
 

 

Parlament Europejski głosuje nad wzmocnieniem prawa dotyczącego 

odpadów w celu wsparcia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

 

Bruksela, 14 marca 2017 

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali dzisiaj na sesji plenarnej wzmocnienie 

efektywności wykorzystania zasobów w UE do roku 2030 - ruch, który sygnalizuje silne 

poparcie polityczne dla transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 

  

Tekst zatwierdzony dziś obejmuje: 

 Cel 70% dla recyklingu odpadów komunalnych, w przeciwieostwie do 65% - 

 5%  tych odpadów ma byd przygotowywana do ponownego użycia 

 Cel 80% dla recyklingu odpadów opakowaniowych 

 Limit dla składowisk w wysokości 5% 

 Obowiązkowa selektywna zbiórka dla głównych strumieni odpadów, w tym odpadów 

biologicznych, odpadów olejowych i tekstylnych 

 Rosnące wykorzystanie instrumentów ekonomicznych, takich jak podatki 

za składowanie i spalanie oraz systemy depozyt- zwrot, a także 

 Większa przejrzystośd w zakresie odkażania niebezpiecznych składników w odpadach. 

Oczekuje się, że Rada Unii Europejskiej  zajmie stanowisko na temat strategii gospodarki 

o obiegu zamkniętym w najbliższych miesiącach, zanim Parlament, Komisja i Rada uzgodnią 

ostateczny tekst. 

Podczas debaty, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans obiecał 

dołożyd wszelkich starao, aby utrzymad ostateczny tekst jak najbliżej  wniosku Parlamentu 

w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Piotr Barczak, Oficer do spraw polityki odpadowej w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska 

(EEB), powiedział: 

  



"Parlament Europejski wysłał jasny komunikat do ministrów środowiska UE. Każda próba 

rozmycia tego poziomu ambicji zagrażałaby wysiłkom prowadzącym do przejścia 

do silniejszej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki dla obywateli Europy" 

  

Chod EEB chwali wysiłki zmierzające do poprawy działania ponownego wykorzystania 

i recyklingu, EEB żałuje, że nadal brakuje wiążących celów redukcji odpadów żywności 

i śmieci morskich i, że odstępstwa czasowe dla celów recyklingu przyznawane są krajom 

członkowskim o niskiej skuteczności działania. 

Na temat odpadów żywnościowych Piotr Barczak powiedział: 

  

"Około 88 milionów ton żywności marnuje się co roku w UE - wystarczy, aby nakarmid ponad 

dziewięcio- krotnie 55 milionów Europejczyków, żyjących w niedostatku żywności. Jest 

to jeden z największych kryzysów środowiskowych i humanitarnych w Europie, a będzie 

jeszcze gorzej, jeśli decydenci nie wymyślą wiążących ram prawnych, aby temu zapobiec. " 

Uwagi do redakcji: 

Pakiet odpadowy jest częścią strategii Gospodarki o obiegu zamkniętym, która została 

ogłoszona w 2015 roku przez Komisję Europejską. 

W styczniu 2017 roku, Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła 

proponowany przez eurodeputowaną Simonę Bonafé tekst, mający na celu wzmocnienie 

strategii Komisji. 

Proponowany tekst, który został zatwierdzony dziś na posiedzeniu, otwiera drogę 

do 867 000 nowych zielonych miejsc pracy, jak również miliardów euro oszczędności 

dla przedsiębiorstw i konsumentów. 

Bardziej szczegółową ocenę EEB w sprawie głosowania można znaleźd tutaj. Fakty w  sprawie 

odpadów żywności w UE są dostępne tutaj. 

Kontakt: 

Mauro Anastasio, Oficer do spraw Informacji w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska 

(EEB) 

Email: mauro.anastasio@eeb.org           

Tel: +32 (0) 2 274 10 87 

 

 

    Tłumaczenie z języka angielskiego opracowała Maria Weber 
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