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Zakres prezentacji 

1. „Gospodarka linearna” a „gospodarka o obiegu 

zamkniętym”; 

2. Przykładowe różnice w propozycjach KE z 2014 r. i 2015 

r.; 

3. Propozycje zmian legislacyjnych; 

4. Podsumowanie. 
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„Gospodarka linearna”  

a „gospodarka o obiegu zamkniętym” 

„Gospodarka linearna” – stosująca zasadę „weź, 

wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” wypływającą z założenia, że 

zasoby występują w obfitych ilościach, są dostępne, łatwe 

do pozyskania i można je usunąć niewielkim kosztem 

(odpady są traktowane jako ostatni etap cyklu życia 

produktu); 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym” – zakłada utrzymanie 

wartości materiałów i energii używanych w produktach  

w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem 

efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach 

życia produktu (odpady – jeżeli już powstaną – są 

traktowane jako potencjalne surowce). 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym obejmuje efektywne 

wykorzystanie zasobów, zapobieganie powstawaniu odpadów 

(zrównoważona produkcja i konsumpcja) oraz gospodarowanie 

odpadami – podejście „początku”, a nie „końca” „rury”, 

Powody wprowadzania:  

ograniczona dostępność niektórych surowców, 

uzależnienie gospodarki europejskiej od importu surowców (wysokie 

ceny, zmienność rynku i niepewna sytuacja polityczna w krajach), 

malejąca konkurencyjność gospodarki europejskiej w stosunku do 

gospodarek światowych, 

Konieczność działań na wszystkich etapach cyklu życia 

produktów: od wydobycia surowców, poprzez projektowanie, 

produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr (m.in. zmiana 

zachowań po stronie popytu), naprawę, przerabianie i ponowne 

wykorzystanie produktów, do gospodarki odpadami. 
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Pakiet z lipca 2014 r.  

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  

i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: 

program ”zero odpadów” dla Europy” (COM(2014) 398);  

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania 

odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych  

z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii  

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów  

i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (COM(2014) 397). 
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Pakiet z grudnia 2015 r.  

– część pozalegislacyjna  

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  

i Komitetu Regionów "Zamknięcie obiegu - plan działań UE 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 

614); 
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Pakiet z grudnia 2015 r.  

– część legislacyjna  
Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów 

(COM(2015) 595); 

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie 

składowania odpadów (COM(2015) 594); 

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań  

i odpadów opakowaniowych (COM(2015) 596); 

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii  

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów  

i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego (COM(2015) 593). 7 



Przykładowe („pozytywne”) różnice 

pomiędzy pakietami  

Wycofanie się KE ze zmiany celów w zakresie odpadów 

komunalnych na 2020 r.; 

Obniżenie celów w zakresie przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  

i opakowaniowych (średnio o 5%); 

Ograniczenie systemu „wczesnego ostrzegania”; 

Zrezygnowanie z unijnego celu w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów żywności; 

Wydłużenie terminu na składanie sprawozdań przez 

państwa członkowskie; 

Rezygnacja z audytu trzeciej strony w przypadku 

sprawozdań. 
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Dyrektywa ramowa –  

najistotniejsze propozycje zmian – 1  
propozycje zmian definicji czy też definicje nowych pojęć,  

z których niektóre budzą wątpliwości, w szczególności 

definicje odpadów komunalnych, przygotowania do 

ponownego użycia i finalnego (ostatecznego) recyklingu. 

Jednocześnie w projekcie dyrektywy używa się pewnych 

pojęć, które nie zostały zdefiniowane, np. odpady żywności, 

uszczegółowienie wymagań dotyczących rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, w tym m.in. propozycja 

ustanowienia w krajach członkowskich niezależnego organu 

do nadzorowania realizacji rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, przy czym dotychczasowe systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta  będą musiały 

dostosować się do nowych przepisów w okresie 24 miesięcy 

od wyznaczonego terminu transpozycji dyrektywy ramowej  

o odpadach), 9 



Dyrektywa ramowa –  

najistotniejsze propozycje zmian – 2 

zmiany zakresu planów gospodarki odpadami i programów 

zapobiegania powstawaniu odpadów, 

poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych wyznaczone na lata 2025 i 2030,  

w połączeniu ze zmianą definicji odpadów komunalnych,  

z propozycją nowej metodyki liczenia tych poziomów  

i pośrednio w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi 

bioodpadów i wprowadzeniem pojęcia finalnego procesu 

recyklingu (obecnie wyznaczony cel na 2020 wynosi 50% 

dla co najmniej 4 frakcji materiałowych (papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale); nowy cel na rok 2030 został 

obniżony z 70% do 65% w porównaniu do propozycji z lipca 

2014 r.; zmodyfikowana została również metodyka liczenia 

poziomów w porównaniu do poprzedniej propozycji,  
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Dyrektywa ramowa –  

najistotniejsze propozycje zmian – 3 

wymagania w zakresie raportowania, w tym obowiązek 

raportowania osiągniętych celów za rok 2020 w nowym 

systemie, 

wiele istotnych kwestii ma być regulowanych w formie 

aktów delegowanych. 
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Dyrektywa „składowiskowa” – 

najistotniejsze propozycje zmian – 1   

ujednolicenie definicji stosowanych pojęć – poprzez 

odwołanie do dyrektywy ramowej o odpadach (co należy 

ocenić pozytywnie), 

zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów, przy 

czym przepis ten powinien być doprecyzowany np.  

w kontekście selektywnie zbieranych odpadów azbestu, dla 

których nie ma innej metody zagospodarowania niż 

składowanie, 

 

 

12 



Dyrektywa „składowiskowa” – 

najistotniejsze propozycje zmian – 2 

ustanowienie celu w zakresie odsetka odpadów 

komunalnych dozwolonych do składowania, tzn. nie 

więcej niż 10% całkowitej ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych (wg danych GUS w 2014 r. złożono na 

składowiskach 52,6% zebranych odpadów 

komunalnych, przy czym przyjmuje się, że ilość 

odpadów komunalnych zebranych odpowiada ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, przy czym nie 

jest jasne, czy wymóg dyrektywy ma się odnosić do 

składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych, 

czy też odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych). 
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Dyrektywa „opakowaniowa” – 

najistotniejsze propozycje zmian – 1 

zmiana definicji odpadów opakowaniowych, 

ujednolicenie definicji stosowanych pojęć – poprzez 

odwołanie do dyrektywy ramowej o odpadach (co należy 

ocenić pozytywnie), 

nowe cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów opakowaniowych na rok 2025 i 2030 

(obniżonych w stosunku do propozycji z lipca 2014 r –  

w zdecydowanej większości przypadków o 5%) wraz  

z nową metodyką liczenia tych poziomów (tożsamą  

z metodyką zaproponowaną w dyrektywie ramowej  

o odpadach), 
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Dyrektywa „opakowaniowa” – 

najistotniejsze propozycje zmian – 2 

nie później niż do 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65% 

masy wszystkich odpadów opakowaniowych będzie 

przygotowywana do ponownego użycia i recyklingu 

(obecnie poziom ten wynosi 55 - 80%). Powyższy 

poziom zostanie osiągnięty z podziałem na następujące 

materiały: 

 - 55% dla tworzyw sztucznych, 

 - 60% dla drewna, 

 - 75% dla metali żelaznych, 

 - 75% dla aluminium, 

 - 75% dla szkła, 

 - 75% dla papieru i tektury. 
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Dyrektywa „opakowaniowa” – 

najistotniejsze propozycje zmian – 3 

nie później niż do 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75% masy 

wszystkich odpadów opakowaniowych będzie 

przygotowywana do ponownego użycia i recyklingu. 

Powyższy poziom zostanie osiągnięty z podziałem na 

następujące materiały: 

 - 75% dla drewna, 

 - 85% dla metali żelaznych, 

 - 85% dla aluminium, 

 - 85% dla szkła, 

 - 85% dla papieru i tektury. 
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Dyrektywy „poużytkowe” – 

najistotniejsze propozycje zmian  

Sposób raportowania – ujednolicenie (częściowe) z innymi 

dyrektywami. 

17 



Podsumowanie 

Gospodarka odpadami – istotny element gospodarki  

o obiegu zamkniętym;  

Konieczność zmiany sposobu myślenia o odpadach w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania 

zasobów – niezbędne skoordynowane działania 

informacyjno-edukacyjne; 

Budowa przemyślanej infrastruktury do zapobiegania, 

zbierania i przetwarzania odpadów;  

Wdrażanie spójnej polityki w zakresie instrumentów 

ekonomicznych. 
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DZIĘKUJĘ BARDZO  

ZA UWAGĘ! 

Beata B. Kłopotek 

Departament Gospodarki Odpadami 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

 


