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ZAŁĄCZNIK  

 

Kluczowe działania Data 

RAMY POLITYKI ZRÓWNOWAŻONYCH PRODUKTÓW 

Wniosek ustawodawczy dotyczący inicjatywy w zakresie polityki 

zrównoważonych produktów  
2021 

Wniosek ustawodawczy mający na celu wzmocnienie pozycji konsumentów w 

procesie zielonej transformacji  
2020 

Środki ustawodawcze i nieustawodawcze ustanawiające nowe „prawo do naprawy”  2021 

Wniosek ustawodawczy dotyczący uzasadniania twierdzeń dotyczących 

ekologiczności  
2020 

Obowiązkowe kryteria i cele zielonych zamówień publicznych w przepisach 

sektorowych i stopniowe wprowadzanie obowiązkowej sprawozdawczości w 

zakresie zielonych zamówień publicznych 

od 2021 

Przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, w tym włączenie praktyk 

gospodarki o obiegu zamkniętym do przyszłych dokumentów referencyjnych 

dotyczących najlepszych dostępnych technik 

od 2021 

Uruchomienie prowadzonego przez przemysł systemu sprawozdawczości i 

certyfikacji opartego na symbiozie przemysłowej  
2022 

KLUCZOWE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI PRODUKTÓW 

Inicjatywa dotycząca urządzeń elektronicznych o zamkniętym cyklu życia, 

rozwiązanie w zakresie uniwersalnych ładowarek oraz systemy nagradzania za 

zwrot starych urządzeń 

2020/2021 

Przegląd dyrektywy w sprawie w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 

wytyczne objaśniające jej powiązania z rozporządzeniem REACH i wymogami 

dotyczącymi ekoprojektu 

2021 

Wniosek w sprawie nowych ram regulacyjnych dotyczących baterii  2020 

Przegląd przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji  2021 

Przegląd przepisów dotyczących właściwego przetwarzania olejów odpadowych  2022 

Przegląd w celu zaostrzenia zasadniczych wymagań dotyczących opakowań, 

ograniczenia (nadmiernego) stosowania opakowań i redukcji odpadów 

opakowaniowych 

2021 

Obowiązkowe wymogi dotyczące zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu oraz środków ograniczania ilości odpadów tworzyw sztucznych w 

przypadku kluczowych produktów, takich jak opakowania, materiały budowlane i 

2021/2022 
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pojazdy 

Ograniczenia dotyczące celowo dodawanych mikrodrobin plastiku oraz środki w 

zakresie niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku 
2021 

Ramy polityki dotyczące biopochodnych tworzyw sztucznych i 

biodegradowalnych lub kompostowalnych tworzyw sztucznych 
2021 

Strategia UE dla sektora włókienniczego 2021 

Strategia na rzecz zrównoważonego środowiska zbudowanego 2021 

Inicjatywa na rzecz zastępowania jednorazowych opakowań, naczyń stołowych i 

sztućców produktami wielokrotnego użytku w usługach gastronomicznych 
2021 

MNIEJ ODPADÓW, WIĘKSZA WARTOŚĆ 

Cele w zakresie redukcji ilości odpadów dla określonych strumieni i inne środki 

dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
2022 

Ogólnounijny ujednolicony model selektywnej zbiórki odpadów i etykietowania 

mający ułatwić selektywną zbiórkę 
2022 

Metody śledzenia i minimalizowania obecności substancji potencjalnie 

niebezpiecznych w materiałach pochodzących z recyklingu i wytworzonych z nich 

wyrobach 

2021 

Zharmonizowane systemy informacji w zakresie obecności substancji potencjalnie 

niebezpiecznych 
2021 

Określenie zakresu przyszłych ogólnounijnych kryteriów dotyczących zniesienia 

statusu odpadu oraz produktów ubocznych 
2021 

Przegląd przepisów dotyczących przemieszczania odpadów 2021 

DOSTOSOWANIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM DO POTRZEB LUDZI, 

REGIONÓW I MIAST 

Wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym za pomocą: programu na 

rzecz umiejętności, przyszłego planu działania na rzecz gospodarki społecznej, 

paktu na rzecz umiejętności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  

od 2020 

Wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym za pomocą: funduszy 

polityki spójności, mechanizmu sprawiedliwej transformacji i inicjatyw 

miejskich  

od 2020 

DZIAŁANIA PRZEKROJOWE 

Poprawa metod pomiaru, modelowania i narzędzi politycznych służących do 

osiągnięcia synergii między gospodarką o obiegu zamkniętym a łagodzeniem 

zmiany klimatu i adaptacją do niej na szczeblu unijnym i krajowym 

od 2020 

Ramy regulacyjne w zakresie certyfikacji usuwania dwutlenku węgla 2023 

Uwzględnienie celów gospodarki o obiegu zamkniętym w przeglądzie wytycznych 2021 
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dotyczących pomocy państwa w dziedzinie środowiska i energii  

Uwzględnianie celów gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście przepisów 

dotyczących sprawozdawczości niefinansowej oraz inicjatyw w zakresie 

zrównoważonego ładu korporacyjnego i rachunkowości środowiskowej 

2020/2021 

POZYCJA LIDERA W DZIAŁANIACH NA POZIOMIE ŚWIATOWYM 

Pozycja lidera w dążeniu do osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie 

tworzyw sztucznych 
od 2020 

Zaproponowanie światowego sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 

oraz zapoczątkowanie dyskusji na temat międzynarodowego porozumienia w 

sprawie gospodarowania zasobami naturalnymi 

od 2021 

Uwzględnianie celów gospodarki o obiegu zamkniętym w umowach o wolnym 

handlu, w innych procesach i porozumieniach na poziomie dwustronnym, 

regionalnym i wielostronnym oraz w instrumentach finansowania polityki 

zewnętrznej UE 

od 2020 

MONITOROWANIE POSTĘPÓW 

Aktualizacja ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym w celu 

uwzględnienia nowych priorytetów politycznych oraz opracowania kolejnych 

wskaźników dotyczących wykorzystania zasobów, w tym śladu konsumpcyjnego 

i materiałowego 

2021 

 


	ZAŁĄCZNIK

