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CZYM JEST EEB?

www.eeb.org

http://www.eeb.org/
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PRZEPŁYWY MATERIAŁÓW: 
DLACZEGO MA TO ZNACZENIE DLA KLIMATU?
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http://www.otzo.most.org.pl/zwe/Low_Carbon_Executive_Summary_pl.pdf

Potencjalny wkład gospodarowania odpadami dla gospodarki niskoemisyjnej

http://www.otzo.most.org.pl/zwe/Low_Carbon_Executive_Summary_pl.pdf
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https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/plastik-a-klimat-367

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/plastik-a-klimat-367




Europejskie Dyrektywy Odpadowe oraz dobra przykłady ich implementacji w 
krajach członkowskich

https://eeb.org/work-areas/resource-efficiency/waste-recycling/

https://eeb.org/work-areas/resource-efficiency/waste-recycling/


https://zero-waste.pl/wyjasniamy-nowe-unijne-przepisy-w-zakresie-zapobiegania-powstawaniu-odpadow/

https://zero-waste.pl/wyjasniamy-nowe-unijne-przepisy-w-zakresie-zapobiegania-powstawaniu-odpadow/


















https://zero-waste.pl/wyjasniamy-zalacznik-iva-do-dyrektywy-ramowej-w-sprawie-odpadow/

W załączniku IVa WFD wymieniono przykłady zaawansowanych instrumentów ekonomicznych, a także innych 
środków, które można wykorzystać w celu zwiększenia opłacalności ponownego wykorzystania i recyklingu. W 
tym dokumencie przedstawiono przykłady z różnych państw członkowskich, aby pokazać, w jaki sposób 
instrumenty te zostały wdrożone w praktyce. Należą do nich m. in.:

• – podatek od składowania i spalania odpadów,

• – systemy „płać za tyle, ile wytwarzasz” (ang. pay-as-you-throw, PAYT),

• – obniżony podatek VAT od napraw,

• – przesunięcie opodatkowania z pracy na zasoby.

https://zero-waste.pl/wyjasniamy-zalacznik-iva-do-dyrektywy-ramowej-w-sprawie-odpadow/




















https://zero-waste.pl/nowe-unijne-przepisy-w-zakresie-selektywnej-zbiorki-odpadow-dobre-praktyki/

https://zero-waste.pl/nowe-unijne-przepisy-w-zakresie-selektywnej-zbiorki-odpadow-dobre-praktyki/




KLUCZOWA ROLA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ORGANIKI

• ilościowa: niezbędna aby osiągniąć wysokie poziomy odzysku
(65% w 2035r.)

• operacjonalna: minimalizowanie frakcji bio w zmieszanych pozwala 
zoptymalizowac i zmniejszyć częstotliwość ich zbiorki

• jakościowa: zredukowanie frakcji bio w innych strumieniach 
pozwala na lepsze i tańsze ich przetworzenie







Optymizacja kosztów
(Lombardia, pop. 10M, 1547 Gmin)

Koszty zbiórki
i koszty przetworzenia i składowania czy spalania
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Gminy Zero Odpadów w Europie

• Koncept został stworzony w drugiej połowie lat 90-tych

• Włoskie Capannori było pierwszą gminą, 
która wprowadziła w Europie program Zero Odpadów 
w 2007 r.

• Od tego czasu program realizuje ponad
360 gmin w 9 krajach: 

• 7 670 737 mieszkańców

• liderem są Włochy z 276 gminami
(6 243 641 mieszkańców)

• Organizacje członkowskie działają w 25 krajach



CZAS POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA WYSOKICH POZIOMÓW

Miejscowość
Wyjściowy poziom 

selektywnej zbiórki

Osiągnięty poziom 

selektywnej zbiórki
Czas

Lublana 
380 tys. mieszkańców

45%
60%

15% redukcji odpadów
24 miesiące

Salerno
145 tys. mieszkańców

18% 72% 12 miesięcy

Treviso (region)
554 tys. mieszkańców

27% 66% 18 miesięcy

Capannori
46,7 tys. mieszkańców

50%
90%

39% redukcji odpadów
84 miesiące

Novara
101 tys. mieszkańców

29% 70% 18 miesięcy

Gipuzkoa (region) 
732 tys. mieszkańców

32%
51 – 81 %

7% redukcji odpadów
48 miesięcy

Parma 
190 tys. mieszkańców

48%
72%

15% redukcji odpadów
36 miesięcy

Horst aan de Maas
41 tys. mieszkańców

73% 94% 12 miesięcy

364 gminy zero waste, 7 670 737 mieszkańców. Dane z początku 2016 r.



• SKOK Z 19% DO 54% ZBIÓRKI
SELEKTYWNEJ W 3 MIESIĄCE

• 10-KROTNY WZROST ILOŚCI 
BIOODPADÓW SELEKTYWNIE 
ZEBRANYCH  Z  <1% 
ZANIECZYSZCZEŃ

• PLASTIK/METAL 
(OPAKOWANIA) Z <10% 
zanieczyszczeń



SŁOWENIA



RUMUNIA







35 DZIAŁAŃ W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW
MAJĄCYCH NA CELU:

- Uczynienie zrównoważonych produktów normą w UE;
- Wzmocnienie pozycji konsumentów i nabywców publicznych

- Skupienie się również na kluczowych łańcuchach wartości 
produktów: elektronika i ICT, akumulatory i pojazdy, opakowania
z tworzyw sztucznych, tekstylia, budownictwo i budynki, żywność; 

woda i żywność;
- Zapewnienie mniejszej ilości odpadów;

- Praca w GOZ dla ludzi, regionów i miast;
- Prowadzenie globalnych wysiłków na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-170854112

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - GRUDZIEN 2019 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-170854112


KLUCZOWE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI PRODUKTU
- redukcja powstawania odpadów u źródła

- wydłużenie czasu życia produktów 
- wzmocnione mechanizmu ROP

Elektronika i ICT

Baterie i pojazdy

Opakowania

Tworzywa sztuczne
Tekstylia

Budownictwo & budynki

Żywność, woda & składniki odżywcze



MNIEJ ODPADÓW, WIĘCEJ WARTOŚCI

➢ Praca nad celami w zakresie redukcji odpadów 

➢ Poprawa skuteczności systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

➢ Dalsza modernizacja unijnych przepisów dotyczących odpadów (baterie, opakowania, 
pojazdy wycofane z eksploatacji, ICT, tekstylia )

➢ Zaproponowanie harmonizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów

➢ Zaproponowanie celów redukcji o 50% ilości odpadów resztkowych do 2030 roku

➢ Obowiązkowy cel redukcji odpadów żywnościowych o 50% do 2030 roku

➢ Dalsze działania mające na celu zmniejszanie spalania odpadów

Roczne wytwarzanie odpadów w UE wynosi 2,5 
mld ton, czyli 5 ton na mieszkańca rocznie

W ciągu ostatniej dekady miliony ton odpadów 
europejskich zostały wywiezione do krajów 
spoza UE

➢ Przegląd przepisów UE dotyczących przemieszczania odpadów

➢ Poprawa jakości surowców wtórnych i ich rynków



Zero Odpadów – instrumenty ekonomiczne

▼ Zmniejszenie 

opodatkowania pracy i 
surowców wtórnych

▲ Zwiększenie opłat za 

korzystanie z surowców 

pierwotnych i obciążania 

środowiska emisjami i odpadami

NARZĘDZIA EKONOMICZNE



https://zero-waste.pl/10-priorytetow/

https://zero-waste.pl/10-priorytetow/




46.7 tys. 
82%

12 tys. 
68.5%

16.4 tys.
76%

554 tys.
85%

380.1 tys.
61%

732.4 tys.
51 – 81%

www.zerowasteeurope.eu



http://makeresourcescount.eu/policy-in-action/

WWW.EEB.ORG

http://makeresourcescount.eu/policy-in-action/
http://www.eeb.org/


https://meta.eeb.org/ www.eeb.org

www.zero-waste.pl www.igoz.pl

+ Facebook, Twitter, LinkedIn

https://meta.eeb.org/
http://www.eeb.org/
http://www.zero-waste.pl/
http://www.zero-waste.pl/


www.eeb.org www.igoz.pl www.zero-waste.pl

http://www.eeb.org/
http://www.igoz.pl/
http://www.zero-waste.pl/
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DZIĘKUJĘ!

www.eeb.org

@Green_Europe

@EuropeanEnvironmentalBureau

eeb@eeb.org 
The EEB gratefully acknowledges the financial support from the LIFE Programme of the European Union. This communication 

reflects the organizers’ views and does not commit the donors.
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Deposit Systems –
a catalyst for quality and quantity

SYSTEMY KAUCYJNE
A CATALYST FOR QUALITY AND QUANTITY

→ In a throw-away society there is one thing that consumer does not want to throw-away →money

More than 35 billion UBCs are returned annually through RVMs.

https://kaucyjny.pl/opakowania/

https://kaucyjny.pl/opakowania/


Pionierska rola istniejących systemów kaucyjnych ułatwi rozprzestrzenianie się tego i 
innych instrumentów rynkowych jako nieuniknionej części przyszłej gospodarki o obiegu 

zamkniętym.

1. Achieve high recycling rates 6. Improve environmental standards

2. Capture valuable resources 7. Achieve landfill reductions

3.
Recover quality input material for 

bottle-to-bottle recycling
8. Save local authorities money

4. Stop beverage container littering 9. Create new green LOCAL jobs

5. Change behaviour within society 10.
Vector of change towards Circular 

Economy

Opakowania napojów stanowią do 40% - 50% objętości zaśmiecania (Deutsche Umwelthilfe)

Systemy kaucyjne są bardzo skuteczne w ograniczaniu zaśmiecania 

- Nawet jeśli konsument zdecyduje się na śmieci, ktoś inny odbierze go, aby oddać w sklepie za $$$

- Butelki bez systemu kaucji są 10 razy bardziej narażone na zaśmiecanie

- Systemy kaucyjne są udanymi przykładami rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu: 



Czy pakowanie jest rozwiązaniem?

• Opakowania są częścią rozwiązania, aby uniknąć 
marnotrawienia żywności, ale bardzo ograniczone.

• Jest to jednak również część modelu wspierającego 
nadmierne zużycie, globalizację i społeczeństwo 
jednorazowego użytku, które tworzy ogromną ilość 
odpadów 

• Przepakowanie - w porównaniu do zawartości (tj. 
płatków kukurydzianych) lub opakowań promocyjnych

• liczba sklepów wolnocłowych w Europie gwałtownie 
rośnie? (i Zero Waste, Slow Food)

• Mniej marnotrawienia żywności było w dawnych 
czasach, kiedy nie było opakowań jednorazowego 
użytku  



• Praca nad zachowaniem i świadomością ma ogromne znaczenie (w 
tym planowanie

• Etykietowanie datek żywności ("najlepiej spożyć przed" i "use-by")

• Mała, lokalna produkcja konsumpcja = lokalne zrównoważone miejsca 
pracy, większe dochody dla rolnika

• Jedzenie dostarczane w samą porę i sezonowe.

• Mniej opakowań jednorazowego użytku

• Lepsza jakość żywności i mniej odpadów

• Używanie mniejszej ilości opakowań jest możliwe bez rezygnacji z 
ochrony, informacji ani jakości żywności i nie musi powodować 
większej ilości odpadów spożywczych

Jakie jest zatem rozwiązanie problemu 
marnotrawienia żywności?



Najważniejsze przesłania organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska na temat 

biotworzyw
1. Wyraźnie rozróżniają tworzywa sztuczne "kompostowalne" od 

materiałów z surowców z biomasy

2. Przed podkreśleniem podkreślenia materiałów odnawialnych i 
biodegradowalności należy rozwiązać problem jednorazowego użytku i 
wyrzucić je jako priorytet.

3. Ocena pośrednich skutków poprzez konkurencyjne wykorzystanie 
surowców i zapewnienie ich identyfikowalności od samego początku 
przed zwiększeniem popytu

4. Odpowiedzialność producenta oznacza, że tworzywa sztuczne oparte 
na biotechnologii powinny być projektowane i zbierane do ponownego 
użycia i recyklingu mechanicznego

5. Tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji wymagają całkowitej 
integracji z (przemysłowym) systemem kompostowania

6. Istnieje ograniczony zakres konkretnych zastosowań i zastosowań do 
jednorazowych biotworzyw, takich jak worki do zbierania bioodpadów

7.























Biowaste collection is technically and economically practicable in 
any municipality

Lombardy, Italy:

10,000,000 people, 1546 
Municipalities (474 in 
mountain areas)

1100 with kitchen waste 
collection 

Significant statistical analysis:

▪ Municipalities with 
biowaste collection 
showed higher overall 
recycling and the same 
overall costs of those 
underperforming€ 0
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Included in JRC report: Improving Sustainability and Circularity
of European Food Waste Management with  a Life Cycle
Approach
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC
99238/lbna27657enn.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99238/lbna27657enn.pdf

