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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa umożliwia stworzenie jednolitego otoczenia ustawodawczego i ma na celu 
zagwarantowanie pewności prawnej producentom i użytkownikom tego szeroko 
rozpowszechnionego rodzaju opakowania.

Zaproponowane poprawki mają na celu wzmocnienie treści dyrektywy przede wszystkim w 
perspektywie konieczności zapewnienia pewności prawnej sektorowi produkcyjnemu oraz 
złożonemu rynkowi, w jakim takie opakowanie znajduje zastosowanie, obejmującemu handel 
sieciowy oraz konsumentów. 

Mimo złożoności rynku toreb plastikowych zaproponowane środki idealnie uwzględniają 
większość zastosowań tego rodzaju opakowania, które dzielą się na dwa duże sektory: ten 
najbardziej znany i rozpowszechniony dotyczy produktów o grubości od 11 do 50 mikronów, 
których przykładem są bardzo popularne plastikowe torby na zakupy; drugim sektorem, 
bardziej szczególnym, ale równie znaczącym, jest sektor tzw. „produktów bardzo lekkich”, o 
grubości od 1 do 10 mikronów, przeznaczonych przede wszystkim do pakowania warzyw i 
owoców sprzedawanych luzem.

W odniesieniu do grubości od 11 do 49 mikronów zasadne są zarówno ramy ogólne, jak i 
założenie stopniowej redukcji rozpowszechnienia opakowań plastikowych. Wyłączenie z 
zakresu dyrektywy opakowań, które ze względu na wymiary i masę wchodzą w skład tej 
kategorii, ale spełniają wymogi normy EN 13432 (2002), uznaje się za logiczne, ponieważ nie 
tylko służą one wspólnemu celowi transportu towarów z punktu sprzedaży, ale również 
dlatego, że znajdują następnie zastosowanie jako pojemnik na odpady organiczne zgodnie z 
obowiązującą europejską dyrektywą ramową 2008/98/WE w sprawie odpadów.

W odniesieniu do produktów o grubości od 1 do 10 mikronów uznaje się szczególną rolę 
opakowań do warzyw i owoców sprzedawanych luzem, podkreślając znaczenie takiego 
sposobu pakowania, który stanowi poważną alternatywę dla zjawiska nadmiernego 
pakowania, a jednocześnie zapewnia zgodność ze wszystkimi podstawowymi normami 
dotyczącymi higieny wymaganymi w przypadku sprzedaży produktów spożywczych luzem. 
Uważa się, że cel ograniczenia zastosowania tego opakowania „do handlu detalicznego” jest 
wdrażany w sposób odpowiedni dla optymalizacji procesu zastępowania go innym 
materiałem ulegającym biodegradacji oraz nadającym się do kompostowania.

Już Komisja Europejska w aktualizacji komunikatu w sprawie polityki przemysłowej 
(COM(2012)0582) „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego” uwzględnia produkty ekologiczne wśród priorytetowych linii działań 
mających na celu wspieranie rozwoju przemysłu europejskiego. Komisja stwierdza w 
szczególności, że „bioprzemysł wykorzystuje zasoby odnawialne lub stosuje bioprocesy w 
procesie produkcyjnym. Bioprodukty oferują szereg korzyści dla konkurencyjności 
przemysłowej i środowiska naturalnego” oraz że „wzrost 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% 
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rocznie, co oznacza rynek o wartości 40 mld EUR, zapewniający 90 000 miejsc pracy w 
samym przemyśle biochemicznym.”

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 znaczącemu 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. Takie ograniczanie 
powinno być przeprowadzane w sposób 
uwzględniający rozróżnienie między 
lekkimi a bardzo lekkimi torbami na 
zakupy oraz w takim tempie, które 
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umożliwi rynkowi znalezienie rozwiązań 
stanowiących realną alternatywę do 
pakowania dla bardzo lekkich toreb na 
zakupy, które spełnią oczekiwania 
konsumentów pod względem higieny i 
świeżości, tak aby uniknąć ryzyka, że 
ograniczanie doprowadzi do nadmiernego 
pakowania z uwagi na fakt, że 
przedsiębiorstwa starają się chronić 
produkt u źródła.

__________________ __________________
7 Dz.U. 312, z 22.11.2008, s. 3. 7 Dz.U. 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 wykorzystanie opłat, które 
okazały się szczególnie skuteczne przy 
ograniczaniu korzystania z plastikowych 
toreb na zakupy. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, że detaliści nie będą 
przekazywać plastikowych toreb na 
zakupy bezpłatnie, z wyjątkiem lekkich 
toreb plastikowych zgodnych z wymogami 
normy EN 13432 (2002), które mogą być 
wykorzystane ponownie jako pojemnik na 
odpady organiczne zgodnie z 
obowiązującą europejską dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wykorzystania 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 
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Europejskiej.

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 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 jedynie 
przenoszenie takich produktów. Jednak 
takie torby na zakupy mogą w znaczący 
sposób przyczyniać się do powstawania 
odpadów. Dlatego też należy ograniczać 
ich użycie lub stopniowo zastępować je 
opakowaniami wykonanymi z 
pozyskiwanych w zrównoważony sposób 
materiałów pochodzenia biologicznego 
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nadających się do kompostowania lub 
papierem pozyskanym w wyniku 
recyklingu, pod warunkiem że takie 
ograniczanie będzie przeprowadzone w 
tempie, które umożliwi rynkowi 
znalezienie rozwiązań stanowiących 
realną alternatywę do pakowania, tak aby 
uniknąć konsekwencji w postaci 
nadmiernego pakowania produktów 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, w związku z czym 
jakikolwiek okres przejściowy 
przewidywany na cele ograniczenia i 
zastąpienia powinien należycie
uwzględniać czas, jakiego potrzebuje 
rynek, aby dostosować się do takiego 
ograniczenia, oraz, co ważniejsze, 
zdolność przemysłu opakowaniowego do 
dostarczania akceptowalnych produktów 
zamiennych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Propagowanie korzystania z lekkich i 
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bardzo lekkich plastikowych toreb na 
zakupy spełniających standardy normy 
E13432 w odniesieniu do produktów 
ulegających biodegradacji jest spójne z 
celami komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanego „Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego”, przy czym wzrost 
wielkości unijnej produkcji bioproduktów 
chemicznych do 2020 r. szacuje się na 
5,3% rocznie, co oznacza rynek o wartości 
40 mld EUR, zapewniający 90 000 miejsc 
pracy w samym przemyśle 
biochemicznym.

Or. en

Poprawka 7

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

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 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 10/2011 * o grubości ścianki od 11 do
50 mikronów, i które są dostarczane 
konsumentom w punkcie sprzedaży 
towarów lub produktów.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
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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. „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, i które są 
dostarczane konsumentom w punkcie 
sprzedaży towarów lub produktów.”;

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„2c. Lekkie plastikowe torby spełniające 
wymogi normy EN 13432 (2002), które 
mogą być wykorzystane ponownie jako 
pojemniki na odpady organiczne zgodnie z 
obowiązującą europejską dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów, są 
wyłączone z zakresu niniejszej 
dyrektywy.”;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2



PE527.872v02-00 10/10 PA\1018393PL.doc

PL

Dyrektywa 94/62/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 a

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 osiągnięcie 
ograniczenia korzystania z lekkich 
plastikowych toreb na zakupy na ich 
terytorium w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy oraz 
ograniczenia korzystania z bardzo lekkich 
plastikowych toreb na zakupy na ich 
terytorium w ciągu trzech lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en


