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 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenia Komisji załączone do 

niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco: 

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE RAM POLITYCZNYCH NA RZECZ 

GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

 

Komisja zobowiązuje się do zapewnienia pełnej realizacji planu działania UE dotyczącego 

gospodarki o obiegu zamkniętym1. W celu monitorowania postępów w zakresie gospodarki o 

obiegu zamkniętym Komisja przyjęła ramy monitorowania2 oparte na istniejących tablicach 

wyników dotyczących zasobooszczędności i surowców. Komisja zwraca również uwagę na 

prowadzone obecnie prace nad wskaźnikiem śladu węglowego produktów i organizacji. 

 

Działania podejmowane w ramach planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym przyczyniają się również do osiągnięcia unijnych celów polegających na 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 12. Taka 

sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku strategii dotyczącej tworzyw sztucznych3 lub 

niedawno zmienionego wniosku w sprawie gwarancji prawnych dla towarów 

konsumpcyjnych4. 

 

Jeżeli chodzi o spójność unijnych ram regulacyjnych, Komisja przyjęła ostatnio również 

komunikat określający warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie 

                                                 
1 COM(2015)0614 final 
2 COM(2018)0029 final 
3 COM(2018)0028 final 
4 COM(2017)0637 final 
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chemikaliów, produktów i odpadów1. W 2018 r. Komisja przeanalizuje również warianty i 

działania pod kątem ich wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym w taki sposób, by nadać 

bardziej spójne ramy polityczne różnym obszarom prac w trakcie tworzenia unijnej polityki 

produktu. W ramach tych inicjatyw oraz działań podejmowanych w ich następstwie 

rozpatrywane będą także wzajemne oddziaływania przepisów i współpracy przedsiębiorstw 

na wykorzystywanie produktów ubocznych, przygotowywanie do ponownego użycia oraz 

recykling odpadów. 

 

W odniesieniu do ekoprojektu Komisja, zgodnie z założeniami planu prac dotyczącego 

ekoprojektu na lata 2016–20192, potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie w 

zapewnienie, aby ekoprojekt w większym stopniu wnosił wkład w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, na przykład przez bardziej systematyczne rozwiązywanie kwestii dotyczących 

wydajności materiałów, takich jak trwałość i możliwość poddania recyklingowi.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2018)0032 final 
2 COM(2016)0773 final 
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OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE INICJATYW DOTYCZĄCYCH 

GOSPODARKI DZIELENIA SIĘ  

 

Zgodnie z planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym1 Komisja podjęła 

szereg inicjatyw dotyczących gospodarki dzielenia się. Jak zapowiedziano w komunikacie w 

sprawie Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się2 w czerwcu 2016 r., 

Komisja będzie nadal monitorować zmiany gospodarcze i regulacyjne w ramach gospodarki 

dzielenia się w celu wspierania rozwoju nowych i innowacyjnych modeli biznesowych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony konsumentów i ochrony socjalnej.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2015)0614 final 
2 COM(2016)0356 final 
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OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE MIKRODROBIN PLASTIKU  

 

W związku z niedawno przyjętą Europejską strategią na rzecz tworzyw sztucznych w 

gospodarce o obiegu zamkniętym1 Komisja przedstawiła zintegrowane podejście do 

rozwiązania problemu mikrodrobin plastiku, w tym mikrogranulek. Koncentruje się ono na 

działaniach zapobiegawczych i ma na celu ograniczenie uwalniania mikrodrobin plastiku ze 

wszystkich głównych źródeł – zarówno z produktów, do których są one celowo dodawane 

(takich jak produkty do pielęgnacji ciała i farby), jak i będących wynikiem produkcji lub 

stosowania innych produktów (takich jak oksydegradowalne tworzywa sztuczne, opony, 

granulaty z tworzywa sztucznego i tekstylia).  

__________________ 

                                                 
1 COM(2018)0028 final 
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OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA DANYCH 

DOTYCZĄCYCH ODPADÓW W 2020 R.  

 

Aby monitorować postępy w realizacji nowych celów w zakresie odpadów komunalnych i 

odpadów opakowaniowych oraz biorąc pod uwagę odpowiednie klauzule przeglądowe, a w 

szczególności aby określić cele w odniesieniu do zapobiegania marnotrawieniu żywności i 

recyklingu olejów odpadowych, Komisja podkreśla znaczenie wspólnego porozumienia 

osiągniętego przez współprawodawców, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewnią, 

aby przekazywanie danych na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, dyrektywy 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zmienionej dyrektywy 

1999/31/WE w sprawie składowania odpadów obejmowało także rok 2020. 

 


