z materiałów pozyskanych w 
wyniku recyklingu lub z materiałów 
pochodzenia biologicznego, jeżeli państwa 
te ustanowiły systemy selektywnego 
zbierania bioodpadów. Państwa 
członkowskie przedsiębiorą takie środki 
do …*.

________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy...*.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce 7 dotyczącej motywu 6a sprawozdawczyni zaleca wymienienie nie tylko papieru 
pochodzącego z recyclingu, lecz również wszelkich innych materiałów pozyskanych w ten 
sposób.

Poprawka 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się nowy art. 6a w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Rodzaje środków zmierzających do 
ograniczenia zużycia toreb plastikowych

1. Państwa członkowskie wdrażają 
hierarchię (model kaskadowy), na szczycie 
którego znajduje się ograniczenie, 
następnie torby wielokrotnego użycia, 
torby ulegające biodegradacji w 
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warunkach otoczenia, torby ulegające 
biodegradacji w warunkach 
przemysłowych oraz jednorazowe lekkie 
plastikowe torby na zakupy.

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki zmierzające do ograniczenia 
dostępności lekkich plastikowych toreb na 
zakupy oraz toreb ulegających 
biodegradacji w warunkach 
przemysłowych, jeżeli są one dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów. Zakaz 
stosowania takich toreb stanie się 
skuteczny do 2020 r., a opłata będzie 
stosowana jako środek przejściowy.

Lekkie plastikowe torby na zakupy mogą 
być używane do pakowania świeżych 
produktów (na przykład nabiału, mięsa), 
jeżeli brakuje zamienników.

Torby ulegające biodegradacji w 
warunkach przemysłowych są dostarczane 
jedynie, jeżeli dystrybutorzy mogą w 
uzasadniony sposób oczekiwać, że torby te 
zostaną objęte zbiórką, np. zbiórką toreb 
w ramach komunalnego wywozu odpadów 
organicznych, aby uniknąć tworzenia 
dodatkowego strumienia odpadów. Torby 
te będą przeznaczone do przetwarzania w 
ten sam sposób, co odpady organiczne.

Torby wielokrotnego użytku i ulegające 
biodegradacji mogą być w dalszym ciągu 
dostarczane konsumentom po roku 2020. 
W sektorze spożywczym torby te obciążone 
będą opłatą zgodnie z celami niniejszej 
dyrektywy.

3. Jeżeli torby ulegają biodegradacji w 
warunkach otoczenia, jest to wyraźnie 
podane na torbie przy pomocy oznaczenia, 
opisu lub kolorowego kodu. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu zdefiniowania 
takich oznaczeń uznawanych w całej Unii. 
Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki w celu wskazania innych cech 
charakterystycznych, takich jak możliwość 
ponownego użycia, recyklingu i zdolność 
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do biodegradacji.

4. Torby stanowiące bioprodukt nie mają 
szkodliwych skutków dla produkcji rolnej 
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta ani 
dla środowiska; materiały są 
wykorzystywane wyłącznie, jeżeli są 
zgodne z modelem kaskadowym dla 
biomasy.

Zgodnie z normą europejską EN 16575 za 
bioprodukt uznawane są produkty 
całkowicie lub częściowo uzyskane z 
biomasy.”;

Or. en

Poprawka 146
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy przed upływem 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują 
inicjatywy, kampanie uświadamiające,
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy przed upływem 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów, aby ułatwić 
wymianę najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 147
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy przed upływem 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie, w razie 
konieczności, przyjmują zmiany w 
ustawodawstwie krajowym i wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy przed upływem 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. bg

Poprawka 148
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy prawne przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Taki wymóg nie powinien dotyczyć przepisów lub kampanii innych niż prawne.

Poprawka 149
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
podjęły już środki w ciągu roku 
kalendarzowego 2006 lub po tym roku, 
wartość referencyjną stanowić będzie 
łączna liczba lekkich plastikowych toreb 
na zakupy wykorzystanych w roku 
kalendarzowym 2005.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie wartości referencyjnej jest niezbędne, aby umożliwić uwzględnienie wyników 
osiąganych przez państwa członkowskie w przeszłości.

Poprawka 150
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst programów i podstawowych 
przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Or. bg

Poprawka 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

1. Komisja dokonuje przeglądu 
skuteczności niniejszej dyrektywy pięć lat 
po jej wejściu w życie.

2. Przegląd obejmuje ocenę celów 
określonych w zakresie ograniczenia 
użycia lekkich plastikowych toreb na 
zakupy dostarczanych konsumentom w 
punkcie sprzedaży towarów lub produktów 
do pakowania niepaczkowanych 
produktów żywnościowych sprzedawanych 
luzem, surowego mięsa, ryb, nabiału, 
owoców, warzyw lub słodyczy.

Or. en


