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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa oferuje możliwość stworzenia jednolitego otoczenia ustawodawczego i zmierza do 
zagwarantowanie pewności prawa producentom i użytkownikom tych szeroko 
rozpowszechnionych opakowań.

Zaproponowane zmiany mają na celu umocnienie przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do 
konieczności zapewnienia pewności prawa sektorowi produkcyjnemu oraz wykorzystującemu 
te opakowania różnorodnemu środowisku, które obejmuje masową dystrybucję oraz 
konsumentów.

Pomimo złożoności rynku toreb plastikowych ten środek prawny doskonale uwzględnia 
znaczną część zastosowań tego „narzędzia zawartości”, które dzieli się na dwie duże grupy:
pierwszą, bardziej znaną i rozpowszechnioną, obejmującą wyroby o grubości od 11 do 50 
mikronów, reprezentowaną przez bardzo dobrze znane torby na zakupy, i drugą – bardziej 
specyficzną, lecz nie mniej ważną – obejmującą tzw. torby bardzo lekkie o grubości od 1 do 
10 mikronów, przeznaczone do pakowania owoców i warzyw sprzedawanych luzem.

Torby o grubości od 11 do 49 mikronów są objęte zarówno ramami ogólnymi, jak i celem 
stopniowego ograniczania korzystania z opakowań plastikowych. Należy zauważyć, że 
opakowania należące do tej kategorii z powodu rozmiarów i wagi, lecz spełniające normę EN 
13432 (2002), są konsekwentnie wyłączone z zakresu dyrektywy, ponieważ nie są 
wykorzystywane tylko do przenoszenia towarów z punktu sprzedaży, ale można następnie ich 
użyć jako pojemników na odpady organiczne zgodnie z obowiązującą europejską dyrektywą 
ramową 2008/432/WE w sprawie odpadów.

Jeśli chodzi o wyroby o grubości od 1 do 10 mikronów, uznaje się ich szczególne 
zastosowanie jako opakowania warzyw i owoców sprzedawanych luzem, podkreślając 
znaczenie tego rodzaju opakowań, które stanowią realną alternatywę dla zjawiska 
nadmiernego opakowywania, gwarantując jednocześnie zachowanie wszystkich 
podstawowych zasad higieny koniecznych przy sprzedaży artykułów żywnościowych luzem.
Należy podkreślić, że cel, jakim jest ograniczenie użytkowania tego wyrobu w sprzedaży 
detalicznej, powinien być realizowany przez na tyle długi okres, by było możliwe zastąpienie 
go innymi materiałami ulegającymi biodegradacji i nadającymi się do kompostowania.

Już Komisja Europejska w zaktualizowanym komunikacie w sprawie polityki przemysłowej 
(COM(2012)582) pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego” umieszcza produkty ekologiczne wśród priorytetowych działań 
wspierających europejski rozwój przemysłowy. Komisja stwierdza w szczególności, że 
„[b]ioprzemysł wykorzystuje zasoby odnawialne lub stosuje bioprocesy w procesie 
produkcyjnym. Bioprodukty oferują szereg korzyści dla konkurencyjności przemysłowej i 
środowiska naturalnego”, a także, że „[w]zrost wielkości unijnej produkcji bioproduktów 
chemicznych do 2020 r., w tym biologicznych tworzyw sztucznych, biologicznych środków 
smarnych, biorozpuszczalników, biologicznych środków powierzchniowo czynnych i 
półproduktów (surowców) chemicznych, szacuje się na 5,3 % rocznie, co oznacza rynek o 
wartości 40 mld EUR, zapewniający 90 000 miejsc pracy w samym przemyśle 
biochemicznym”.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

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 
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 znacznemu zmniejszeniu 
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 
korzystania z nich zgodnie z art. 17 
dyrektywy 94/62/WE. Aby uniknąć 
sytuacji, w której ograniczenie zużycia 
doprowadzi do nadmiernego 
opakowywania w związku z tym, że 
przemysł będzie się starał zabezpieczyć 
produkt u źródła, takie ograniczenie 
powinno zostać przeprowadzone z 
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zastosowaniem rozróżnienia między 
lekkimi a bardzo lekkimi torbami na 
zakupy oraz w tempie umożliwiającym 
rynkowi znalezienie w kwestii opakowań 
realnego alternatywnego rozwiązania dla 
bardzo lekkich toreb na zakupy, które 
zadowoliłoby oczekiwania konsumenta 
pod względem higieny i świeżości 
produktów.

__________________ __________________
7 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3. 7 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Poprawka 2

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, powinny
obejmować stosowanie opłat, które 
okazały się szczególnie skuteczne przy 
ograniczaniu korzystania z plastikowych 
toreb na zakupy. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by sprzedawcy 
detaliczni nie udostępniali plastikowych 
toreb na zakupy bezpłatnie, z wyjątkiem 
lekkich plastikowych toreb spełniających 
normę EN 13432 (2002), które mogą być 
ponownie wykorzystane jako pojemniki na 
odpady organiczne zgodnie z dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów. Państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość skorzystania z instrumentów 
ekonomicznych takich jak podatki oraz
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.
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Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy stosowane do pakowania 
wilgotnych, sprzedawanych luzem, 
niepaczkowanych produktów 
żywnościowych, takich jak surowe mięso, 
ryby i nabiał, są niezbędne do zachowania 
higieny żywności i dlatego nie powinny 
podlegać celowi redukcji zużycia 
przewidzianemu w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Bardzo lekkie plastikowe torby na 
zakupy stosowane do pakowania suchych, 
sprzedawanych luzem, niepaczkowanych 
produktów żywnościowych, takich jak 
owoce, warzywa i słodycze, spełniają 
funkcje wykraczające poza samo 
przenoszenie takich produktów. Jednak 
takie torby na zakupy mogą w znaczący 
sposób przyczyniać się do powstawania 
odpadów. Dlatego też należy ograniczyć 
ich zużycie lub stopniowo zastąpić je 
torbami wykonanymi z pozyskiwanych w 
zrównoważony sposób materiałów 
pochodzenia biologicznego nadających się 
do kompostowania lub z papieru 
pozyskanego w wyniku recyklingu, pod 
warunkiem że zostanie to przeprowadzone 
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w sposób umożliwiający rynkowi 
znalezienie realnego alternatywnego 
rozwiązania w kwestii opakowań i w takim 
też tempie w trosce o uniknięcie 
nadmiernego opakowywania u źródła.

Or. en

Poprawka 5

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, a zatem jakikolwiek 
okres przejściowy przeznaczony na 
ograniczenie i zastąpienie plastikowych 
toreb na zakupy powinien należycie 
uwzględniać czas, jakiego potrzebuje 
rynek na dostosowanie się do takiego 
ograniczenia, a także – w jeszcze 
większym stopniu – zdolność sektora 
opakowań do zaopatrzenia w 
dopuszczalne alternatywne produkty.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Propagowanie lekkich i bardzo 
lekkich plastikowych toreb spełniających 
normę E13432 dotyczącą produktów 
biodegradowalnych jest spójne z celami 
komunikatu Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
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Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego oraz z europejskimi 
staraniami na rzecz przywrócenia 
konkurencyjności przemysłu i ożywienia 
gospodarczego. Według szacunków do 
2020 r. produkcja unijnych produktów 
chemicznych pochodzenia biologicznego 
będzie rosnąć w tempie 5,3% rocznie, co 
oznacza rynek warty 40 mld EUR, 
oferujący 90 000 miejsc pracy w samym 
tylko przemyśle biochemicznym.

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„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.

„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 od 11 do
50 mikronów, które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 3 – punkt -2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„bardzo 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 od 1 do 10 mikronów, które są 
dostarczane konsumentom w punkcie 
sprzedaży towarów lub produktów.

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. 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.

1a. Państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu ograniczenie
korzystania z lekkich plastikowych toreb 
na zakupy na ich terytorium w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy oraz ograniczenie zużycia 
bardzo lekkich plastikowych toreb na 
zakupy na ich terytorium w ciągu trzech 
lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lekkie plastikowe torby spełniające 
normę EN 13432 (2002), które mogą być 
ponownie wykorzystane jako pojemniki na 
odpady organiczne zgodnie z dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów, są 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Or. en


