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Warszawa, 2015-11-27 

 

 

Opinia Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na temat 

notyfikacji Francji w sprawie toreb plastikowych 2015/548/F 
 

 

Notyfikacja Francji w sprawie toreb plastikowych w naszej ocenie nie jest zgodna z pkt.11 

Dyrektywy UE 2015/720, która mówi, ze środki podjęte przez państwa członkowskie w celu 

redukcji zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy mają być proporcjonalne i 

niedyskryminujące. Notyfikacja wyklucza praktycznie stosowanie torebek foliowych 

wykonanych z konwencjonalnych polimerów, promując tylko i wyłącznie torebki  z materiału 

pozyskiwanego biologicznie. Celem dyrektywy UE jest ograniczenie zaśmiecania środowiska, 

a nie zamiana torebek z tworzyw konwencjonalnych na pozyskiwane z innych materiałów.     

W naszej ocenie tego rodzaju zamiana  nie da spodziewanego efektu. Rozwiązania francuskie 

jednakże mogą być korzystne dla gospodarki francuskiej o innej specyfice, która może 

promować tworzywa tego rodzaju wspierając własną gospodarkę. Należy wziąć pod uwagę, że  

w naszej rzeczywistości są istotne różnice. W odniesieniu do polimerów pozyskiwanych 

biologicznie, biodegradowalnych obecne możliwości ich podaży dla przetwórców są 

niewielkie, a wykorzystanie ich w produkcji  często wymagałyby także zmiany 

oprzyrządowania polskich przetwórców oraz nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że tego 

rodzaju odpady nie mogą być mieszane w strumieniu do recyklingu z odpadami z tworzyw 

sztucznych konwencjonalnych. 

 

Zwracamy uwagę na błąd w tłumaczeniu na język polski w treści notyfikacji..W języku 

oryginału matière biosourcée lub w języku angielskim oficjalnej treści tłumaczenia 

biosourced material oznacza materiał pozyskiwany biologicznie. Różnica jest taka, że 

materiał pozyskiwany w ten sposób nie różni się w zasadzie właściwościami od materiału z 

polimerów konwencjonalnych, wobec tego jego wpływ na środowisko jest identyczny, tylko 

inne źródło pozyskania. Poniżej treść błędnego tłumaczenia w języku polskim : 

 

„Uwaga: Niniejszy dekret określa warunki stosowania przepisów ustawowych kodeksu 

ochrony środowiska, których celem jest wprowadzenie zakazu udostępniania jednorazowych 

toreb plastikowych z wyjątkiem dotyczącym toreb innych niż torby z uchwytem, toreb 

nadających się do kompostowania w ramach kompostowania w gospodarstwie domowym 

i toreb wykonanych, częściowo lub w całości, z materiałów biodegradowalnych..”(powinno 

być materiałów pochodzenia biologicznego). 

(w pozostałych częściach dokumentu słowo „biosourced” także błędnie tłumaczone jako 

„biodegradowalny” włącznie z definicją) 

 

W odniesieniu do torebek biodegradowalnych bez względu na polimer bazowy (z materiałów 

pozyskiwanych biologicznie, czy też polimerów kopalnych) w Polsce, świadomość 

ekologiczna konsumentów nie jest na tyle wysoka, aby regulacje na korzyść tych torebek, czy 

też torebek kompostowalnych na obecnym etapie mogły być  skuteczne. Zgodnie z badaniami 
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nawet 2 % torebek biodegradowalnych w strumieniu odpadów tworzyw sztucznych może 

spowodować nieprzydatność całej partii do recyklingu. Wobec tego torebki biodegradowalne 

mogą w naszej opinii być wykorzystane tylko w społeczeństwie o wysokiej świadomości 

ekologicznej, które także rozumie  zagrożenia jakie mogą wystąpić w  wyniku nieodpowiedniej 

selekcji odpadów. Na obecnym etapie w świetle ustawy o porządku i czystości w gminach w 

Polsce nie ma nawet mechanizmów kontroli poziomu i poprawności selekcji dokonywanej w 

gospodarstwach domowych. Poza tym zgodnie z dyrektywą w terminie do 27 maja 2017 

będziemy znali specyfikację etykiet lub oznakowań, dotyczące  biodegradowalnych i 

kompostowalnych plastikowych toreb na zakupy (art1 pkt. 3 dyrektywy). W związku z tym 

należałoby  w pierwszej kolejności  poznać te przepisy. Zagrożenia związane z bezkrytycznym 

i nieprzygotowanym  stosowaniem torebek biodegradowalnych zostały w skrócie 

przedstawione przez Plastics Recyclers Europe ( w załączeniu). Załączamy także analizę 

United Nations Environment Programme na temat błędnych przekonań na temat zachowania 

materiałów biodegradowalnych w środowisku wodnym. Nie bez znaczenia jest także 

zachowanie konsumentów, które wskazuje na brak odpowiedzialności za odpady pozostawione 

w środowisku w przypadku oznaczenia tworzyw jako biodegradowalne (str. 28,29 raportu 

UNEP). 

 

Według nas znacznie lepsze dla środowiska byłyby zapisy dotyczące obowiązkowego udziału 

procentowego materiałów z recyklingu zwłaszcza w produkcji torebek o grubościach  w 

przedziale 30-50 mikronów, co jest zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego. W przypadku 

torebek cieńszych ich jakość wraz ze wzrostem udziału materiału z recyklingu ulega 

znacznemu pogorszeniu. 

 

Zapis w notyfikacji dotyczący definicji torebki jednorazowej w odniesieniu do jej pojemności 

(nie mniejszej niż 25 litrów) wydaje się zupełnie zbędny i nie ma nic wspólnego z charakterem 

torebki jednorazowej. 

 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych popiera rozwiązania legislacyjne na wzór 

brytyjskich, portugalskich, czy holenderskich, gdzie ustala się  obowiązek pobierania opłat za 

torebki foliowe w miejsce bezpłatnej dystrybucji. Jednakże uważamy, że regulacje powinny 

być rozszerzone na torebki papierowe, w przypadku których badania wykazały większy 

negatywny wpływ na środowisko. Poza tym zgodnie z analizami ten rodzaj torebek w 

odróżnieniu od torebek wykonanych z polimerów nie jest wykorzystywany więcej niż jeden 

raz, ze względu na ich niskie parametry wytrzymałościowe. Należy zwrócić uwagę na to, że 

celem dyrektywy (pkt.19) jest ograniczenie zużycia torebek foliowych, co nie powinno 

jednocześnie prowadzić do ogólnego wzrostu zużycia opakowań z innych materiałów. 

 

W związku z tym, że także większość sieci detalicznych wprowadziła opłaty na przykasowe 

torebki foliowe w Polsce, ich ilość w czasie ostatnich pięciu lat znacznie spadła. Jesteśmy 

przekonani, że zakaz dystrybucji bezpłatnej tzw. lekkich torebek foliowych bez dodatkowych 

regulacji pozwoli Polsce na osiągniecie celów dyrektywy UE, przynajmniej w pierwszym 

etapie do  roku 2020. Zgodnie z zapisami dyrektywy do dnia 27 listopada 2021 r. Komisja jest 

zobligowana przedstawić  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające 

skuteczność  wprowadzonej dyrektywy. Poza tym należy w pierwszej kolejności wdrożyć 

statystykę dotyczącą informacji o ilości zużywanych torebek foliowych zgodnie z dyrektywą. 

Metodologia liczenia  rocznych ilości zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy  będzie 

znana przez kraje członkowskie w terminie do 27 maja 2016. Opierając się na wiarygodnych 

danych będzie można określić jakie dodatkowe środki, oprócz zakazujących bezpłatnej 

dystrybucji, będzie można podjąć, aby osiągnąć cele.  
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Niezbędne w naszej ocenie jest niezwłoczne podjęcie prac na temat stworzenia i realizacji 

ramowego programu edukacji społeczeństwa związanej nie tylko z ochroną środowiska, ale 

także wzorcami zachowań oraz niezbędnymi działaniami w odniesieniu do minimalizacji 

odpadów oraz odpowiedniej selekcji dla recyklingu (pkt.6 i 15 dyrektywy). 

 

 

Dodatkowych  informacji  dotyczących stanowiska PZPTS w sprawie torebek foliowych  

udziela Robert Szyman (dyrektor PZPTS). 


