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Gospodarka o obiegu zamkniętym: cztery wnioski
w sprawie odpadów
Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych (składowanie, spalanie, recykling i kompostowanie)
znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. W 2015 r. w ramach przejścia na
gospodarkę o obiegu zamkniętym Komisja Europejska przedłożyła cztery wnioski ustawodawcze
mające na celu poprawę gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Głosowanie w pierwszym
czytaniu nad sprawozdaniami przyjętymi przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaplanowane jest na drugą sesję marcową.

Kontekst
Choć w ostatnich dekadach gospodarowanie odpadami w UE znacznie się poprawiło, wciąż ponad jedną
czwartą odpadów komunalnych poddaje się składowaniu, a mniej niż połowę kompostuje się lub poddaje
recyklingowi. Pomimo wyznaczenia celów na poziomie UE sposoby przetwarzania odpadów komunalnych
(obejmujących ok. 10 % wszystkich odpadów), odpadów opakowaniowych (papier, karton, szkło, plastik,
drewno i metal) oraz pozostałych strumieni odpadów znacznie różnią się w poszczególnych państwach
członkowskich. Poprawa gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z nimi (koncepcją
zapisaną w ustawodawstwie UE, zgodnie z którą tworzy się hierarchię sposobów przetwarzania odpadów,
począwszy od unikania ich wytworzenia, przez ponowne użycie, recykling i spalanie z odzyskiwaniem energii,
a skończywszy na składowaniu) może przynieść korzyści dla środowiska, klimatu, zdrowia ludzi i gospodarki.

Propozycje Komisji Europejskiej
W grudniu 2015 r., po wycofaniu w lipcu 2014 r. pierwszego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu
zamkniętym, Komisja przedłożyła nowy pakiet czterech wniosków ustawodawczych zmieniających sześć
dyrektyw dotyczących odpadów (dyrektywę ramową w sprawie odpadów oraz dyrektywy w sprawie
składowania odpadów, w sprawie opakowań, w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie
baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Wnioski te
zobowiązują państwa członkowskie do przygotowania się do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 65 %
i składowania najwyżej 10 % odpadów komunalnych do 2030 r., a także przewiduje się pięcioletni okres
przedłużenia dla siedmiu państw członkowskich. Wymagałyby one również od państw członkowskich
przygotowania się do ponownego wykorzystania i recyklingu 75 % odpadów opakowaniowych (z oddzielnymi
celami dla konkretnych materiałów) do 2030 r. Ponadto wnioski te zobowiązałyby państwa członkowskie do
wykorzystania instrumentów ekonomicznych w celu wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami,
wprowadzenia środków zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia oddzielnego gromadzenia
bioodpadów, gdy tylko jest to „wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i
środowiskowego”. Wnioski te określają systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta i ograniczają
liczbę metod obliczania dotyczących celów z czterech do dwóch. Komisja oczekuje, że wnioski przyniosą
korzyści gospodarcze i środowiskowe, choć pociągną one za sobą również inwestycje.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w
sprawozdaniu przyjętym dnia 24 stycznia 2017 r. proponuje wyznaczenie ambitniejszych celów,
wprowadzenie oddzielnych celów odnoszących się do ponownego użycia, marnotrawienia żywności,
odpadów morskich i olejów odpadowych, wprowadzenie jednej metody obliczania dotyczącej celów oraz
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zaostrzenie warunków przyznawania odstępstw pojedynczym państwom członkowskim. Sprawozdania
zawierają również propozycję aktywniejszego wdrażania hierarchii postępowania z odpadami, przewidują
obowiązek rozszerzenia odpowiedzialności producenta w odniesieniu do konkretnych strumieni odpadów i
podwyższenia wymagań związanych z selektywną zbiórką odpadów. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii (ITRE) przyjęła opinie dnia 13 października 2016 r. Głosowanie nad wnioskami planuje się na drugą
marcową sesję plenarną. Rada ma być bliska osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków, które należą do
priorytetów prezydencji maltańskiej.
Pierwsze czytanie: 2015/0275(COD), 2015/0274(COD),
2015/0276(COD), 2015/0272(COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni:
Simona Bonafè, S&D, Włochy. Zob. również briefing
Biura Analiz Parlamentu Europejskiego pt. „EU
Legislation in progress” („Opracowywanie prawa UE”),
pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
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