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Plan działania dotyczący 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Produkty wprowadzane na rynek UE będą 
projektowane tak, aby można z nich było dłużej 
korzystać, łatwiej je naprawiać i ulepszyć, 
poddawać recyklingowi i ponownie 
wykorzystywać.

Zachęcanie do systemu 
produktowo-usługowego, w którym 
przedsiębiorstwa zachowają własność 
i odpowiedzialność za produkt w całym 
jego cyklu życia.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest 
jednym z najszybciej rosnących strumieni 
odpadów w UE.

Dwóch na trzech Europejczyków 
wykorzystywałoby swoje urządzenia cyfrowe 
dłużej, jeśli nie miałoby to 
istotnego wpływu na działanie tych 
urządzeń.
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#EUGreenDeal

W nowym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiono 
nowe inicjatywy dotyczące całego cyklu życia produktów w celu modernizacji i przekształcenia 
naszej gospodarki przy jednoczesnej ochronie środowiska. U podstaw tego planu leży ambitny 
zamiar wytwarzania zrównoważonych i trwałych produktów oraz chęć umożliwienia obywatelom 
pełnego udziału w gospodarce o obiegu zamkniętym i czerpania korzyści z pozytywnej zmiany, 
jaka się z tym wiąże.

Według niedawnego badania Eurobarometr rosnąca ilość odpadów należy do trzech zagrożeń 
dla środowiska budzących największe zaniepokojenie mieszkańców. Respondenci uznali, że 
najbardziej skutecznym sposobem przeciwdziałania problemom dotyczącym środowiska jest 
zmiana naszych zachowań w zakresie konsumpcji i produkcji.
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Produkty jednorazowego użytku będą 
w miarę możliwości stopniowo wycofywane 
i zastępowane przez wyroby trwałe 
wielokrotnego użytku.

Rozwiązywanie problemu mikrodrobin plastiku 
— ograniczenie zamierzonego stosowania mikrodrobin 
plastiku, zwiększenie wychwytywania mikrodrobin plastiku 
na wszystkich istotnych etapach cyklu życia produktów.

Wprowadzone zostaną środki na rzecz zapobiegania 
powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilości, 
zwiększania zawartości materiałów pochodzących 
z recyklingu oraz minimalizowania wywozu odpadów poza 
UE. Wprowadzony zostanie nowy unijny model selektywnego 
zbierania odpadów oraz znakowania wyrobów. Wprowadzony 
zostanie nowy unijny model selektywnego zbierania odpadów 
oraz znakowania wyrobów.

Przedstawione zostaną nowe inicjatywy ustawodawcze 
dotyczące ponownego wykorzystania produktów, mające 
na celu zastąpienie w sektorze usług gastronomicznych 
jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców artykułami 
wielorazowego użytku. Zaproponowane zostaną też cele 
w zakresie ograniczania odpadów opakowaniowych.

Oczekuje się, że zużycie tworzyw sztucznych podwoi 
się w ciągu najbliższych 20 lat.

Do 2050 r. tworzywa sztuczne mogą 
generować 20 proc. zużycia ropy 
naftowej i 15 proc. emisji gazów 
cieplarnianych i może ich być 
w oceanach więcej niż ryb.

Każdy mieszkaniec Unii wytwarza blisko pół 
tony odpadów komunalnych rocznie.

W 2017 r. w Europie odnotowano 
rekordową ilość odpadów opakowaniowych 
– 173 kg na mieszkańca.
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ŻYWNOŚĆ i OPAKOWANIA

Na całym świecie co sekundę kierowany 
jest do spalarni lub na wysypisko śmieci 
samochód ciężarowy pełen tekstyliów.

Szacuje się, że recyklingowi poddaje się 
mniej niż 1 proc. wszystkich wyrobów 
włókienniczych na świecie.

Wprowadzenie nowych modeli biznesowych 
przyczyni się do zwiększenia sortowania, 
ponownego użycia i recyklingu tekstyliów 
oraz umożliwi konsumentom wybór 
zrównoważonych wyrobów włókienniczych. 
Ekoprojekt będzie miał zastosowanie do 
szerszego zakresu produktów: odzież, będzie 
produkowana w taki sposób, by można jej było 
dłużej używać.


