


Ponad 10 000 000,00

TON rocznie !!!



Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych.

Średnia ilość odpadów komunalnych 

na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. 



Circular Economy – Recykling przyszłości

świadomość producenta i konsumenta



CIRCULAR ECONOMY – STRATEGIA UE

Zrównoważony wzorzec konsumpcji i produkcji 

•

Gospodarowanie odpadami – stymulowanie rynków

surowców wtórnych

•

Korzyści z gospodarki cyrkulacyjnej 

•

Cele UE w zakresie odzysku i recyklingu



Megatrendy kształtujące  Europę

The Circular Economy

 Światowe zasoby surowców kończą się. Rabunkowa i nieprzemyślana gospodarka zasobami 

powoduje zarówno szkody w środowisku jak i  stanowi poważne zagrożenie ekonomiczne.

 Do roku 2030 klasa średnia powiększy się do 3 miliardów ludzi a zużycie surowców 

pierwotnych podwoi się… (OECD, McKinsey).
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Gdyby ludzie na całym świecie 
korzystali z energooszczędnych żarówek, 

zaoszczędzono by 120 miliardów USD rocznie



W 2013 roku źródła odnawialne 

wytworzyły 1/5 zużytej energii na świecie 



Ponad 1 miliard ludzi na świecie nadal 

nie ma dostępu do wody pitnej. 



Na świecie 1 miliard ludzi cierpi 

z powodu niedożywienia, a kolejny 

miliard głoduje. 



W Europie każdego roku pozbywamy się 160 mln 
telefonów komórkowych. Stanowi to utratę 

surowców  (metali szlachetnych) w nich 
zawartych na ponad 500 mln USD. (Ellen McArthur Foundation) 



WNIOSEK?

Nasze codzienne wybory 
mają ogromne znaczenie



Kierunki zmian przepisów UE

Gospodarka 
zasobami 
o obiegu zamkniętym
Strategia 
„Zero odpadów” 
dla Europy   
COM(2014)398/ final

Przejście 

z 
gospodarki 

linearnej 



Plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym

produkcja
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Polityka Unii Europejskiej



Pakiet odpadowy

W ramach pakietu odpadowego zaproponowano zmiany czterech dyrektyw:

ramowa dyrektywa odpadowa,

dyrektywa o opakowaniach, 

dyrektywa o składowaniu odpadów 

dyrektywa o końcu życia produktów (dotycząca samochodów, baterii oraz 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego). 



Pakiet odpadowy - opakowania

Pakiet odpadowy wprowadza znaczące zmiany m.in. w ramach systemów rozszerzonej

odpowiedzialności producenta:

• Projektowanie i produkcja oraz wprowadzanie do obrotu produktów, które nadają się

do wielokrotnego użytku, które wytworzone zostały przy udziale przetworzonych

materiałów, które są technicznie trwałe i możliwa jest ich naprawa i które, po tym jak

staną się odpadami, będą nadawać się do przygotowania do ponownego użycia i

recyklingu;

• Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie obowiązany do finansowania

kosztów selektywnego zbierania, przygotowania do ponownego użycia, sortowania i

przetwarzania, biorąc pod uwagę przychody z ponownego wykorzystania lub

sprzedaży surowców wtórnych z jego produktów;

• Komisja Europejska sugeruje powołanie lub zidentyfikowanie wśród istniejących

instytucji podmiotu pełniącego funkcję centralnego organu koordynującego oraz

ustanowienie odpowiednich środków nadzoru.



Circular Economy – Waste Package
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Gospodarowanie odpadami 

• Poprawa systemów gospodarowania odpadami 
w całej UE, mając na względzie istniejące różnice we 
wdrażaniu gospodarki odpadami w różnych krajach  UE.

• Stworzenie długoterminowej wizji i pobudzenie 
inwestowania w recykling

Cele

• Współpraca z państwami członkowskimi, w celu uniknięcia 
nadwyżki zdolności przetwarzania odpadów  resztkowych  
(spalanie).

• Zapewnienie integralności  przepisów  w zakresie odpadów,  
tworzonych na podstawie hierarchii postępowania z 
odpadami  z polityką spójności UE 

• Promowanie dobrowolnej certyfikacji zakładów przetwarzania 
kluczowych strumieni odpadów.

Działania



Korzyści z gospodarki cyrkulacyjnej 

1. Osiągnięcie maksymalnej wartości odpadów poprzez ponowne użycie

2. Zapewnienie wykorzystania wszystkich surowców, produktów, odpadów 

3. Oszczędność energii

4. Zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych

5. Nowe możliwości zatrudnienia

6. Przewaga konkurencyjna

7. Wzrost popytu na lepsze, bardziej efektywne produkty i usługi

8. Wzrost gospodarczy









Dziękuję za uwagę


