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Nowy plan działania dotyczący gospodarki o
obiegu zamkniętym

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla realizacji ambicji UE w zakresie działań
na rzecz klimatu, ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, a także przynosi korzyści w dziedzinie innowacji,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Oczekuje się, że podczas sesji lutowej Parlament będzie głosował nad
sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie proponowanego przez Komisję planu na rzecz bardziej
zamkniętego obiegu.

Kontekst
Wydobycie i przetwarzanie materiałów, paliw i żywności odpowiada za ponad 90% utraty różnorodności
biologicznej i deficytu wody na świecie. Te same działania generują również około połowy światowych
emisji gazów cieplarnianych (nie licząc wpływu na klimat związanego z użytkowaniem gruntów). Na całym
świecie zużycie zasobów naturalnych wzrosło ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich 50 lat i będzie nadal
rosło, o ile nie nastąpi zasadnicza zmiana w obecnych wzorcach produkcji i konsumpcji. Europa, która
zużywa więcej niż inne regiony, jest również w dużym stopniu uzależniona od importowanych zasobów.
Doprowadzenie do wykorzystania produktów i materiałów w bardziej zamkniętym obiegu (utrzymywanie
ich w użyciu przez jak najdłuższy czas poprzez wydobywanie z nich maksymalnej wartości w trakcie
użytkowania oraz ich recykling po zakończeniu cyklu życia) pomaga ograniczyć wytwarzanie odpadów i
zapotrzebowanie na zasoby pierwotne, a tym samym związaną z tym presję na środowisko. Przejście na
gospodarkę o obiegu zamkniętym może również zwiększyć bezpieczeństwo dostaw surowców i mieć
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dane Europejskiej Agencji Środowiska pokazują,
że choć UE czyni postępy, wciąż ma przed sobą długą drogę, nim stanie się prawdziwą gospodarką o obiegu
zamkniętym: nadal zużywa zasoby i wytwarza duże ilości odpadów, a udział materiałów pochodzących z
recyklingu w popycie na materiały w jej gospodarce pozostaje raczej niski (ok. 12% w 2019 r.).

Nowy plan działania Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu
zamkniętym
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przedstawiła 11 marca 2020 r. nowy plan działania na
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Opierając się na środkach wdrożonych od 2015 r., plan przewiduje
m.in. stopniowe wdrażanie ram zrównoważonej polityki produktowej, z działaniami w zakresie
projektowania produktów, wzmacniania pozycji konsumentów i nabywców publicznych oraz bardziej
zamkniętego obiegu w procesach produkcyjnych. Proponuje się, aby w pierwszej kolejności skupić się na
kluczowych łańcuchach wartości, w tym na elektronice i ICT; akumulatorach i pojazdach; opakowaniach;
tworzywach sztucznych; tekstyliach; budownictwie i budynkach oraz żywności, wodzie i składnikach
odżywczych. Plan ma również na celu rozwiązanie problemu wywozu odpadów z UE; promowanie
gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu międzynarodowym oraz aktualizację ram monitorowania
postępu w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W swojej rezolucji z 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Parlament jasno stwierdził, że nowy
plan działania w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym musi być ambitny. Jego celem musi być
zmniejszenie całkowitego wpływu na środowisko i zużycia zasobów w produkcji i konsumpcji w UE, a
jednocześnie zdecydowanie zachęcanie do innowacji, zrównoważonej działalności gospodarczej i rozwoju
rynków neutralnych dla klimatu i nietoksycznych produktów o zamkniętym cyklu życia. W związku z tym w
sprawozdaniu z własnej inicjatywy przyjętym 27 stycznia 2021 r. przez Komisję Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) wezwano Komisję Europejską do
zaproponowania opartych na podstawach naukowych, wiążących celów UE w zakresie zmniejszenia
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zużycia surowców pierwotnych i oddziaływania na środowisko. Zażądano w nim wiążących celów w
zakresie śladu materiałowego i środowiskowego dla całego cyklu życia produktu dla każdej kategorii
produktów wprowadzanych na rynek UE oraz wiążących celów dla poszczególnych produktów lub
sektorów w zakresie zawartości pochodzącej z recyklingu. W sprawozdaniu podkreślono możliwości
związane z optymalnym wykorzystaniem produktów i usług, a także środki mające na celu wydłużenie cyklu
życia i wykorzystanie materiałów, zalecając jednocześnie połączenie gospodarki o obiegu zamkniętym i
rozwiązań cyfrowych.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2077(INI). Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI. Sprawozdawca: Jan
Huitema (Renew Europe, Holandia). Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. „Legislacyjny rozkład jazdy”: Nowy
plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
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