
Streszczeni 



Wojna Rosji z Ukrainą ujawniła w brutalny sposób zależność Europy od paliw kopalnych, zwłaszcza 
rosyjskiej ropy i gazu. W sierpniu 2022 r., gdy Unia Europejska (UE) stanęła w obliczu trudnej 
rzeczywistości ograniczenia dostępu do rosyjskich paliw kopalnych, państwa członkowskie UE 
zobowiązały się do zmniejszenia zużycia gazu o co najmniej 15% do 31 marca 2023 r. Podczas gdy w 
państwach członkowskich, takich jak Niemcy, mówi się ogółowi społeczeństwa, że powinniśmy wziąć 
zimny prysznic i zużywać mniej ciepła, aby zmniejszyć ogólne zużycie paliw kopalnych, UE zawiera lub 
planuje nowe umowy handlowe w celu zabezpieczenia dostaw na chłodniejsze miesiące w roku, w 
szczególności ze Stanami Zjednoczonymi (USA) i krajami afrykańskimi, takimi jak Senegal. Rządy UE 
nie tylko wymagają znacznie więcej działań i adaptacji od poszczególnych obywateli niż od sektorów 
przemysłu, które zużywają lwią część surowców kopalnych i energii ze źródeł kopalnych, ale także 
całkowicie pomijają ogromny potencjał zmniejszenia zużycia paliw kopalnych poprzez zaadresowanie 
nadmiernej konsumpcji.  
 
Przypadek branży petrochemicznej i tworzyw sztucznych jest symbolem tego problemu. Gdyby światowi 
producenci petrochemiczni byli krajem, byliby trzecim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na 
świecie i czwartym co do wielkości konsumentem gazu.  Obecnie przemysł ten jest największym 
motorem zwiększonego popytu na ropę naftową i gaz na całym świecie, napędzając kryzys klimatyczny  
i jego katastrofalne skutki dla najbardziej wrażliwych populacji i ekosystemów. Jednak ten niezwykle 
wysoko zużywający paliwa kopalne przemysł pozostaje całkowicie pomijany w publicznych debatach na 
temat energii i klimatu, nawet gdy Europa stoi w obliczu wojny na kontynencie, a także 
bezprecedensowego kryzysu energetycznego i katastrofalnych skutków klimatycznych. Dzieje się tak 
pomimo jasnych i wykonalnych ścieżek zmniejszenia zużycia jednego z głównych produktów: tworzyw 
sztucznych.  
Tymczasem od czasu opublikowania strategii w zakresie tworzyw sztucznych w 2018 r. i przyjęcia 
przełomowej dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) w 
2019 r. UE i kilka jej państw członkowskich są wiodącym głosem w globalnej walce z zanieczyszczeniem 
tworzywami sztucznymi. Przywództwo to było szczególnie widoczne podczas procesu Zgromadzenia 
Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA), który doprowadził do przyjęcia w marcu 2022 r. 
historycznej rezolucji w sprawie przyspieszenia negocjacji w sprawie wiążącego globalnego 
porozumienia w sprawie zakończenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w całym cyklu życia 
tworzyw sztucznych. Jednak spośród wszystkich środków, które UE podjęła w celu rozwiązania 
problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi u źródła, żaden nie odnosi się bezpośrednio do 
produkcji tworzyw sztucznych. Produkcja tworzyw sztucznych odpowiadała za prawie 9 proc. i 8 proc. 
końcowego zużycia gazu kopalnego i ropy naftowej w UE odpowiednio w 2020 r.  Podjęcie ambitnych 
środków redukcyjnych we wszystkich sektorach mogłoby przyczynić się do zmniejszenia popytu na 
paliwa kopalne w UE i z krajów importujących do niej. Jednocześnie takie środki przyczyniłyby się do 
rozwiązania problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, kryzysów energetycznych  
i klimatycznych.  Ponieważ największa część tworzyw sztucznych produkowanych i konsumowanych w 
UE stanowią opakowania, przyspieszenie tempa i ambicji wdrażania dyrektywy SUP – a także 
przyspieszenie działań transformacyjnych poprzez przegląd dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych (PPWD) – stanowi krytyczny pierwszy krok. 
 
Najważniejsze ustalenia 

● Produkcja tworzyw sztucznych jest zdecydowanie największym przemysłowym 
użytkownikiem ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej w UE, przyćmiewając inne 
energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak stal, produkcja samochodów, maszyny oraz 
żywność i napoje.  Odpowiada ona za prawie 9 proc. i proc. końcowego zużycia gazu kopalnego  
i ropy naftowej w UE odpowiednio w 2020 r. To mniej więcej tyle, co całkowite zużycie gazu  
w Holandii i prawie tyle, co całkowite zużycie ropy we Włoszech w 2020 roku.	



● Produkcja tworzyw sztucznych jest również najbardziej energo- i zasobochłonna  ze wszystkich 
procesów przemysłu petrochemicznego. Odpowiada ona za zużycie 1/5 (21,98 proc.) gazu 
przemysłowego i 2/5 (37,58 proc.) ropy naftowej w UE.  Największa część tej energii została 
wykorzystana do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, które stanowią 40 proc. rynku 
końcowego produktów z tworzyw sztucznych w UE.  Stanowi to około 10 miliardów metrów 
sześciennych (bcm) gazu kopalnego i 14 milionów ton ropy. To mniej więcej tyle, ile wynosi 
ostateczne zużycie gazu na Węgrzech w 2020 r. oraz łączne zużycie ropy naftowej w Szwecji  
i Danii w 2020 r. 	

● Prawie 15 proc. końcowego zużycia gazu i 14 proc. końcowego zużycia ropy naftowej w 2020 r. 
w UE-27 wykorzystano do produkcji produktów petrochemicznych.	

● W UE w 2020 r . 38 proc. gazu i 22 proc. ropy pochodziło z Rosji, co sprawia, że 
energochłonny przemysł petrochemiczny jest w znacznym stopniu uzależniony od 
rosyjskich paliw kopalnych.	

● Łącznie Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia i Polska odpowiadają za 77 
proc. wszystkich odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w UE.  Osiągnięcie 
redukcji odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o 50 proc. i 90 proc. recyklingu 
doprowadziłoby do zmniejszenia o 6,2 mld m³ gazu kopalnego i 8,7 mln ton ropy naftowej na 
poziomie UE w porównaniu z 2020 r. Liczby te są równoważne końcowemu zużyciu ropy i gazu 
w Republice Czeskiej w 2020 r. , 

Scenariusz "business as usual", w którym przemysł produkcji tworzyw sztucznych planuje podwoić 
produkcję gazu i ropy naftowej, jest niezgodny z osiągnięciem celów Zielonego Ładu, wiążącymi celami 
klimatycznymi w zakresie utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C oraz odpowiedzią na naszą 
pilną potrzebę zmniejszenia zużycia i zależności od ropy naftowej i gazu. UE nie może wykupić sobie 
wyjścia z wielu obecnych kryzysów, po prostu zastępując rosyjskie paliwa kopalne importem z innych 
regionów.  Każda baryłka ropy naftowej lub metr sześcienny gazu kopalnego, przeznaczony na produkcję 
tworzyw sztucznych, jest główną przeszkodą na drodze do osiągnięcia celów związanych z kryzysem 
klimatycznym oraz uwolnienia się od zależności od paliw kopalnych, która podsyca niestabilność  
i napędza wojny. Aby odzyskać międzynarodowe przywództwo w walce z kryzysami klimatycznymi  
i kryzysami związanymi z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi oraz chronić swoich obywateli 
przed eskalacją cen i wynikającymi z tego konfliktami, UE musi stawić czoła petrosłoniowi w pokoju: 
tworzywom sztucznym. 
 
Rekomendacje 

● Pierwszym i łatwym krokiem w kierunku osiągnięcia drastycznego ograniczenia produkcji 
tworzyw sztucznych w pierwszym etapie jest przyspieszenie i rozszerzenie wdrażania 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (RDO) i dyrektywy w sprawie produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUPD), zwiększając poziom ambicji, w 
szczególności poprzez przyjęcie celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów  
i ponownego użycia. Takie działanie zmniejszy również zużycie ropy i gazu.	

● UE i jej państwa członkowskie muszą skorzystać z okazji, jaką jest przegląd dyrektywy w 
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD), aby przyjąć ambitne środki 
dotyczące ograniczenia opakowań. Powinny one obejmować ograniczenie poziomu opakowań 
wprowadzanych na rynek UE, które z czasem zmniejszyłoby się, oraz rozwój systemów 
ponownego użycia, opartych na ambitnych i wiążących celach w zakresie ponownego użycia. 
UE powinna w szczególności rozważyć wykorzystanie rozwoju roślin w celu zakazania 
dalszych zbędnych opakowań, takich jak saszetki jednorazowe oraz pakowanie owoców  
i warzyw, a także w celu zakazania przepakowywania.	

● UE nie może sobie pozwolić na czekanie kolejnych trzech dekad na zmniejszenie o 40% 
pierwotnego zużycia tworzyw sztucznych w sektorach opakowań i artykułów gospodarstwa 



domowego, motoryzacji i budownictwa, jak zaproponowano nawet w sponsorowanych przez 
przemysł propozycjach Plastics Europe i SYSTEMIQ. Zmniejszenie produkcji z 50 do 29 
megaton (Mt) powinno zostać osiągnięte do 2030 r.	

● Reagując na groźbę odcięcia dostaw z Rosji, państwa członkowskie UE zgodziły się 
zmniejszyć zużycie gazu o 15 proc. do 31 marca 2023 r. Ale ten środek jest daleki od tego, co 
jest potrzebne. W najbliższej przyszłości i w świetle spodziewanych niedoborów gazu w 
nadchodzących miesiącach UE i jej państwa członkowskie muszą dopilnować, aby środki 
nadzwyczajne ograniczyły wykorzystanie ropy naftowej i gazu w przemyśle (poza tym co 
niezbędne), na przykład udział, który zazwyczaj przeznaczały na produkcję niepotrzebnych 
jednorazowych tworzyw sztucznych i opakowań. Zakres takich ograniczeń musi 
odzwierciedlać skalę kryzysu i być wdrażany w sposób chroniący pracowników i gospodarstwa 
domowe o niskich dochodach. 	

● UE i jej państwa członkowskie muszą dążyć do ambitnych środków na wcześniejszym etapie 
negocjacji w sprawie globalnego traktatu o zakończeniu zanieczyszczenia tworzywami 
sztucznymi, w tym: uwzględnienia źródeł i surowców przy określaniu pełnego cyklu życia 
tworzyw sztucznych, globalnego pułapu ogólnej produkcji tworzyw sztucznych oraz zaleceń 
dotyczących rozpoczęcia stopniowego wycofywania produkcji tworzyw sztucznych 	
z początkowymi ograniczeniami produkcji szczególnie problematycznych lub niepotrzebnych 
tworzyw sztucznych.	

● UE i jej państwa członkowskie muszą zaprzestać budowy nowej infrastruktury dla paliw 
kopalnych, w tym zakładów petrochemicznych, począwszy od moratorium lub zamrożenia 
zezwoleń na budowę nowych pierwotnych zakładów produkcji tworzyw sztucznych (takich jak 
krakery).	

● Próby UE i państw członkowskich mające na celu zabezpieczenie ropy i gazu z Afryki, USA  
i innych krajów oferują jedynie krótkoterminowe rozwiązanie długoterminowego problemu, 
jednocześnie pogłębiając kryzys klimatyczny i nakładając znaczne koszty środowiskowe  
i zdrowotne na kraje i społeczności, w których występuje wydobycie. Próby zaradzenia 
kryzysowi muszą opierać się na obniżeniu zużycia paliw kopalnych, kładąc jednocześnie 
podwaliny pod sprawiedliwą transformację, a nie umożliwiając budowę nowej infrastruktury. W 
związku z tym dyplomacja klimatyczno-energetyczna UE powinna opierać się na zapewnieniu 
bardziej przyjaznego dla klimatu dostępu do energii i sprawiedliwości klimatycznej oraz być 
wykorzystywana do wypełniania zobowiązań, w tym finansowych, w ramach Zielonego Ładu 
UE, UNFCCC i porozumienia paryskiego.	

● UE i jej państwa członkowskie muszą współpracować z europejskim przemysłem 
petrochemicznym w celu opracowania planów dekarbonizacji oraz przyszłej ścieżki wolnej od 
paliw kopalnych i potrzebnej sprawiedliwej transformacji dla tego sektora.	

Biorąc pod uwagę, że siedem największych krajów UE zużywających ropę naftową i gaz do 
produkcji tworzyw sztucznych jest również odpowiedzialnych za 77 proc. wszystkich odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych w UE, środki te powinny być wdrażane priorytetowo w 
Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii i Polsce. 
  

  

 


