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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Ekoprojekt dla produktów związanych z energią – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 
 

Dyrektywa ma na celu wprowadzanie ogólnounijnej metodologii prawnej dla ekoprojektów 
produktów związanych z energią, kto re dzięki niej następuje sprawnie i w spójny sposób. Ma 
na celu zapobieganie powielaniu krajowych inicjatyw dobrowolnych bądź regulacyjnych lub 
występowaniu różnic między nimi. Definicja „ekoprojekt” oznacza uwzględnienie aspektów 
środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności PWE podczas 
jego całego cyklu życia. 

Akt prawny ustanawia ramy dla minimalnych wymogów ekoprojektu, które muszą spełniać 
produkty zużywające energię zanim zostaną sprzedane lub zaczną być wykorzystywane w 
UE. Dyrektywy nie stosuje się do środków przewozu ani towarów. 

Wymogi dotyczące ekoprojektu odnoszą się do wszystkich etapów życia produktu: doboru i 
wykorzystania surowców, wytwarzania, pakowania, dystrybucji, instalacji, konserwacji, 
użytkowania i końca przydatności do użycia.  

Organy wyznaczone do tego celu przez kraje UE dokonują oceny szeregu aspektów 
środowiskowych dla każdego etapu. Szacowane są między innymi kwestie zużycia materiałów 
i energii, przewidywanych emisji i przewidywanego zanieczyszczenia oraz możliwości 
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania.  

Producenci muszą ustalić ekologiczny profil dla swoich produktów i stosować go do badania 
alternatywnych rozwiązań projektowych. Profil ekologiczny to opis elementów wejściowych i 
wyjściowych (jak materiały, emisje i odpady), związanych z danym produktem w całym jego 
cyklu życia, które są ważne z punktu widzenia oddziaływania przez niego na środowisko. 
Elementy wejściowe i wyjściowe wyrażane są w mierzalnych wielkościach fizycznych. 

Produkty spełniające wymogi posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że mogą trafić do 
sprzedaży na terenie całej UE.  
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009L0125 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Inicjatywa UE dotycząca zrównoważonych produktów – II faza konsultacji 
 
Konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na 
rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. 
dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami 
dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji. – II etap legislacyjny – Konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online 
udostępnionego przez KE to 9 czerwca 2020 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN


 

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych 
na rynek UE. W ramach tej inicjatywy zostanie dokonany przegląd dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu i w razie potrzeby zaproponowane zostaną dodatkowe środki ustawodawcze. 

Trwalsze produkty, łatwiej nadające się do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu 
oraz bardziej energooszczędne będą dobre dla konsumentów, środowiska i klimatu. Inicjatywa 
ta podejmie również kwestię obecności szkodliwych chemikaliów w produktach, m.in w 
urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i sprzęcie ICT, odzieży, meblach, stali, cemencie 
i chemikaliach. 

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów jest zgodna z celami Zielonego Ładu UE i 
nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem będzie 
dostosowanie produktów do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, ograniczenie ilości odpadów i zapewnienie, by wyniki osiągane przez liderów 
zrównoważonego rozwoju stawały się stopniowo normą. Inicjatywa na rzecz zrównoważonych 
produktów, jako wniosek ustawodawczy, ma na celu rozszerzenie zakresu dyrektywy w 
sprawie ekoprojektu poza produkty związane z energią, tak by miała ona zastosowanie do jak 
najszerszej gamy produktów (w tym, w stosownych przypadkach, usług) i przyczyniała się do 
realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, w tym obiegu zamkniętego. W razie potrzeby może 
to zostać uzupełnione innymi wnioskami ustawodawczymi i innymi (nielegislacyjnymi) 
działaniami. W ramach tej inicjatywy możliwe również będzie ustanowienie zasad dotyczących 
zrównoważoności produktów i innych mechanizmów regulujących aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do szerokiej gamy produktów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/inicjatywa-ue-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ii-faza-
konsultacji/  
 

2. Umiejętności osób dorosłych – indywidualne rachunki szkoleniowe: narzędzie służące 
poprawie dostępu do szkoleń 

 
Konsultacje publiczne dotyczące szkoleń oraz kształcenia się przez całe życie w ramach 
Europejskiego programu na rzecz umiejętności: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-
SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Europejski program na rzecz umiejętności 
służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności 
COM(2020) 274 final – I etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie 
opinii to 20 kwietnia 2021 r. 
 

Plan działania Europejski filar praw socjalnych wyznacza cel w postaci 60% osób dorosłych 
uczestniczących w szkoleniach każdego roku do 2030 r., a także zapowiada przyjęcie 
inicjatywy dotyczącej indywidualnych kont edukacyjnych, aby wspierać proces pozyskiwania 
umiejętności przez całe życie. 

Dzięki indywidualnym rachunkom szkoleniowym osoby w wieku produkcyjnym otrzymają 
budżet na szkolenia w celu poprawy ich umiejętności i szans na zatrudnienie. 

W ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja oceni, w jaki sposób 
ewentualna inicjatywa europejska w tej dziedzinie mogłaby przyczynić się do wyeliminowania 
istniejących luk w dostępie do szkoleń i pomóc osobom dorosłym w skutecznym radzeniu sobie 
ze zmianami stanu na rynku pracy. 

Ocena ta obejmie szerokie konsultacje z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i 
innymi zainteresowanymi stronami. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/umiejetnosci-osob-doroslych-indywidualne-rachunki-szkoleniowe-
narzedzie-sluzace-poprawie-dostepu-do-szkolen/ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?%20qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign
https://pracodawcy.pl/inicjatywa-ue-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ii-faza-konsultacji/
https://pracodawcy.pl/inicjatywa-ue-dotyczaca-zrownowazonych-produktow-ii-faza-konsultacji/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
https://pracodawcy.pl/umiejetnosci-osob-doroslych-indywidualne-rachunki-szkoleniowe-narzedzie-sluzace-poprawie-dostepu-do-szkolen/
https://pracodawcy.pl/umiejetnosci-osob-doroslych-indywidualne-rachunki-szkoleniowe-narzedzie-sluzace-poprawie-dostepu-do-szkolen/


 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych; Redakcja naukowa: dr 
hab. Joanna Kulczycka 
 

Publikacja powstała w trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach I konkursu na 
projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 
Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków pt. 
Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w 
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu 
zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i 
makroekonomicznym (gospodarki narodowej), Akronim: oto-GOZ, współfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Autorzy mają 
nadzieję, iż zachęci ona do szerszego spojrzenia na GOZ i będzie wspomagać procesy 
konsultacji społecznych dla wypracowania wspólnych wskaźników dla Polski, regionów, branż, 
miast i podmiotów gospodarczych. 

Celem projektu oto-GOZ jest opracowanie zestawu wskaźników pomiarowych (tzw. indeksów 
GOZ), umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ) oraz ocenę wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-
gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki 
narodowej). 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do 
racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny 
pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być 
jak najbardziej zminimalizowane. Narzędziem prawnym UE wspierającym przechodzenie na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym ma być tzw. Pakiet odpadowy, czyli nowelizacja 6 dyrektyw 
w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-
polityce-i-badaniach-naukowych-redakcja-naukowa-dr-hab-joanna-kulczycka/  
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

https://pracodawcy.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-polityce-i-badaniach-naukowych-redakcja-naukowa-dr-hab-joanna-kulczycka/
https://pracodawcy.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-polityce-i-badaniach-naukowych-redakcja-naukowa-dr-hab-joanna-kulczycka/

