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Ku gospodarce o obiegu zamkniętym
Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym mogłoby być korzystne pod względem
środowiskowym i gospodarczym. Wiążą się z nim jednak liczne bariery i wyzwania. Komisja
Europejska przygotowuje obecnie nowy wniosek dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który
ma zostać przedstawiony pod koniec 2015 r., a Parlament zaplanował głosowanie nad
strategicznym sprawozdaniem poświęconym tej kwestii, które ma się odbyć podczas sesji lipcowej.

Kontekst
W przeciwieństwie do tradycyjnego linearnego modelu gospodarczego opartego na zasadzie „wziąć –
wyprodukować – zużyć – wyrzucić” podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym jest ponowne użycie,
naprawa, modernizacja i recykling w (niemal) zamkniętym obiegu, w którym produkty i zawarte w nich
materiały mają wysoką wartość. Przyczyny dążenia do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu są natury
zarówno środowiskowej, jak i gospodarczej. Przejście na model zamknięty ograniczyłoby presję na
środowisko, co miałoby korzystny wpływ na ekosystemy, bioróżnorodność i zdrowie ludzi. Poprawiłoby
również bezpieczeństwo dostaw surowców, gdyż obecnie, biorąc pod uwagę ekwiwalent surowcowy, UE
importuje ok. 50% zużywanych przez siebie zasobów. Obieg zamknięty mógłby być też źródłem oszczędności
materiałowych dla przedsiębiorstw (zdaniem Fundacji Ellen MacArthur mogą one wynieść od 250 do 465 mld
EUR rocznie, czyli 12–23% kosztów materiałowych) i przyczynić się do powstania 2 mln nowych miejsc pracy
do 2030 r. (szacunki Komisji Europejskiej).
Jednak z przejściem na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu wiążą się liczne bariery i wyzwania.
Wymaga ono zmian systemowych dotyczących zachowań konsumenckich i modeli gospodarczych oraz
mogłoby stanowić zagrożenie dla części spośród 350 tys. miejsc pracy w europejskim przemyśle
wydobywczym. Wciąż brakuje kluczowych czynników umożliwiających takie przejście, do których należą
m.in. rynki surowców wtórnych. W państwach członkowskich stosuje się bardzo różniące się od siebie
metody unieszkodliwiania odpadów. Przejście na obieg zamknięty stanowiłoby także poważne wyzwanie w
kontekście wielopoziomowego systemu rządzenia.
W lipcu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak
na początku bieżącego roku zawarty w pakiecie wniosek ustawodawczy dotyczący odpadów został wycofany.
Nowy wniosek ustawodawczy jest spodziewany pod koniec 2015 r. wraz z planem działania dotyczącym
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sprawozdanie strategiczne Parlamentu
W dniu 17 czerwca 2015 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności przyjęła strategiczne sprawozdanie pt. „Zasobooszczędność – przechodzenie na gospodarkę o
obiegu zamkniętym” (sprawozdawca: Sirpa Pietikäinen, PPE, Finlandia). W sprawozdaniu tym zatwierdza się
ogólne podejście Komisji przyjęte w jej komunikacie z 2014 r. poświęconym gospodarce o obiegu
zamkniętym, a ponadto zawiera ono apel do Komisji o przedstawienie do końca 2015 r. ambitnego wniosku,
który Komisja już zapowiedziała. W sprawozdaniu apeluje się też o wiążące cele na szczeblu UE i na szczeblu
krajowym z myślą o poprawie zasobooszczędności o 30% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2014, a także o
tablicę wskaźników umożliwiających pomiar różnych aspektów zużycia zasobów. W odniesieniu do
oczekiwanego wniosku ustawodawczego dotyczącego odpadów autor sprawozdania opowiada się m.in. za
wprowadzeniem do 2020 r. zakazu spalania odpadów nadających się do recyklingu i odpadów ulegających
biodegradacji, stopniowym wprowadzeniem – do roku 2030 – zakazu składowania odpadów (z wyjątkiem
niektórych odpadów niebezpiecznych i odpadów resztkowych) oraz za podniesieniem – do 2030 r. – wartości
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docelowych w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia do co najmniej 70% w przypadku
stałych odpadów komunalnych i do 80% w przypadku odpadów opakowaniowych. Sprawozdanie zawiera też
postulat dotyczący przeglądu przepisów w zakresie ekoprojektu oraz odpowiednich przepisów dotyczących
polityki produktowej, stopniowego wprowadzenia obowiązkowych wymogów dotyczących
zasobooszczędności, środków promujących rozwój rynków surowców wtórnych, obowiązkowych
postępowań o udzielenie zielonego zamówienia publicznego i udostępnienia funduszy UE na potrzeby
związane z zasobooszczędnością. Parlament zaplanował głosowanie nad tym sprawozdaniem podczas sesji
lipcowej.

Po głosowaniu w komisji Europejski Urząd ds. Ochrony Środowiska oraz organizacje pozarządowe związane ze
stowarzyszeniem Friends of the Eearth Europe wyraziły zadowolenie z powodu sprawozdania, które uważają za
mocny sygnał skierowany do Komisji Europejskiej. Stowarzyszenie branżowe PlasticsEurope z zadowoleniem
przyjęło proponowany zakaz składowania odpadów, ale ostrzegło, że ekoprojekt koncentrujący się na możliwości
recyklingu może spowodować wzrost zużycia materiałów.
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