


(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy) 

 

Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska  
i zdrowia ludzkiego wskutek zapobiegania  i minimalizowania 
niekorzystnego wpływu, który wynika z wytwarzania  
i gospodarowania odpadami.  

 

1. Definiuje kluczowe pojęcia: 

 odpady, 

 odzysk, 

 unieszkodliwianie. 
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„Odpady: oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których 
pozbycia został zobowiązany.” 

 

„Odzysk oznacza jakikolwiek proces, którego głównym 
wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu, poprzez  zastosowanie innych materiałów  (…)”, 
np.: 

 wykorzystanie jako paliwa, 

 odzysk/regeneracja rozpuszczalników, 

 recykling metali, 

 powtórna rafinacja. 
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„Zanieczyszczający płaci” to wiodąca zasada zarówno na 
szczeblu europejskim jak i międzynarodowym. Wytwórca 
odpadów i ich posiadacz powinni  w taki sposób gospodarować 
odpadami, by osiągnąć możliwie wysoki poziom ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego.” 

 

Wspólnota jako całość powinna być samowystarczalna pod 
względem unieszkodliwiania i odzysku odpadów. 
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• Zapobieganie 

• Przygotowanie do ponownego użycia 

• Recykling 

• Inne metody (np. spalanie) 

• Unieszkodliwianie 
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 Przygotowanie i wdrożenie planów gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz programów zapobiegania powstawaniu 

odpadów do 12.12.2013 r.; 

 Do roku 2015 selektywna zbiórka obejmować będzie 

przynajmniej: papier, metal, szkło i plastik ; 

 Unikanie mieszania odpadów niebezpiecznych i nakaz ich 

odpowiedniego oznakowywania. 
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(Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.  
w sprawie składowania odpadów ). 
 
Najważniejszym nałożonym przez nią obowiązkiem jest 
redukcja masy składowanych biodegradowalnych odpadów 
komunalnych. 
 
Zapobieganie negatywnym skutkom składowania odpadów: 
 zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i głębinowych, 
 zanieczyszczeniu  gleby,  
 zanieczyszczeniu powietrza, 
 skutków dla środowiska globalnego (w tym efekt 
cieplarniany), 
 ryzyka dla zdrowia i życia ludzkiego. 
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  Na składowiska mogło i może trafiać w porównaniu z ilością 
tego typu odpadów  (biodegradowalnych) wytworzonych  
w 1995 r.: 

 

                   do 16 lipca 2006 r. – do 75% odpadów 

                   do 16 lipca 2009 r. – do 50% odpadów 

                   do 16 lipca 2016 r. – do 35% odpadów 

 

 

 Składowanie jest najmniej pożądanym sposobem 
unieszkodliwiania odpadów. 
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Wytyczne dla lokalizacji składowisk odpadów: 

 geologia i hydrogeologia, 

 ochrony przyrody i dziedzictwa kulturalnego, 

 odległość od obszarów mieszkalnych, rekreacyjnych, dróg   
wodnych itd.. 

 

Kontrola wód i zarządzania odciekiem ze składowiska. 

 

Ochrona wód i gleby. 

 

Kontrola gazu. 

 

Stabilność masy odpadów. 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE  
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego .  

 

Nakłada na producentów, dystrybutorów i sprzedawców 

następujące wymagania: 

 Obowiązek ustanowienia systemu zapewniającego odzysk 
WEEE  (BAT) 

  finansowania zbierania, przetwarzania, odzysku oraz  
unieszkodliwiania WEEE z gospodarstw domowych 
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 Od 2016 r. minimalny poziom zbierania WEEE  w każdym  

z państw członkowskich wynosi 45% (dla Polski 40%).  
  

 Od 2019 r. ww. wskaźnik winien sięgać min. 65% średniej 
masy EEE wprowadzonego do obrotu w trzech 

poprzedzających latach w danym państwie lub 85% masy 
WEEE wytworzonego w tym czasie. 

 
   Okres przejściowy dla Polski  - 14 sierpnia 2021 r. 
 

 
  

www.sideboard.com 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady  94/62/WE   
z dnia 20 grudnia  1994 r. w sprawie opakowań  i odpadów  
opakowaniowych. 

 
1. Wymagania związane z produkcją i składem surowcowym: 
◦ Związanie z minimalizowanie masy/objętości opakowań (redukcja u 

źródła); 
◦ Sumaryczna zawartość: chromu, kadmu, rtęci i ołowiu w opakowaniu 

lub jego elemencie nie może przekraczać 100 mg/kg. 
 

2. Wymagania dla opakowań wielokrotnego użytku. 
3. Wymagania związane z przydatnością do odzysku (każde 

opakowanie powinno być przydatne dla min. 1 formy 
odzysku: recyklingu, odzysku energii, biodegradacji lub 
kompostowania). 
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 „Nie później niż do dnia 30 czerwca 2001 r., co najmniej 
50% i co najwyżej 65% wagowo odpadów opakowaniowych 
zostanie poddane odzyskowi lub spaleniu w zakładach 
spalania śmieci z odzyskiem energii” (Art. 6 pkt 1). 

 

 „Nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. (2015r. Dla 
Polski), co najmniej 55% i co najwyżej 80% wagowo 
odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi” 
(Art. 6 pkt 1). 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2006/66/WE   
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów 
oraz zużytych baterii i akumulatorów . 

 
 Efektywność selektywnego zbierania baterii  
 w 2012 r. – min. 25% średniej masy baterii wprowadzonych na 

rynek w ubiegłych 3 latach; 
 W 2016 r. – min. 45%. 

 
 Odpowiednie poziomy recyklingu: 
 75% dla baterii niklowo-kadmowych; 
 65% dla baterii ołowiowo-kwasowych; 
 50% inne. 
 
 Dla odpadów w postaci baterii obowiązuje całkowity zakaz 

spalania i składowania. 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2000/76/WE  
z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie spalania odpadów . 

 

 Wymagania techniczne. 

 

 Wymagania w zakresie monitoringu. 

 

 Wymagania w zakresie emisji. 
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Opracowanie własne na podstawie: www.odpady.ews21.pl 




