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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w 
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy
(05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (05094/1/2015 – 
C8-0064/2015),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
26 lutego 2014 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 kwietnia 2014 r.2,

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0761),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 76 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-
0130/2015),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

1 Dz.U. C 214 z 8.7.2014, s. 40.
2 Dz.U. C 174 z 7.6.2014, s. 43.
3 Teksty przyjęte w dniu 16.4.2014 r., P7_TA(2014)0417.
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i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przyjmuje do wiadomości oświadczenie złożone przez Komisję po 
osiągnięciu porozumienia dotyczącego zmiany dyrektywy 94/62/WE w odniesieniu do 
zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. 

Zgodnie z tym, co Komisja stwierdziła w uzasadnieniu, celem pierwotnego wniosku było 
„ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie wyrzucania, 
zachęcanie do zapobiegania powstawaniu odpadów i bardziej efektywnego wykorzystania 
zasobów, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków społeczno-gospodarczych. 
Dokładniej rzecz biorąc, celem wniosku jest zmniejszenie zużycia plastikowych toreb na 
zakupy o grubości poniżej 50 mikronów (0,05 milimetrów) w Unii Europejskiej”.

Parlament Europejski uważa, że tekst uzgodniony między współprawodawcami jest w pełni 
zgodny z celami określonymi we wniosku Komisji. 

W ocenie skutków Komisja doszła do wniosku, że „wariant łączący ogólnounijny cel 
dotyczący zapobiegania odpadom z wyraźnym zaleceniem stosowania środka cenowego oraz 
możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie ograniczeń rynkowych w drodze 
odstępstwa od art. 18 […] ma największy potencjał osiągnięcia ambitnych celów 
środowiskowych, przy zachowaniu pozytywnego wpływu gospodarczego, ograniczeniu 
negatywnych skutków dla zatrudnienia, zagwarantowaniu akceptacji społecznej oraz 
przyczynianiu się do większej świadomości w zakresie konsumpcji zgodnej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju”.
 

Parlament Europejski uważa, że uzgodniony tekst końcowy, oparty na preferowanym 
wariancie określonym w ocenie skutków Komisji, ustanawia odpowiednie przepisy, które 
pozwolą państwom członkowskim zapewnić rzeczywiste zmniejszenie zużycia plastikowych 
toreb na zakupy w całej Unii. 

Parlament Europejski przypomina ponadto, że zgodnie z pkt 30 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r. to do 
współprawodawców należy decyzja o tym, czy należy przeprowadzić ocenę skutków przed 
przyjęciem wszelkich istotnych zmian.

Parlament Europejski przypomina, że zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE „instytucje lojalnie ze sobą 
współpracują”. Parlament docenia starania Komisji zmierzające do zakończenia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. Ubolewa jednak z powodu poruszenia w oświadczeniu Komisji 
kwestii, którymi już się odpowiednio zajęto w toku procedury ustawodawczej.

Na koniec Parlament przypomina, że Komisja jako strażniczka traktatów jest w pełni 
odpowiedzialna za prawidłowe stosowanie prawa Unii przez państwa członkowskie.
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UZASADNIENIE

W wyniku negocjacji między Parlamentem i Radą wniosek Komisji znacznie udoskonalono, 
wprowadzając do niego obowiązek doprowadzenia przez państwa członkowskie do trwałego 
zmniejszenia zużycia lekkich toreb plastikowych na zakupy. Co ważne, po raz pierwszy w 
ciągu czterdziestu lat tworzenia europejskiego prawa w zakresie odpadów wprowadzone 
zostaną wiążące środki na szczeblu UE mające na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów. 

Poziomy docelowe lub odpłatność
W szczególności omawiany akt prawny zobowiązuje obecnie państwa członkowskie do 
wyboru jednej z dwóch opcji: muszą one przyjąć środki ograniczające średni poziom zużycia 
lekkich toreb plastikowych na zakupy do maksymalnie 90 sztuk na osobę rocznie do końca 
2019 r. i nie więcej niż 40 lekkich plastikowych toreb na zakupy na osobę do 2025 r. albo 
muszą one dopilnować, aby do końca 2018 r. lekkie torby plastikowe na zakupy nie były już 
udostępniane bezpłatnie w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że 
zastosowane zostaną równie skuteczne instrumenty. 

Roczne sprawozdania dotyczące zużycia
W celu oceny skuteczności środków na rzecz zmniejszenia zużycia akt wprowadza specjalne 
przepisy dotyczące monitorowania, zobowiązujące państwa członkowskie do przedkładania 
co roku – po raz pierwszy 36 miesięcy po wejściu w życie tego aktu – sprawozdania na temat 
rocznego zużycia plastikowych toreb na zakupy, zgodnie ze wspólną metodologią, którą 
Komisja przyjmie w ciągu 12 miesięcy po wejściu w życie tych przepisów. Podstawę 
stanowią dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze. Dzięki temu korzyści wynikające z 
istnienia konkretnych narzędzi umożliwiających państwom członkowskim kontrolę 
skuteczności podjętych środków znacznie przeważają nad dodatkowymi nakładami pracy 
administracyjnej. 

Oznaczanie ulegających biodegradacji i nadających się do kompostowania plastikowych 
toreb na zakupy
Ponadto zobowiązanie Komisji do ustalenia specyfikacji w zakresie oznaczania ulegających 
biodegradacji i nadających się do kompostowania plastikowych toreb na zakupy stanowi 
ważny sposób na uniknięcie wprowadzających w błąd praktyk polegających na fałszywym 
oznaczaniu plastikowych toreb na zakupy, przede wszystkim w przypadku tzw. „oksy-
biodegradowalnych” plastikowych toreb na zakupy. „Oksy-biodegradowalne” plastikowe 
torby produkowane są w technologii, w której do konwencjonalnych tworzyw sztucznych 
wprowadza się dodatki, w wyniku czego tworzywo sztuczne rozpada się na mikrocząsteczki 
(zwykle w ciągu od dwóch do pięciu lat). Tworzywa takie zachwalane są jako rozwiązanie 
problemu zaśmiecania, ale w rzeczywistości prowadzą do jego nasilenia, powodując 
zanieczyszczenie środowiska mikrodrobinami plastiku. To, czy te mikrodrobiny plastiku 
ulegają ostatecznie biodegradacji, jak twierdzą ci, którzy oferują tę technologię, jest wielce 
kontrowersyjne. Fakt, że termin „biodegradowalny” jest obecnie stosowany do materiałów o 
wyjątkowo zróżnicowanym stopniu biodegradowalności sprawił, że pojęcie to straciło 
wszelkie znaczenie. Przyjęcie jasnych specyfikacji dotyczących oznaczania ulegających 
biodegradacji i nadających się do kompostowania toreb nie tylko wyjaśnia sytuację i 
eliminuje wprowadzające w błąd twierdzenia, ale również przyczynia się do ułatwienia 
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selektywnego zbierania bioodpadów dzięki plastikowym torbom, które faktycznie ulegają 
biodegradacji i nadają się do kompostowania. 

Ocena oddziaływania „oksy-degradowalnych” plastikowych toreb na zakupy na 
środowisko
Ponieważ samo oznaczenie odnosi się do wprowadzającego w błąd określania plastikowych 
toreb na zakupy jako „oksy-degradowalne”, ale nie zapobiega wzrostowi zanieczyszczenia, 
jakie ta technologia może spowodować, w uzgodnionym tekście zobowiązano Komisję, aby 
przeanalizowała wpływ „oksy-degradowalnych” plastikowych toreb na zakupy na środowisko 
i w ciągu 24 miesięcy od wejścia aktu w życie przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie zawierające w stosownym przypadku zestaw środków w celu 
zmniejszenia ich zużycia lub ograniczenia wszelkich szkodliwych skutków. Jako że „oksy-
degradowalne” tworzywa sztuczne są głównie stosowane do produkcji plastikowych toreb na 
zakupy, całkowicie uzasadnione jest zapewnienie prawnie wiążących działań następczych w 
związku ze zmianą dyrektywy w sprawie opakowań w odniesieniu do plastikowych toreb na 
zakupy, zamiast odkładania ich do czasu niepewnych działań w następstwie zielonej księgi 
Komisji w sprawie odpadów z tworzyw sztucznych.

Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy
Aby umożliwić zmniejszenie nadmiernego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy, 
konieczne było odróżnienie ich od bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy o grubości 
ścianki poniżej 15 mikronów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane 
jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowania 
jedzenia. Ponieważ państwom członkowskim można zezwolić na wyłączenie bardzo lekkich 
plastikowych toreb na zakupy z zakresu środków zmierzających do osiągnięcia poziomów 
docelowych redukcji lub środków cenowych, zużycie takich toreb może pozostać na 
niezmienionym poziomie albo nawet wzrosnąć. Z uwagi jednak na to, że ich zużycie jest 
bardzo wysokie, a problem zaśmiecania takimi bardzo lekkimi plastikowymi torbami na 
zakupy – szczególnie istotny, w porozumieniu końcowym zobowiązano Komisję do 
sporządzenia oceny wpływu cyklu życia pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia takich 
toreb oraz, w stosownym przypadku, do przedstawienia w ciągu 24 miesięcy wniosku 
ustawodawczego. 

Norma CEN dla kompostowania domowego
Ponadto porozumienie końcowe przewiduje, że Komisja zwróci się do CEN o opracowanie 
normy dla opakowań nadających się do kompostowania domowego.

Podsumowując, porozumienie końcowe to pod każdym względem znaczna poprawa w 
stosunku do wniosku Komisji. I w przeciwieństwie do wniosku Komisji porozumienie opiera 
się na preferowanym wariancie wskazanym w ocenie skutków Komisji. W związku z tym 
sprawozdawczyni zaleca zatwierdzenie wspólnego stanowiska bez żadnych poprawek.
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