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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0645/2010, którą złożył F.C. (Francja) w sprawie zapobiegania 
powstawaniu odpadów opakowaniowych

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do stale zwiększającego się wolumenu odpadów opakowaniowych, składający 
petycję opowiada się za skuteczniejszym zapobieganiem powstawaniu odpadów 
opakowaniowych, wielokrotnym użytkiem materiałów odpadowych oraz za wprowadzeniem 
wymogów dla producentów i dostawców w zakresie korzystania z opakowań przyjaznych dla 
środowiska. Ponieważ składający petycję nie uważa, by przepisy dyrektywy 94/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych były 
wystarczająco szeroko zakrojone, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie 
podjęcia niezbędnych środków w celu ulepszenia prawodawstwa UE dotyczącego 
zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych stanowi jeden z głównych celów 
dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych („dyrektywa w 
sprawie opakowań”)1. W tym celu w dyrektywie przewiduje się, że opakowania mogą być 
wprowadzane do obrotu wyłącznie wówczas, gdy spełniają zasadnicze wymogi określone w 
dyrektywie. Zgodnie z jednym z tych wymogów objętość i masa opakowań powinny być 

                                               
1Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10–23.
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ograniczone do niezbędnych wielkości minimalnych, odpowiadających wymaganemu 
poziomowi bezpieczeństwa, higieny i akceptacji dla opakowanego wyrobu i dla konsumenta. 
Zharmonizowana norma EN 13428:2004 Opakowania — Wymagania dotyczące wytwarzania 
i składu materiałowego — Zapobieganie poprzez redukcję u źródła określa kryteria oraz 
rozwiązania techniczne, umożliwiające spełnienie zasadniczych wymogów w zakresie 
minimalizacji opakowań, określonych w dyrektywie. Producenci opakowań wprowadzający 
opakowania na rynek UE są zobowiązani do wykazania zgodności swoich produktów z tymi 
wymogami.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy w sprawie opakowań, a 
także zobowiązane do sprawdzania zgodności opakowań wprowadzanych do obrotu z 
zasadniczymi wymogami określonymi w dyrektywie, w tym również z wymogami 
odnoszącymi się do minimalizacji opakowań. W związku z tym władze i sądy krajowe mogą 
bezpośrednio interweniować w przypadkach, w których podmioty gospodarcze nie spełniają 
przepisów krajowych transponujących dyrektywę w sprawie opakowań. W ubiegłych latach, 
przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, powodzeniem zakończyło się kilka postępowań 
sądowych dotyczących niespełnienia wymogu odnoszącego się do minimalizacji opakowań.

Ponadto przepisy dyrektywy w sprawie opakowań nakładają na państwa członkowskie 
obowiązek przedsięwzięcia dodatkowych środków zapobiegawczych, takich jak krajowe 
programy zapobiegania powstawaniu odpadów, projekty mające na celu przejęcie przez 
producentów odpowiedzialności za odpady czy też środki o charakterze fiskalnym. 

Poza tym dyrektywa w sprawie opakowań powinna być również rozpatrywana w kontekście 
innych aktów prawnych. Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów1wzmacnia istniejące 
przepisy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez zobowiązanie państw 
członkowskich do opracowywania krajowych programów zapobiegania powstawaniu 
odpadów, w tym również przedsięwzięcia konkretnych środków zapobiegawczych do 2013 r. 
Komisja opracuje dla państw członkowskich wytyczne mające stanowić pomoc w 
opracowaniu programów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także rozpocznie pracę nad 
określeniem właściwych jakościowych i ilościowych poziomów odniesienia dotyczących 
zapobiegania powstawaniu odpadów. 
W ramach planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji2 Komisja 
koncentruje również uwagę na kwestiach konsumpcji, współpracując z sektorem detalicznym 
oraz innymi kluczowymi podmiotami w łańcuchu dostaw, a także z organizacjami 
konsumentów, aby promować nabywanie produktów bardziej przyjaznych dla środowiska 
oraz tworzenie bardziej ekologicznego łańcucha dostaw. W tym celu powołano forum 
detalistów3, które pełni funkcję platformy służącej do wymiany najlepszych praktyk 
pomiędzy detalistami w celu identyfikowania rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska, 
włącznie z rozwiązaniami dotyczącymi opakowań zbiorczych. W lutym 2011 r. odbędzie się 
specjalne spotkanie forum detalistów, poświęcone sposobom optymalizacji tworzenia 
opakowań oraz zmniejszania ilości odpadów. W związku z tym spodziewana jest debata 
pomiędzy kluczowymi zainteresowanymi stronami na temat określenia najlepszych praktyk w 
celu dobrowolnego promowania bardziej zrównoważonego systemu pakowania produktów na 
rynku UE.
                                               
1Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3, uchylająca dyrektywę 2006/12/WE w sprawie odpadów.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.
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Wnioski

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych stanowi najważniejszy cel dyrektywy 
w sprawie opakowań. Zgodnie z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie opakowań 
objętość i masa opakowań powinny być ograniczone do niezbędnych wielkości minimalnych, 
odpowiadających wymaganemu poziomowi bezpieczeństwa, higieny i akceptacji dla 
opakowanego wyrobu i dla konsumenta. Zharmonizowana norma EN 13428:2004 określa 
kryteria techniczne umożliwiające spełnienie tego wymogu. Opakowania mogą być 
wprowadzane na rynek UE wyłącznie wówczas, gdy spełniają wyżej wymienione wymogi. 
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za sprawdzanie przestrzegania przez producentów 
określonego w dyrektywie wymogu w zakresie minimalizacji opakowań.


