Stanowisko EEB w sprawie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym

Pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym
CZĘŚĆ 1. Zamykanie obiegu – przegląd polityki odpadowej
2008/98/WE Ramowa Dyrektywa Odpadowa (RDO) – dokument COM(2015) 595
94/62/WE Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) – dokument KOM(2015) 596
1999/31/WE Dyrektywa w sprawie składowania odpadów (LD) – dokument COM(2015) 594
CZĘŚĆ 2. Zamykanie obiegu – plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Komunikat: COM(2015) 614/2
Załącznik: COM(2015) 614

Wprowadzenie
2 grudnia 2015 roku Komisja Europejska opublikowała zestaw propozycji znany jako pakiet gospodarki o obiegu
zamkniętym. W założeniu pakiet ten ma poprowadzić Europę ku większej oszczędności zasobów i gospodarce o
obiegu zamkniętym. Niniejsze stanowisko EEB dokonuje przeglądu prawodawstwa UE w zakresie odpadów (część 1)
oraz przedstawia wstępną ocenę towarzyszącego mu unijnego planu działania (część 2). Ponieważ plan ten zawiera
54 działania, które mają zostać wdrożone do końca kadencji obecnej Komisji w 2019 roku, EEB opublikuje odrębne
stanowiska w sprawie kluczowych aspektów takich jak rola polityki produktowej UE w późniejszym czasie.
EEB z zadowoleniem przyjmuje szeroki zakres pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący inicjatywy
polityczne skupione na kwestiach produkcji, konsumpcji, gospodarki odpadowej, rynków dla surowców wtórnych,
innowacji i inwestycji, kluczowych sektorów, a także monitorowania postępów w oszczędności zasobów.
Jednocześnie ubolewamy, że dokonano osłabienia szeregu prawnie wiążących celów w zakresie odpadów w
porównaniu do poprzedniej wersji pakietu z 2014 roku. Niższe cele recyklingu oznaczają niższą redukcję emisji
gazów cieplarnianych (GC) i mniej miejsc pracy tworzonych w UE w tym sektorze.
Przede wszystkim jednak nowy pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym nie spełnia oczekiwań w kontekście
ogólnego zmniejszania konsumpcji zasobów naturalnych w Europie oraz potrzeby ograniczania uzależnienia od
importu surowców pierwotnych. Rozdzielanie rozwoju ekonomicznego od zużycia zasobów i wpływu
środowiskowego wymaga wyznaczenia unijnego celu oszczędności zasobów oraz implementacji podejścia ściśle
1
powiązanego z procesem semestru europejskiego. Taki cel został zaproponowany przez poprzednią Komisję przy
2
poparciu ze strony zarówno Parlamentu Europejskiego , jak i interesariuszy reprezentowanych przez Europejską
3
Platformę Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EREP) .
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398R%2801%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0266+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
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EEB wzywa instytucje europejskie do uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie wyznaczenia obligatoryjnych
celów oszczędności zasobów w ramach rewizji strategii EU2020 i przyszłej polityki wdrażania do 2030 roku
globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych 25 września 2015 roku przez wszystkie państwa
członkowskie UE podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku.
Przy okazji aktualizacji prawa odpadowego Europa stoi przed ogromną szansą na opracowanie ambitnej polityki,
która może stać się kluczowym pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia celów przedstawionych w 7 programie
4
działań UE w zakresie środowiska i planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy . To z kolei doprowadziłoby do
zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu i jednocześnie umożliwiło osiągnięcie „dobrej jakości życia z
5
uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” . W wydanym przez EEB raporcie “Advancing resource efficiency in
6
Europe” wiele uwagi poświęcono korzystnemu wpływowi ambitniejszej polityki gospodarowania odpadami na
rynek pracy, sytuację surowcową i zmniejszenie emisji CO2. Nasze szczegółowe stanowisko oraz zalecenia polityczne
przedstawione w części 1 odwołują się do wspólnego oświadczenia organizacji pozarządowych z 2014 roku
7
wzywającego do rewizji dyrektyw odpadowych UE oraz wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych w
8
sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym: „Cztery główne filary gospodarki o obiegu zamkniętym” . Oba
dokumenty stanowią uzupełnienie konsultacji publicznych prowadzonych latem 2015 roku. Dodatkowo w
9
dokumencie pt. „Circular Economy Package 2.0” EEB podaje propozycję listy kluczowych działań zapewniających
podniesienie poziomu ambicji nowego pakietu.

Część 1
Propozycje nowelizacji najważniejszego prawodawstwa UE w zakresie odpadów
2008/98/WE Ramowa Dyrektywa Odpadowa (RDO) – dokument COM(2015) 595
94/62/WE Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) – dokument COM(2015) 596
1999/31/WE Dyrektywa w sprawie składowania odpadów (LD) – dokument COM(2015) 594
EEB w szczególności popiera:
- Nacisk na monitorowanie zapobiegania powstawaniu odpadów i wprowadzenie wspólnego zestawu
wskaźników (art. 9 RDO),
- Nacisk na działalność związaną z ponownym użyciem i naprawami (art. 11 RDO)
- Wysiłki zmierzające do wypracowania uproszczonej i zharmonizowanej metodologii kalkulacji osiągania celów
recyklingu (art. 11 RDO i art. 3 PPWD),
- Ograniczanie składowania odpadów (art. 5 LD),
- Ideę minimalnych wymogów dla schematów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (art. 8 RDO)
stosowanych w całej Europie
- System wczesnego ostrzegania (art. 11a RDO) zapobiegający naruszeniom prawa w przyszłości
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COM(2011) 571.
OJ L 354,28.12.2013, s.171-200.
J.Beasley, R.Georgeson: Advancing Resource Efficiency in Europe; European Environmental Bureau, marzec 2014
Joint Statement Waste - Bring Waste Full Circle; postulaty NGO ds. ochrony środowiska; maj 2014.
http://www.eeb.org/index.cfm/library/walking-the-circle-4-pillars-to-a-circular-economy/
http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID=1E2E1B48-5056-B741-DB594FD34CE970E9
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EEB za niezbędny uważa jednak dalszy rozwój w następujących obszarach:
1. Wyznaczenie konkretnych celów i działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
2. Przywrócenie wiążących celów redukcji ilości odpadów żywnościowych i morskich
3. Redukcja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i usprawnienie zarządzania odpadami niebezpiecznymi
obecnymi w systemie
4. Wprowadzenie konkretnych celów w kwestii przygotowania do ponownego użycia odrębnych od osiągnięć na
polu recyklingu
5. Przywrócenie celów recyklingu w wersji z lipca 2014 roku
6. Utrzymanie poziomu selektywnej zbiórki różnych strumieni odpadów, zwłaszcza bioodpadów
7. Doprecyzowanie metodologii kalkulacji osiągnięć w recyklingu
8. Dalsze doprecyzowanie minimalnych wymogów dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta
9. Nałożenie wyraźnych ograniczeń w składowaniu i spalaniu nieprzetworzonych odpadów resztkowych
10. Efektywne działanie zmierzające do usunięcia różnic w stanie implementacji krajowych przepisów odpadowych

1. Wyznaczenie konkretnych celów i działań w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów (art. 9 RDO, załącznik 2. PPWD)
Kluczowe postulaty
-

-

-

Określenie wiążących celów zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych i pochodzących z handlu oraz
wspólnego zestawu wskaźników podlegających dokumentacji w krajowych programach zapobiegania
powstawaniu odpadów. Zachęcanie do wykorzystania możliwości zwrotu podatku i redukcji stawki VAT dla
produktów ograniczających ilość powstających odpadów
Wezwanie do rewizji zasadniczych wymogów (= Ekoprojektowanie) dla opakowań oraz działań w zakresie
projektowania produktów w celu podniesienia rangi zapobiegania powstawaniu odpadów w hierarchii
sposobów postępowania z odpadami
Upewnienie się, że fundusze spójności są przyznawane przede wszystkim działaniom zapobiegawczym
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w UE

Dotychczasowa implementacja narzędzi zapobiegających powstawaniu odpadów nie była nastawiona na kreowanie
ich nadrzędnej pozycji w hierarchii sposobów postępowania z odpadami. EEB opowiada się za wszechstronnym
monitorowaniem wytwarzania odpadów, uzupełnionym o wiążące cele w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów komunalnych i pochodzących z handlu. Działania zapobiegawcze powinny być mierzone za pomocą
zestawu wskaźników wspólnego dla wszystkich państw członkowskich UE, który byłby obecny w krajowych
programach zapobiegania powstawaniu odpadów. Należy wdrażać i promować zachęty ekonomiczne zwiększające
rynkowy udział produktów zaprojektowanych z myślą o ograniczaniu ilości odpadów, na przykład takich, które
łatwo naprawić i ponownie użyć.
Zasadnicze wymogi w zakresie projektowania opakowań wyszczególnione w załączniku 2 PPWD powinny zostać
znowelizowane tak, by ułatwić ich wdrażanie i monitorowanie oraz by kładły nacisk na kwestie zapobiegania,
ponownego użycia i recyklingu, które to nie miały aż tak dużego znaczenia w momencie ich formułowania. Wymogi
w projektowaniu opakowań nie były nowelizowane od 1994 roku. Na rynku wciąż znajduje się ogromna liczba
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towarów, które nie tylko marnują zasoby poprzez nadmierne pakowanie, ale których opakowania albo nie są
przystosowane do recyklingu, albo zawierają substancje niebezpieczne.
Z tej perspektywy EEB opowiada się również za wpisaniem do RDO bardziej przejrzystych minimalnych wymogów w
projektowaniu pozostałych produktów. Podstawowe kryteria, na przykład w zakresie naprawialności i przydatności
do recyklingu, powinny być wymagane prawnie w niedalekiej przyszłości. Komisja powinna zostać przynajmniej
poproszona o opracowanie kryteriów projektowania oraz zachęt zgodnych z ideą obiegu zamkniętego i istniejącymi
zapisami dyrektyw w sprawie ekoprojektu i odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Dzięki tym
kluczowym osiągnięciom przedsiębiorcy w UE będą mogli zaoszczędzić 600 mld € netto, czyli 8% rocznego obrotu,
10
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji GC o 2-4% .
RDO powinna wprowadzić wyraźniejsze zasady dotyczące użycia funduszy spójności w zarządzaniu odpadami
zgodnie z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, dzięki którym inwestycje skupiałyby się na
zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu. Projekty zakładające
składowanie lub spalanie powinny zostać uznane za niespełniające kryteriów uzyskania funduszy albo dozwolone
na restrykcyjnych zasadach wyłącznie tam, gdzie realizowane są ważniejsze inwestycje odwołujące się do działań ze
szczytu hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

2. Przywrócenie wiążących celów redukcji ilości odpadów żywnościowych i
morskich
Kluczowe postulaty
-

Wyznaczenie unijnych celów redukcji odpadów żywnościowych w kg na osobę na lata 2025 i 2030
Wyznaczenie celu redukcji ilości odpadów morskich o 50% do 2030 roku

EEB ubolewa, że Komisja Europejska nie zintegrowała celów redukcji odpadów żywnościowych i morskich z
nowelizowanym prawodawstwem odpadowym. Takie rozwiązanie byłoby zgodne z zobowiązaniem do zmniejszenia
ilości odpadów żywnościowych o połowę do 2030 roku, jakie przyjęły na siebie wszystkie państwa członkowskie UE
w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR 12.3). EEB domaga się przywrócenia unijnego celu redukcji
odpadów żywnościowych do 2030 roku, wraz z zaplanowanym na 2025 rok celem pośrednim 50 kg na osobę. EEB
zaleca opracowanie wspólnej metodologii obliczania ilości wytwarzanych odpadów żywnościowych, którą
musiałyby wykorzystywać wszystkie państwa członkowskie. Analizy obejmowałyby odpady zarówno u źródeł punktów handlowych i gospodarstw domowych - jak i wzdłuż pełnego łańcucha dostaw, począwszy od produkcji
rolnej aż do momentu zużycia produktu.
Odpady trafiające do mórz także powinny zostać jak najszybciej ujęte w RDO i PPWD. Zajęcie się tym problemem
dopiero w 2017 roku przy okazji hipotetycznej „strategii na rzecz tworzyw sztucznych” nie jest dobrym
rozwiązaniem. EEB domaga się wyznaczenia wiążącego celu 50% redukcji ilości odpadów trafiających do mórz w
kształcie przyjętym przez Parlament Europejski w raporcie z lipca 2015 roku oraz zaprojektowania działań

10

AMEC et al. (2013): The opportunities to business of improving resource efficiency.
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prewencyjnych nastawionych na konkretne materiały i produkty, które dominują w grupie odpadów
zanieczyszczających morza.
Działania zmierzające do eliminacji odpadów trafiających do mórz powinny w szczególności obejmować:
 Zapobieganie wykorzystywaniu tworzyw sztucznych i opakowań jednokrotnego użytku stanowiących
najczęściej występujący składnik odpadów zanieczyszczających morza i lądy,
 Promowanie opakowań wielokrotnego użytku,
 Stosowanie zamienników materiałów nienadających się do recyklingu i ograniczających możliwość
ponownego przetwarzania,
 Wdrożenie systemów kaucji zwrotnych/refundacji w celu zwiększania stopy zbiórki i zapobiegania
zaśmiecaniu,
 Usuwanie tworzyw sztucznych z produktów, które często trafiają do ścieków, takich jak kosmetyki,
detergenty i środki higieny osobistej.

3. Redukcja wytwarzania odpadów niebezpiecznych i usprawnienie
zarządzania odpadami niebezpiecznymi obecnymi w systemie (art. 17 RDO)
Kluczowe postulaty
-

Zachęcanie do usuwania substancji toksycznych z dóbr, zwłaszcza poprzez schematy odpowiedzialności
producenta
Aktualizacja BAT (najlepszej dostępnej techniki lub technologii) i reguł wydawania pozwoleń dla zakładów
obróbki/recyklingu odpadów niebezpiecznych
Ograniczanie na poziomie krajowym/lokalnym przepisów dopuszczających możliwość utylizacji niektórych
odpadów niebezpiecznych w konwencjonalnych zakładach

Zasadniczym elementem zapobiegania powstawaniu odpadów jest redukcja zagrożeń związanych z produktami i
odpadami. Z zadowoleniem przyjmujemy uruchomienie systemu rejestracji odpadów niebezpiecznych, uważamy
jednak, iż jest on niewystarczający. Schematy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) powinny zostać
uzupełnione o zapisy, które zachęcałyby do detoksykacji produktów na wczesnym etapie produkcji. EEB jest
przekonane, że ogólnounijne kryteria różnicowania obowiązkowych opłat ponoszonych przez producentów w
związku z zakończeniem cyklu życia produktów zależnie od zawartych w nich substancji niebezpiecznych, mogłyby
stanowić ważne narzędzie skłaniające producentów do wytwarzania dóbr wolnych od substancji niebezpiecznych.
Przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym stoi w sprzeczności z nieustannym zawracaniem materiałów
niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do obiegów materiałowych. Usuwanie
substancji niebezpiecznych przed przystąpieniem do ponownego przetwarzania powinno być systematyczną częścią
procesu obróbki. Zakłady obróbki i recyklingu odpadów powinny mieć obowiązek posiadania niezbędnego
wyposażenia pozwalającego na identyfikację i usunięcie niebezpiecznych składników zgodnie z typem
przetwarzanego strumienia odpadów. Tego typu wymagania minimalne mogłyby zostać wbudowane w zapisy BAT
dla odnośnych zakładów obróbki/recyklingu i powinny stać się obowiązkowymi kryteriami, jakie muszą spełnić
zakłady, aby uzyskać wymagane pozwolenia. W przypadku, gdy eliminacja niebezpiecznych składników jest
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niemożliwa, należałoby wymagać wyraźnego oznaczenia zanieczyszczonych strumieni, tak by zapobiec ich dalszej
nieświadomej cyrkulacji.
Odstępstwa od zakazu utylizowania niektórych odpadów niebezpiecznych w konwencjonalnych zakładach na
poziomie krajowym lub lokalnym nie powinny być już dłużej dozwolone. W wyjątkowych prawnie określonych
przypadkach prośby o pozwolenia na zastosowania wyjątku powinny być upubliczniane, zgłaszane do Komisji
Europejskiej oraz gruntownie badane przed wydaniem jakichkolwiek pozwoleń.

4. Wprowadzenie konkretnych celów w kwestii przygotowania do ponownego
użycia odrębnych od osiągnięć na polu recyklingu (art. 3, 11 i 11a RDO, art. 6
PPWD)
Kluczowe postulaty
-

Wyznaczenie w ramach RDO celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia, zwłaszcza w odniesieniu
do tekstyliów, mebli i odpadów wielkogabarytowych
Wykluczenie możliwości doliczania ponownego użycia produktów bądź komponentów do celów recyklingu
Włączenie celów i działań motywacyjnych odnoszących się do opakowań wielokrotnego użytku do zapisów
PPWD

EEB uważa, że nadszedł czas na wyznaczenie odrębnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia w
stosunku do celów dotyczących recyklingu. Można tego dokonać przynajmniej w zakresie tekstyliów, mebli i
odpadów wielkogabarytowych, w oparciu o doświadczenia części państw członkowskich. Brak odrębnych celów
może pozbawić nas szansy na stworzenie lokalnych miejsc pracy i osiągnięcia korzyści środowiskowych związanych
z przygotowaniem do ponownego użycia, które są większe niż przy recyklingu. Dzięki ambitnej polityce ponownego
wykorzystania zaledwie dwóch typów produktów - mebli i tekstyliów - można by stworzyć niemal 300.000
dodatkowych miejsc pracy oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 30 Mt. W kontekście RDO EEB opowiada
się za wyraźnym wskazaniem, co jest odpadem, a co nim nie jest. Propozycja nowej definicji „przygotowania do
ponownego użycia” (art. 3 RDO) oraz możliwość ujmowania działań w zakresie ponownego użycia w ramach celów
recyklingu (art. 11a RDO) osłabią pozycję zapobiegania w hierarchii sposobów postępowania z odpadami i
zmniejszą ogólny poziom recyklingu. Ponowne wykorzystanie produktów i komponentów, które nie stały się jeszcze
odpadami (na przykład w sektorze napraw), powinno być promowane w ramach krajowych programów
zapobiegania powstawaniu odpadów, jednak nie należy zaliczać go do poziomów recyklingu. Obowiązek
sprawozdawczy w zakresie przygotowania do ponownego użycia powinien spoczywać tylko na tych operatorach,
którzy zajmują się odpadami. Ma to służyć osiąganiu wspomnianych powyżej konkretnych celów zapisanych w RDO.
W podobny sposób PPWD powinna wyznaczać cele odnoszące się do zapobiegania powstawaniu i przygotowania
do ponownego użycia odpadów opakowaniowych poprzez ustalenie minimalnego rynkowego udziału opakowań
wielokrotnego użytku, różnicowanie opłat związanych z końcem cyklu życia oraz zapoczątkowanie działań
nakierowanych na ograniczenie ilości opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportowych na poziomie
sprzedaży detalicznej (na przykład sprzedaż luzem).

EEB (rejestr grup interesu KE: numer identyfikacyjny 06798511314-27)

6/18

Stanowisko EEB w sprawie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym

5. Przywrócenie celów recyklingu w wersji z lipca 2014 roku (art. 11 RDO i art.
6 PPWD)
Kluczowe postulaty
-

Zwiększenie celów recyklingu do 70% dla stałych odpadów komunalnych i 80% dla odpadów
opakowaniowych do 2030 roku
Wymaganie wdrożenia instrumentów ekonomicznych zachęcających do recyklingu i wykorzystania
materiałów z recyklingu na poziomie krajowym
Objęcie definicją stałych odpadów komunalnych (MSW) wyłącznie odpadów podobnych do odpadów z
gospodarstw domowych oraz określenie oddzielnych celów recyklingu dla odpadów handlowych i
przemysłowych

UE powinna utrzymać wysokie cele recyklingu zaproponowane przez Komisję w lipcu 2014 roku i poparte przez
Parlament Europejski w lipcu 2015 roku. Wydana przez Komisję ocena skutków wyraźnie pokazała, że spodziewane
korzyści ekonomiczne i środowiskowe będą wyższe w całym zakresie, jeśli poziom ambicji celów dorówna temu,
który prezentowała propozycja z lipca 2014 roku. Osłabianie celów recyklingu zaprzepaści szansę na zaoszczędzenie
do 2030 roku 22 miliardów € netto oraz stworzenie 37 000 dodatkowych miejsc pracy w samym tylko sektorze
odpadów. Co więcej sprawi także, że redukcja emisji GC zmniejszy się o 188 Mt ekwiwalentu CO2 w latach 201511
2035 . Z tego powodu EEB wzywa do wyznaczenia celu recyklingu na poziomie 70% dla odpadów komunalnych i
celu ogólnego na poziomie 80% dla recyklingu odpadów opakowaniowych na rok 2030, które obowiązywałyby na
terenie całej UE.
W celu zwiększania poziomu recyklingu UE powinna promować takie narzędzia jak zwroty podatkowe dla
materiałów i produktów zawierających materiały z recyklingu oraz modulacja kryteriów opłat w schematach EPR z
uwzględnieniem zarówno zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, jak i możliwość poddania produktu
recyklingowi. UE powinna także promować wykorzystanie zachęt ekonomicznych zwiększających stopę zbiórki i
poziom prawidłowego sortowania. Mogą to być na przykład systemy kaucji zwrotnych i schematy płać za tyle, ile
wytwarzasz (ang. pay-as-you-throw) dla odpadów komunalnych.
EEB opowiada się za definicją odpadów komunalnych obejmującą odpady podobne do odpadów z gospodarstw
domowych w charakterystyce, składzie i ilości, która stanowi bazę dla wyznaczenia celu recyklingu. EEB wzywa
ponadto do określenia dodatkowych celów recyklingu dla odpadów pochodzących z handlu i przemysłowych odrębnych od celów wyznaczonych dla zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady te mają ogromne
znaczenie, którego nie można zlekceważyć.

11

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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6. Utrzymanie poziomu selektywnej zbiórki różnych strumieni odpadów
(art. 10, 11, 21 i 22 RDO)
Kluczowe postulaty
-

Uczynienie selektywnej zbiórki bioodpadów obowiązkowym rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe, lecz
nie później niż do 2025 roku

Materiały odpadowe powinny zachowywać najwyższą możliwą wartość. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ich
rozdzielanie u źródła. Segregacja bioodpadów u źródła umożliwia prawidłowe przeprowadzenie kompostowania lub
fermentacji beztlenowej, a w dalszej kolejności wykorzystanie pofermentatu jako środka ulepszającego właściwości
gleby. Obecne przepisy prawne promujące selektywną zbiórkę odpadów „tam, gdzie jest to wykonalne z punktu
widzenia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego” (TEEPA), nie są wystarczająco efektywne. Jesteśmy
przekonani, że warunki TEEPA powinny zostać uchylone, zaś fakt niewykonania zbiórki selektywnej powinien
posiadać solidne uzasadnienie. Dzięki temu zbiórka selektywna stałaby się regułą, zaś wszelkie odstępstwa, które
dozwolone byłyby tylko w ściśle określonych warunkach, musiałyby być w pełni dokumentowane, zgłaszane do
Komisji Europejskiej i podawane do publicznej wiadomości.
W zoptymalizowanej strategii zarządzania bioodpadami łączącej fermentację beztlenową zbieranych selektywnie
odpadów z wykorzystaniem pofermentatów w glebach, całkowite obniżenie emisji GC mogłoby sięgnąć nawet
12
około 500 kg CO2 na tonę przetworzonych bioodpadów . Z drugiej strony, składowanie odpadów organicznych
może prowadzić do zwiększenia emisji GC, zaś spalanie zmieszanych odpadów resztkowych zawierających
bioodpady jest niezwykle energochłonne z powodu zawartej w nich wody. Doświadczenia regionów posiadających
zaawansowane systemy zbiórki selektywnej pokazują, że koszty zbiórki bioodpadów są w dużej mierze
13
rekompensowane oszczędnościami na etapie obróbki oraz optymalizacją schematów zbiórki .

7. Doprecyzowanie metodologii kalkulacji osiągnięć w recyklingu
(art. 11 RDO i art. 6 PPWD)
Kluczowe postulaty
-

-

Brak przyzwolenia na traktowanie spalania i składowania wszelkich resztek i zanieczyszczeń pochodzących z
sortowni jako recyklingu w zharmonizowanej metodologii kalkulacji
Przeprowadzenie przez Komisję Europejską badań dokumentujących wyniki procesów recyklingu i dających
przegląd rzeczywistych osiągnięć na tym polu, które pozwolą na osiągnięcie prawnie wiążących celów do 2030
roku
Nie należy uwzględniać w statystykach dotyczących recyklingu opakowań wielokrotnego użytku na napoje
będących w obiegu w ramach systemów kaucji zwrotnych

Monitorowanie danych w ramach polityki odpadowej nie jest idealne, ale też nie powinno zniechęcać do
podejmowania wysiłków na rzecz ich usprawnienia. EEB wspiera Komisję Europejską w zamiarze opracowania
specjalnej metodologii kalkulacji poziomów recyklingu w miejsce czterech istniejących obecnie. Jednolita
12
13

Warsztaty ECN/ORBIT e.V. 2008 pod hasłem „Przyszłość fermentacji beztlenowej odpadów organicznych w Europie”.
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/eucostwaste.pdf (od strony 41)
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metodologia nie powinna dopuszczać możliwości różnych i niejednoznacznych interpretacji. Z tego też powodu nie
zgadzamy się na zaklasyfikowania materiałów pozostających po procesie sortowania do recyklingu, które zawierają
nawet do 10% resztek i zanieczyszczeń, w niezadowalający sposób zdefiniowane w obecnej propozycji. Tego typu
działania jedynie osłabiają spójność metodologii i mijają się z celem rzetelnego śledzenia osiąganych poziomów
recyklingu. Wysyłanie pozostałości z sortowni na składowiska lub do spalarni nie powinno być traktowane jako
recykling. Pod uwagę należy brać rzeczywistą ilość przetworzonych materiałów, które są z powrotem
wykorzystywane w gospodarce.
Ponieważ jednak niektóre państwa członkowskie mogą mieć trudności w zapewnianiu zgodności z tego typu
metodologią oraz z uwagi na fakt dużej różnorodności ujmowanych strumieni odpadów, EEB zaleca rozważenie
podejścia dwuetapowego. Pierwszy etap przewidziany na rok 2025 to wykluczenie procesów wstępnej obróbki i
sortowania, podobnie jak ma to miejsce w nowej dyrektywie WEEE, i rozliczanie wyłącznie tych materiałów, które
faktycznie trafiają do recyklingu. Żadne resztki pozostające po procesie sortowania nie będą tolerowane. Etap drugi
opiera się w początkowym okresie na monitorowaniu wyników recyklingu i dyskusjach eksperckich dotyczących
każdego ze strumieni odpadów. Wyznaczenie potencjalnego celu na podstawie bezpośrednich wyników procesów
recyklingu powinno zostać zaplanowane na rok 2030.
Prawo powinno zatem obejmować zapis mówiący o stworzeniu przez Komisję Europejską oficjalnego raportu, na
podstawie którego dokonano by możliwych usprawnień metodologii kalkulacji. Ten sposób zapewnia większą
przejrzystość systemu i kreuje możliwości dalszego udoskonalania procesów sortowania i recyklingu, stwarzając
jednakowe warunki dla wszystkich w sektorze recyklingu oraz chroniąc tych, którzy osiągają najlepsze wyniki, przed
nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów niespełniających norm czy to w Europie, czy poza nią.
EEB nie popiera metodologii kalkulacji, które stawiają znak równości między ponownym wykorzystaniem i
przygotowaniem do ponownego wykorzystania a recyklingiem. Uważamy, że takie praktyki dublują rezultaty. Jak
wyjaśniono powyżej, EEB opowiada się za oddzielnymi celami dla konkretnych działań zorientowanych na wyższe
stopnie hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W przypadku odpadów opakowaniowych nasze
zaniepokojenie budzą sytuację, w których opakowania wielokrotnego użytku na napoje zbierane w ramach
systemów kaucji zwrotnych mogą być wliczane do recyklingu, co może jeszcze mocniej ograniczyć rynkowy udział
tego typu opakowań i sztucznie zawyżać osiągnięcia w recyklingu.

8. Dalsze doprecyzowanie minimalnych wymogów dla rozszerzonej
odpowiedzialności producenta (EPR) (art. 8 RDO)
Kluczowe postulaty
-

-

Zapewnienie, że minimalne wymagania dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) są
zintegrowane z PPWD
Obowiązkowe różnicowanie opłat w ramach schematów EPR, zależnie od możliwości ponownego użycia i
recyklingu objętych nimi produktów, z uwzględnieniem na przykład zrównoważonego pozyskania materiałów
i obecności substancji niebezpiecznych
Zobowiązanie producentów do pokrycia pełnych kosztów netto zbiórki i przetwarzania materiałów
nadających się do recyklingu oraz części dodatkowych kosztów związanych z odpadami niepochodzącymi z
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selektywnej zbiórki, które są kierowane na składowiska, do spalarni bądź do innych procesów
unieszkodliwiania
Jesteśmy przekonani, że europejskie minimalne wymogi dotyczące systemów odpowiedzialności producentów są
sensowne i nie ograniczają swobody państw członkowskich w ich jak najlepszym stosowaniu. Proponowany artykuł
8 jest krokiem w dobrą stronę.
EEB skłania się ku włączeniu wymogów minimalnych w zakresie systemów rozszerzonej odpowiedzialności
producenta do PPWD, zagwarantowania selektywnej zbiórki oraz właściwego przetwarzania zużytych opakowań.
EEB poddaje jednak w wątpliwość możliwość całkowitego przerzucenia ciężaru zarządzania odpadami na
producentów, nawet jeśli dany przemysł zobligowany jest do pełnego pokrywania kosztów. W wielu państwach
członkowskich zarządzanie odpadami wchodzi w zakres usług publicznych. Władze krajowe i lokalne także powinny
być odpowiedzialne za wyznaczanie standardów i ich egzekwowanie, a przez to przyczynianie się do zmniejszania
ilości wytwarzanych odpadów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość osiągania celów zbiórki i recyklingu
materiałów opakowaniowych za pośrednictwem systemów innych niż rozszerzona odpowiedzialność producenta, o
ile systemy te będą podlegać obowiązkowi raportowania do Komisji Europejskiej w celu wykazania ich równie
wysokiego poziomu efektywności i przejrzystości.
EEB jeszcze raz podkreśla potrzebę ustalenia kryteriów różnicowania ponoszonych przez producentów opłat
związanych z zakończeniem cyklu życia sprzedawanych produktów w oparciu o właściwości tych produktów.
Wprowadzenie jednakowej opłaty dla producentów niezależnie od stopnia trudności przetwarzania produktów po
zakończeniu cyklu życia jest po prostu niesprawiedliwe i ekologicznie niewłaściwe. Utrzymywanie zbieraniny
różnorakich kryteriów krajowych, które i tak nie pobudzają przemysłu do inwestowania w lepsze projekty, nie ma
większego sensu. Kryteria różnicowania opłat powinny brać pod uwagę na przykład możliwość zapobiegania
powstawaniu odpadów, obecność niebezpiecznych dodatków chemicznych, zrównoważone pozyskiwanie
materiałów (np. użycie materiałów z recyklingu). EEB wspiera ideę nałożenia na odnośne sektory przemysłu
obowiązku pokrywania pełnych kosztów netto zbiórki selektywnej, sortowania, obróbki i recyklingu właściwych im
materiałów. Tylko w ten sposób można będzie zapewnić odpowiednie finansowanie infrastruktury i przejrzystość
systemu. Wymaga to także przekazywania informacji przez wszystkie zaangażowane strony, zwłaszcza władze
lokalne i operatorów schematów odbierania zużytych dóbr.
Dodatkowo EEB wspiera pomysł przerzucenia części dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem odpadami
na producentów, szczególnie w przypadku odpadów opakowaniowych oraz odpadów niepochodzących z
selektywnej zbiórki, które są kierowane na składowiska, do spalarni lub innych procesów unieszkodliwiania.
Obywatele, podatnicy i władze lokalne nie powinni pokrywać całości kosztów generowanych przez odpady
nienadające się do recyklingu lub odpady opakowaniowe, które nie są zbierane selektywnie. W celu motywowania
władz lokalnych do intensyfikacji działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwej zbiórki
selektywnej oraz zachęcania przemysłu do produkcji materiałów charakteryzujących się wyższą zdolnością do
recyklingu zalecamy współdzielenie ciężaru finansowego związanego z odpadami nienadającymi się do recyklingu i
odpadami, które nie są zbierane selektywnie.
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9. Nałożenie wyraźnych ograniczeń w składowaniu i spalaniu
nieprzetworzonych odpadów resztkowych
Kluczowe postulaty
-

Zakazanie dalszego składowania i spalania odpadów nieprzetworzonych
Ograniczenie możliwości zawierania kontraktów na spalanie lub składowanie odpadów, które wymuszają
obowiązek dostarczania minimalnej ilości odpadów

EEB przychylnie odnosi się do idei ograniczenia składowania (art. 5 LD) odpadów komunalnych do 2030 roku, lecz
obawia się, że nowe spalarnie mogą doprowadzić do powstania efektu blokady ze szkodą dla zapobiegania
powstawaniu odpadów i recyklingu, jeśli odpady, które niegdyś były składowane, będą mogły być po prostu
spalane. Jako że zgodnie z propozycją odpady zbierane oddzielnie nie mogą być składowane, należy przynajmniej
rozważyć takie samo obostrzenie w odniesieniu do spalania i współspalania. Ponieważ już teraz składowanie
odpadów nieprzetworzonych jest zabronione (przypadek Malagrotta: orzeczenie z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie nr C-323/13), to analogicznie nie powinno się też zezwalać na ich spalanie w spalarniach. Obróbka
powinna obejmować co najmniej zbiórkę selektywną i/lub sortowanie metali, papieru, tworzyw sztucznych i
odpadów nieaktywnych chemicznie, a miarę potrzeb również stabilizację pozostałych bioodpadów. Dzięki temu
możliwe będzie wydobycie ze strumieni odpadów resztkowych większej ilości materiałów nadających się do
recyklingu przed ich ostatecznym unieszkodliwieniem lub odzyskiem energii.
UE powinna zadbać o to, żeby cel zero odpadów nie odnosił się wyłącznie do składowania, ale obejmował także
materiały trafiające do spalarni i innych zakładów odzyskujących energię. Należy wdrożyć przepisy, które pomogą
dokonać przejścia od składowania do zapobiegania i recyklingu, zamiast forsować odzysk energii jako główną
alternatywę. Inwestycje w zwiększenie odzysku energii, które łączą się z powstawaniem efektu blokady trwającego
20-30 lat, nie są wystarczająco elastyczne i nie służą przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowią także
barierę w wykorzystaniu potencjału działań w zakresie ponownego wykorzystania, przerabiania i recyklingu
oferującego nowe miejsca pracy i okazje biznesowe przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych na poziomie nieosiągalnym dla sektora odzysku energii. Omawiane tu długoterminowe
uzależnienie umacniane jest jeszcze przez umowy wymagające dostarczania do spalarni lub składowisk określonej
minimalnej ilości odpadów, co ogranicza działania znajdujące się na szczycie hierarchii sposobów postępowania z
odpadami. Należy zakazać stosowania podobnych klauzul albo przynajmniej poddać je ograniczeniom czasowym i
obowiązkowym rewizjom dokonywanym co trzy lata. Podatki od składowania wprowadzone w niektórych
państwach członkowskich okazały się skutecznym narzędziem ograniczającym poziom składowania odpadów. EEB
zachęca państwa członkowskie do bardziej systematycznego nakładania podobnych podatków także na spalanie
odpadów.
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10. Efektywne działanie zmierzające do usunięcia różnic w stanie
implementacji krajowych przepisów odpadowych
Kluczowe postulaty
-

-

Wprowadzenie jednakowych celów w zakresie recyklingu i składowania we wszystkich państwach
członkowskich, przy zapewnieniu pomocy technicznej i wsparcia finansowego dla mniej zaawansowanych
krajów
Uwzględnienie odstępstw od celów recyklingu, jeśli nie przekroczono rocznego limitu ilości składowanych lub
spalanych odpadów na osobę

Interpretacja i implementacja prawa unijnego w poszczególnych krajach członkowskich wymaga harmonizacji.
Powinniśmy unikać pogłębiania różnic pomiędzy najmniej i najbardziej zaawansowanymi krajami, gdyż doprowadzi
to do stworzenia Europy dwóch prędkości, gdzie w jednych państwach cele będą niższe niż w innych. Przykłady
niezwykłych sukcesów pozwalają nam sądzić, że wdrożenie odpowiednich działań i zapewnienie adekwatnego
wsparcia w postaci funduszy strukturalnych może sprawić, że nawet te społeczeństwa, które obecnie nie radzą
14
sobie najlepiej, będą w stanie osiągnąć najbardziej ambitne cele . EEB popiera idee wprowadzenia jednakowych
celów w zakresie recyklingu i składowania we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewniania pomocy
technicznej i wsparcia finansowego dla krajów, które tego potrzebują. Nie ma dowodów sugerujących, że przyjęcie
mniej ambitnych celów pomoże usprawnić egzekwowanie obecnego prawa odpadowego. Trzeba zaznaczyć, że cel
50% recyklingu, jaki zapisany jest w bieżącej wersji RDO, odnosi się jednakowo do wszystkich niezależnie od
metodologii kalkulacji.
Jesteśmy oczywiście świadomi tego, że w dążeniu do większej oszczędności zasobów państwa członkowskie startują
z różnych pozycji. W związku z tym jako alternatywę dla arbitralnego podejścia opartego na wydłużaniu terminów,
które zasugerowała Komisja Europejska, EEB proponuje podejście progresywne uwzględniające kryterium ilości
wytwarzanych odpadów. Obok etapowych celów recyklingu możliwe jest wyznaczenie komplementarnego celu
etapowego maksymalnej ilości składowanych bądź spalanych odpadów resztkowych na osobę rocznie, który
spełniałby rolę środka zapobiegawczego warunkującego osiąganie celów w zakresie recyklingu. Możliwość
dopuszczania odstępstw od celów recyklingu nie powinno przybierać formy okresu przejściowego, lecz być
uzależnione od limitu odpadów resztkowych unieszkodliwianych z odzyskiem energii lub bez niego.
EEB sugeruje wprowadzenie limitu na poziomie 150 kg na osobę rocznie do 2025 roku oraz 130 kg na osobę rocznie
do 2030 roku. Każde państwo powinno zostać zobligowane do osiągnięcia celu 65% recyklingu stałych odpadów
komunalnych (MSW) do 2025 roku oraz 70% do roku 2030, o ile generowane przez nie ilości odpadów resztkowych
nie przekraczają limitów podanych powyżej. W przeciwnym przypadku cel recyklingu będzie odnosić się do różnicy
między całkowitą produkcją odpadów komunalnych a wspomnianymi limitami. Takie podejście zachęci do
zmniejszania ilości odpadów i pozwoli mniej zaawansowanym państwom członkowskim (które też generują mniej
odpadów) na odrobienie zaległości w stosunku do reszty.

14

Przykłady społeczności Zero Odpadów: http://www.zerowasteeurope.eu/zw-library/case-studies/
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Część 2
Zamykanie obiegu – plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Komunikat: KOM(2015) 614/2
Załącznik: KOM(2015) 614
EEB w szczególności popiera:
- Potencjalne wprowadzenie prawnie wiążących wymogów w zakresie naprawialności, trwałości i zdatności do
recyklingu produktów związanych z energią w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu;
- Możliwość wprowadzenia dodatkowych działań wydłużających minimalną trwałość produktów
konsumenckich;
- Zamiar wzmocnienia popytu na surowce wtórne poprzez standardy jakości; oraz
- Dążenie do usprawnienia systemu wykrywania substancji toksycznych w obiegach materiałów.
EEB za nieodzowny uważa jednak dalszy rozwój w następujących obszarach:
1. Wyznaczenie spójnych ram politycznych i zasadniczego celu w zakresie oszczędności zasobów, zamiast jedynie
programu monitorowania niepowiązanego z krajowymi politykami gospodarczymi
2. Uruchomienie konkretnych działań w zakresie projektowania produktów, obejmujących odrębny program prac
dla istotnych sektorów, które nie zostały ujęte w bieżącej wersji dyrektywy w sprawie ekoprojektu
3. Wzmocnienie wykorzystania instrumentów zamówień publicznych i polityki produktowej UE w gospodarce o
obiegu zamkniętym oraz zwiększenie skuteczności zachęt rynkowych w celu stymulowania popytu na
zasobooszczędne produkty i usługi
4. Wzmocnienie strategicznego powiązania między polityką UE w zakresie substancji chemicznych a planowaną
strategią UE w zakresie tworzyw sztucznych, w celu eliminacji substancji niebezpiecznych z obiegu i śledzenia
ich wzdłuż łańcucha wartości
5. Uwzględnienie działań dotyczących zarządzania odpadami zawartych w planie działania w trwającej rewizji
unijnego prawa odpadowego (część 1) w celu stworzenia prawnych warunków zapewniających konkretną
implementację planu działania i wzmacniających właściwą integrację polityki odpadowej w ramach gospodarki o
obiegu zamkniętym

1. Ramy polityczne i zasadniczy cel w zakresie oszczędności zasobów
Kluczowe postulaty
-

Ustalenie zasadniczego celu wzrostu produktywności zasobów w UE o co najmniej 30%
Uzupełnienie zakresu o zasoby biotyczne takie jak ziemia, woda oraz bioróżnorodność
Wpisanie redukcji konsumpcji surowców i jej wpływu na środowisko do znowelizowanej strategii UE na rok
2020 oraz odnowionej strategii zrównoważonego rozwoju UE na rok 2030
Dodanie instrumentu pozwalającego na ocenę implementacji planu działania UE na rzecz gospodarki o obiegu
zamkniętym
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Unia Europejska oraz jej państwa członkowskie muszą dążyć do redukcji bezwzględnej konsumpcji surowców
naturalnych, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w związku z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Gospodarka o obiegu zamknięty pozwala na wzrost ekonomiczny przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na
środowisko. Europa konsumuje relatywnie dużą ilość zasobów biotycznych i abiotycznych w porównaniu do
15
możliwości planety. Częścią procesu rewizji strategii UE na 2020 rok jest uzgodnienie przez państwa członkowskie
celu produktywności zasobów wynoszącego przynajmniej 30% w latach 2015-2030, który pomoże monitorować
przebieg zmiany w kierunku zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten nadrzędny wskaźnik powinien
w pierwszej fazie opierać się na konsumpcji surowców pierwotnych (wskaźnik RMC), także tych importowanych, ale
docelowo powinien umożliwiać dokumentację całkowitej konsumpcji materiałów, która w pełniejszy sposób
odzwierciedla nasz wpływ na stan surowców naturalnych. Do końca 2017 roku Komisja powinna także
zaproponować wskaźniki podrzędne mierzące wpływ Europy na ziemię, wodę, materiały i emisje CO2, które zostaną
użyte na poziomie krajowym w ramach projektowanego planu monitorowania wchodzącego w skład pakietu
gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo EEB zaleca opracowanie wskaźnika zbiorczego ukazującego istotne
wpływy konsumpcji surowców na bioróżnorodność.
Wdrożenie europejskiego celu produktywności zasobów na poziomie przynajmniej 30% może przełożyć się na
wzrost PKB wynoszący nawet 1% oraz utworzenie dwóch milionów miejsc pracy więcej niż w przypadku zwykłego
16
scenariusza na rok 2030. Żeby skorzystać z tej szansy, państwa członkowskie UE powinny skupić się na
przeniesieniu ciężaru podatkowego z obszaru pracy na obszar wykorzystania surowców. Komisja powinna zostać
zobowiązana do dostarczenia przykładów najlepszych zachęt dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i
wspierania ich implementacji na poziomie krajowym, np. poprzez proces semestru europejskiego. Projektowany
program monitorowania powinien obejmować instrument pozwalający na ocenę stanu implementacji planu
działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, co pozwoli Komisji na uruchomienie transparentnego
procesu współpracy i umożliwienie sprawnego raportowania zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i
pozostałych interesariuszy. Ponadto Komisja powinna rozpocząć opracowywanie nowej wszechstronnej strategii
zrównoważonego rozwoju UE na rok 2030, której trzon stanowiłyby założenia 7 Planu działania na rzecz
środowiska, ochrona zasobów naturalnych oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

2. Działania w zakresie projektowania produktów
Kluczowe postulaty
-

15
16

Szybkie wydanie następnego planu roboczego dotyczącego dalszej implementacji dyrektywy w sprawie
ekoprojektu
Określenie wymogów informacyjnych w zakresie trwałości produktu, okresu obowiązywania rozszerzonej
gwarancji, dostępności części zamiennych i dostępu do usług napraw
Zagwarantowanie, że Komisja stworzy procedury badania wymogów w zakresie projektowania także dla
produktów niezwiązanych z energią

http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/
http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/
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Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że Komisja wreszcie zajmie się pozostałymi częściami składowymi obiegu.
Znamienne jest tu opóźnienie dwóch konkretnych priorytetowych działań zawartych w planie działania na rzecz
gospodarki o obiegu zamkniętym: przyjęcia nowego planu roboczego na rzecz ekoprojektowania, który miał
obejmować lata 2015-2017, oraz opracowania działań w zakresie wyświetlaczy i telewizorów, gdzie stagnacja trwa
już od lat. Obok konsumpcji energii na etapie projektowania produktów oba działania mają w zamyśle dotyczyć
aspektów zużycia surowców, jednak bezczynność ze strony Komisji nie nastraja optymistycznie wobec jej deklaracji
i obietnic.
Należy upewnić się, że przyszłe studia przygotowawcze i środki wykonawcze zorientowane na konkretne produkty
będą zawierać opcje projektowe wspierające lepszą naprawialność lub trwałość, możliwości recyklingu wybranych
materiałów oraz sposoby usuwania bądź zastępowania substancji niebezpiecznych i problematycznych
podnoszących koszty odzysku materiałów nietoksycznych. Dzięki nałożeniu wymogów informacyjnych w zakresie
wykorzystania surowców będzie można przyczynić się do wydłużenia cyklu życia, konserwaci i napraw produktów
oraz lepszego ponownego wykorzystania lub recyklingu kluczowych komponentów i materiałów w nich zawartych.
Podobne wymogi informacyjne mogą być już szeroko stosowane do nowych lub znowelizowanych działań
wykonawczych zawartych w dyrektywie w sprawie ekoprojektu.
Zakres tej dyrektywy, ograniczony obecnie do produktów związanych z energią, powinien zostać rozszerzony o
kolejne priorytetowe sektory i grupy produktów. EEB wzywa do opracowania oddzielnego programu roboczego dla
produktów niezwiązanych z energią, który pozwoli na zbadanie możliwości rozwoju ogólnych wymogów
projektowych na przykład dla mebli czy tekstyliów.
Potencjał korzyści wynikających z rozszerzenia zakresu na inne sektory był już podkreślany przy okazji oceny
17
dyrektywy w sprawie ekoprojektu w 2012 roku. Badanie i testowanie metodologii tworzenia wymogów
informacyjnych i projektowych dla grup produktów pominiętych przez prawodawstwo powinno być częścią planu
działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i stanowić nadbudowę istniejących działań podejmowanych w
państwach członkowskich UE uwzględniającą najważniejszych uczestników łańcucha wartości. W oparciu o
wszystkie te działania możliwa będzie dalsza ocena odpowiednich rozwiązań politycznych dotyczących np.
rozszerzenia zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu lub integracji z innym unijnym tekstem prawnym.

3. Instrumenty zamówień publicznych i polityki produktowej UE
Kluczowe postulaty
-

Uczynienie zielonych zamówień publicznych (ZZP) opcją domyślną oraz wzmocnienie istniejących celów
Ułatwienie stosowania narzędzi zachęcających i zniechęcających, zwłaszcza różnicowania stawki VAT
Wprowadzenie paszportów produktów w celu kreowania konkurencyjności i przyspieszenia zmian rynkowych

Zarówno Rada Europy, jak i Parlament powinny nalegać, aby Komisja podjęła kroki w kierunku implementacji planu
działania oraz pilnego wdrożenia działań zwiększających oszczędności zasobów. Konieczne jest silne wsparcie
polityczne, które przyspieszy użycie instrumentów polityki produktowej UE, umożliwiających przejście do
17

http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation/documents/
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gospodarki o obiegu zamkniętym i stworzenie nowych możliwości dla biznesu. EEB proponuje wzmocnienie działań
„przyciągania”, stymulujących rozwój rynku takich jak: zielone zamówienia publiczne (ZZP), wsparcie sektora
ponownego wykorzystania, dostęp do funduszy UE dla projektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym,
różnicowanie opłat ROP oraz prawo konsumenckie faworyzujące ekoprojektowanie. Pierwszym krokiem jest
uwolnienie potencjału zielonych zamówień publicznych poprzez podniesienie ich do rangi domyślnej opcji dla władz
publicznych oraz wyznaczenie wiążących celów etapowych zamiast obecnych zwykłych celów indykatywnych.
Należy także promować zachęty fiskalne i finansowe, takie jak obniżone stawki VAT dla zasobooszczędnych
produktów i usług i/lub produktów trwałych oraz łatwych w naprawie. Wreszcie, Komisja powinna opracować wzór
paszportu produktu, w którym producenci obowiązkowo umieszczaliby standardowe informacje na przykład o
zasobach wykorzystanych w produkcie, spodziewanej trwałości, dostępności części zamiennych, jak również
możliwości napraw i recyklingu. W rezultacie zwiększona zostanie konkurencyjność, co przyspieszy tempo zmian
rynkowych.

4. Polityka UE w zakresie substancji chemicznych oraz planowana strategia UE
w zakresie tworzyw sztucznych
Kluczowe postulaty
-

Przekazywanie informacji o zawartości materiałów niebezpiecznych w produktach oraz poprawienie
możliwości śledzenia niebezpiecznych substancji chemicznych wzdłuż łańcucha wartości, zwłaszcza w
przypadku tworzyw sztucznych

Obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach osiągających etap końca życia może wiązać się z
zanieczyszczaniem materiałów w trakcie recyklingu, a przez to pogarszać ich jakość w porównaniu z surowcami
pierwotnymi oraz stwarzać poważne ryzyko utraty zaufania konsumentów i rynków w gospodarce o obiegu
zamkniętym. Usuwanie bądź nieustanne śledzenie tych chemikaliów w przyszłości pozwoli na odseparowanie
zanieczyszczonych strumieni materiałów, dzięki czemu substancje toksyczne wprowadzone do obiegu przed
przyjęciem nowych zasad nie będą już do niego wracać.
Większa przejrzystość będąca skutkiem obowiązku przekazywania informacji nałożonego przez rozporządzenie
REACH (artykuł 33 - prawo do informacji), jak też stosowanie oznaczeń dla niebezpiecznych materiałów, których
póki co nie można zastąpić, ułatwi naprawy, zmniejszy koszt recyklingu i zbuduje podstawy dla nowych modeli
biznesowych i schematów zachęt w warunkach lepszego dozoru rynkowego. Ma to szczególne znaczenie w
kontekście lepszego śledzenia substancji niebezpiecznych wzdłuż łańcucha wartości. Pełniejsza analiza scenariuszy
gospodarki o obiegu zamkniętym powinna pozwolić na podejmowanie lepszych decyzji w zakresie ograniczeń i
autoryzacji użycia substancji niebezpiecznych w przyszłości. Związek pomiędzy zasadami gospodarki o obiegu
zamkniętym a prawodawstwem UE w zakresie chemikaliów (REACH, RoHS, CLP) jest szczególnie istotny przy
tworzywach sztucznych.

EEB (rejestr grup interesu KE: numer identyfikacyjny 06798511314-27)

16/18

Stanowisko EEB w sprawie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym

5. Zintegrowanie działań zawartych w planie działania z proponowanymi
rozwiązaniami prawnymi
Kluczowe postulaty
-

Wyznaczenie w ramach znowelizowanych dyrektyw RDO i PPWD wiążących celów i działań zapobiegających
powstawaniu odpadów żywności i morskich
Umieszczenie w tekstach prawnych odwołań do działań w zakresie ekoprojektowania produktów, zachęt
rynkowych i lepszego informowania

Rada Europy i Parlament Europejski mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o wpływanie na plan działania UE na
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, jednak mimo to powinny zmaksymalizować potencjał, jaki otwiera się przy
okazji rewizji polityki odpadowej (patrz część 1). Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
żywności i morskich muszą uzyskać status prawny, gdyż jak do tej pory wymieniane są jedynie w niewiążących
komunikatach Komisji Europejskiej.
EEB proponuje również, by odwołania do niektórych działań umieszczać w tekstach prawnych, zobowiązując tym
samym Komisję i/lub państwa członkowskie do podjęcia stosownych kroków. Mogłoby to na przykład przybrać
formę przepisów nakładających na Komisję obowiązek prowadzenia w latach następujących po przyjęciu
znowelizowanego prawa odpadowego badań i ocen w celu opracowywania propozycji nowych rozwiązań prawnych
i/lub schematów gospodarczych. EEB uważa, że byłoby to szczególnie cenne w kontekście projektowania
produktów niezwiązanych z energią, ponownego formułowania zasadniczych wymogów dla opakowań, lepszego
dokumentowania wyników procesów recyklingu oraz różnicowania opłat w schematach odpowiedzialności
producenta na poziomie UE. Dodatkowo takie przepisy mogłyby również dotykać kwestii schematów
przekazywania informacji o produktach sprzedawanych na rynku europejskim oraz zachęt rynkowych dla
zasobooszczędnych produktów i usług.

Wnioski
EEB z zadowoleniem przyjęło publikację przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 roku propozycji nowego pakietu
gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególnie istotny jest wysoki priorytet nadany sprawie gospodarki o obiegu
zamkniętym przez zespół prezydenta Junckera. Nowy pakiet otwiera pole do dyskusji nad zmianami w prawie
odpadowym UE. Najpilniejszym zadaniem jest tu przywrócenie ambitnych celów, jakie charakteryzowały propozycję
z lipca 2014 roku, zwłaszcza w kontekście recyklingu.
Aby jednak plan działania mógł w pełni skutecznie przygotować obieg produktów w nowym modelu gospodarki,
Rada i Parlament muszą ściśle przestrzegać procesu implementacji. Ogromne znaczenie ma szybkie opracowanie
ambitnego planu działania na rzecz ekoprojektowania, które pozwoli na natychmiastowe uwolnienie potencjału
produkcji, w szczególności urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych (ICT), już na etapie projektowania.
Wreszcie, instytucje UE muszą wspólnie ustalić zasadniczy cel oszczędności zasobów i podporządkować rozwiązania
polityczne idei bezwzględnej redukcji konsumpcji surowców w Europie, jako część procesu rewizji strategii UE na
rok 2020. W następnym etapie konieczne będzie opracowanie wszechstronnej strategii zrównoważonego rozwoju
na rok 2030.
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Kontakt
Zespół ds. gospodarki o obiegu zamkniętym EEB
Stephane Arditi, Product and Waste Policy Manager, stephane.arditi@eeb.org
Piotr Barczak, Waste Policy Officer, piotr.barczak@eeb.org
Carsten Wachholz, Resource use and Product Policy Officer, carsten.wachholz@eeb.org
Paul Hallows, Communications Officer, paul.hallows@eeb.org
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