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Wzmocnienie przepisów UE dotyczących 
przemieszczania odpadów 

Podczas pierwszej styczniowej sesji plenarnej Parlament przeprowadzi głosowanie nad sprawozdaniem 
przyjętym przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przeglądu przepisów UE dotyczących przemieszczania odpadów.  
Przyjęte w głosowaniu sprawozdanie stałoby się następnie stanowiskiem Parlamentu w negocjacjach 
trójstronnych z Radą. 

Kontekst 
Przemieszczanie odpadów przez granice podlega rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (rozporządzenie w 
sprawie przemieszczania odpadów). Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów obejmuje 
wywóz i przywóz odpadów z UE do państw trzecich, a także przemieszczanie wewnątrz UE. Dokonuje ono 
transpozycji do prawa UE zobowiązań wynikających z Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz przepisów decyzji Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ustanawiającej system kontroli przemieszczania odpadów przeznaczonych 
do odzysku na obszarze OECD. W nowym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym 
Komisja Europejska zobowiązała się do dokonania przeglądu rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów w celu ułatwienia przemieszczania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia i recyklingu 
w UE, zagwarantowania, że UE nie będzie eksportowała do państw trzecich swoich problemów związanych 
z odpadami, oraz skuteczniejszego zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów. W 2021 r. wywóz 
odpadów z UE do państw spoza UE osiągnął wielkość 33 mln ton. Każdego roku między państwami 
członkowskimi UE przemieszczanych jest około 67 mln ton odpadów. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek przedstawiony przez Komisję 17 listopada 2021 r. pozwoliłby na wywóz z UE odpadów innych niż 
niebezpieczne wyłącznie do tych państw nienależących do OECD, które wyrażą jednoznaczną zgodę na 
odbiór odpadów z UE i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób racjonalny ekologicznie. 
Przed wywozem odpadów eksporterzy musieliby upewnić się, że zakłady, do których przemieszczają 
odpady, zostały poddane audytowi przeprowadzonemu przez niezależną i akredytowaną stronę trzecią. 
Komisja monitorowałaby ściślej wywóz odpadów z UE do państw OECD, z możliwością jego zawieszenia w 
przypadku obaw co do ewentualnych szkód w środowisku w miejscu przeznaczenia. Przemieszczanie 
wewnątrzunijne byłoby ułatwione dzięki cyfryzacji procedur wydawania i wymiany informacji i 
dokumentów, wraz z utworzeniem centralnego systemu elektronicznego. Przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia w UE byłoby dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Sprawozdanie ustawodawcze przyjęte przez komisję ENVI 1 grudnia 2022 r. ma na celu wzmocnienie 
wniosku, w szczególności w zakresie przejrzystości, monitorowania i kontroli gospodarowania odpadami w 
państwach trzecich do celów wywozu odpadów. Przy ocenie zdolności państwa przyjmującego do 
zrównoważonego przetwarzania odpadów byłyby brane pod uwagę normy pracy. Doprecyzowano by 
wymogi dotyczące audytu oraz wprowadzono przepisy dotyczące ochrony sygnalistów. Sprawozdanie 
położyłoby kres unijnemu wywozowi odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne do państw 
nienależących do OECD oraz doprowadziłoby do stopniowego wycofania wywozu odpadów z tworzyw 
sztucznych do państw OECD w ciągu 4 lat od wejścia w życie rozporządzenia. Ustanowiony zostałby unijny 
ukierunkowany mechanizm oparty na analizie ryzyka, aby wytyczać kierunki inspekcji państw 
członkowskich w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów i wykrywania go. Wyniki 
inspekcji byłyby podawane do wiadomości publicznej. Sprawozdanie oczekuje na głosowanie podczas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266
https://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220525-1#:%7E:text=In%202021%2C%20exports%20of%20waste,increase%20of%2077%25%20since%202004.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0709
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0290_EN.html
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pierwszej styczniowej sesji plenarnej. Przyjęty tekst stanie się wówczas stanowiskiem Parlamentu w 
negocjacjach z Radą, która musi jeszcze uzgodnić podejście ogólne. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2021/0367(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni: 
Pernille Weiss (PPE, Dania). Więcej informacji w briefingu 
z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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