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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano (2020/2077(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

– atsižvelgdamas į pirmąjį žiedinės ekonomikos veiksmų planą, pradėtą įgyvendinti 
2015 m. (2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos komunikatas „Uždaro ciklo kūrimas. ES 
žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015)0614)), ir į veiksmus, kurių imtasi 
pagal šį planą,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso2,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Europinės plastikų žiedinėje 
ekonomikoje strategijos3,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją „Žiedinės ekonomikos 
dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų 
sąlyčio gerinimo variantai“4,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Ekologinio 
projektavimo direktyvos įgyvendinimo5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo6,

– atsižvelgdamas į 2018 m. priimtus persvarstytus ES atliekų teisės aktus: 2018 m. 
gegužės 30 d. Direktyvą (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB 
dėl atliekų7; 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų8; 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/850, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų9, 
Direktyvą (ES) 2018/849, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0201.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
3 OL C 433, 2019 12 23, p. 136.
4 OL C 433, 2019 12 23, p. 146.
5 OL C 76, 2020 3 9, p. 192.
6 OL L 155, 2019 6 12, p. 1.
7 OL L 150, 2018 6 14, p. 109.
8 OL L 150, 2018 6 14, p. 141.
9 OL L 150, 2018 6 14, p. 100.



PE652.387v02-00 4/12 PR\1215528LT.docx

LT

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų10,

– atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą dėl energijos iš atliekų 
vaidmens žiedinėje ekonomikoje (COM(2017)0034),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės išteklių darbo grupės parengtą 2019 m. pasaulinių išteklių 
apžvalgą11,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2020),

A. kadangi jei nesumažinsime išteklių naudojimo, visas pasaulis sunaudos tiek išteklių, 
kiek trys mūsų planetos, ir kadangi mažinti bendrą gamtos išteklių naudojimą ir atliekas 
yra svarbiausias žiedinės ekonomikos tikslas;

B. kadangi beveik 80 proc. gaminių poveikio aplinkai nulemiama projektavimo etapu;

C. kadangi, remiantis neseniai „Cambridge Econometrics“ atliktu tyrimu, žiedinė 
ekonomika pajėgi padidinti ES BVP dar 0,5 proc. ir iki 2030 m. sukurti apie 700 000 
naujų darbo vietų;

1. palankiai vertina Komisijos naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą; pabrėžia, kad 
žiedinė ekonomika yra labai svarbi siekiant sumažinti bendrą Europos vartojimo ir 
gamybos aplinkosauginį pėdsaką ir pasiekti Paryžiaus susitarimo klimato tikslus;

2. pabrėžia, kad žiedinė ekonomika, dėl kurios mažėja vertės grandinių pažeidžiamumas 
ES ir visame pasaulyje, gali padėti įveikti naujus iššūkius, kilusius ir išryškėjusius dėl 
COVID-19 krizės;

3. mano, kad žiedinė ekonomika yra būdas ES ir Europos įmonėms išlikti 
konkurencingoms pasaulinėje rinkoje; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares nukreipti 
investicijas į tai, kad daugėtų žiedinės ekonomikos iniciatyvų; mano, kad ES 
ekonomikos gaivinimo planas (priemonė „Next Generation EU“) turėtų apimti žiedinės 
ekonomikos iniciatyvas ir infrastruktūrą;

4. ragina Komisiją pasiūlyti ES tikslą sumažinti pirminių žaliavų naudojimą;

5. atkreipia dėmesį į galimybes derinti žiedinės ekonomikos sprendimus ir skaitmeninimą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares plėtoti politiką, kuria būtų remiami nauji tvarūs 

10 OL L 150, 2018 6 14, p. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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verslo modeliai, grindžiami produkto kaip paslaugos modeliais;

6. pabrėžia, kad reikia kurti ekonomines paskatas inovacijoms, susijusioms su žiedinės 
ekonomikos sprendimais, ir ragina jas remti naujoje Europos pramonės strategijoje ir 
MVĮ strategijoje; pabrėžia ypatingą MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) ir startuolių 
vaidmenį pereinant prie žiedinės ekonomikos;

Tvarių gaminių politikos sistema

7. pabrėžia, kad tvarūs produktai turėtų tapti norma ES rinkoje ir kad nauja tvarių 
produktų politikos sistema turėtų būti grindžiama mažesniu išteklių naudojimu, 
ekonominės vertės išlaikymu, atliekų prevencija, daiktų projektavimu iš atliekų ir nauda 
vartotojams;

8. tvirtai pritaria tam, kad į Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį būtų įtraukti 
su energija nesusiję gaminiai ir nustatyti patvarumo, daugkartinio naudojimo, taisymo, 
atnaujinimo, perdirbimo ir išteklių bei energijos vartojimo efektyvumo standartai, ir 
ragina Komisiją 2021 m. pateikti pasiūlymą šiuo klausimu;

9. ragina Komisiją pasiūlyti efektyvaus išteklių naudojimo ir aplinkosauginio pėdsako 
tikslus kiekvienai produktų kategorijai ir nustatyti tikslus dėl perdirbtos medžiagos 
dalies specifiniuose produktuose, kartu užtikrinant atitinkamų produktų savybes ir 
saugą;

10. remia planą įvesti skaitmeninius produktų pasus siekiant padėti įmonėms ir vartotojams 
stebėti produkto poveikį aplinkai per visą grandinę;

11. pabrėžia tikslą sukurti netoksiškų medžiagų ciklus ir pakartoja savo poziciją, kurios 
buvo laikomasi rezoliucijoje dėl cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti;

12. pabrėžia vartotojų teisę gauti tikslią ir teisingą informaciją apie produktų ir paslaugų 
poveikį aplinkai ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, kaip pagrįsti ekologiškumo 
teiginius taikant patikimus ir suderintus skaičiavimo metodus;

13. remia planuojamas iniciatyvas, kuriomis pagal atliekų hierarchiją siekiama pagerinti 
produktų ilgaamžiškumą ir galimybę juos taisyti, kartu stiprinant vartotojų teises; todėl 
palankiai vertina planuojamą iniciatyvą dėl teisės į remontą;

14. pabrėžia, kad reikia stiprinti tvarių produktų vidaus rinką, ir mano, kad viešasis 
sektorius turėtų imtis vadovaujamo vaidmens; pritaria tam, kad būtų nustatyti žaliųjų 
viešųjų pirkimų minimalūs privalomi kriterijai ir rodikliai;

15. pabrėžia, kad reikia skatinti aukštos kokybės perdirbimą ir išlaikyti švarius ir tvarius 
uždarus medžiagų ciklus;

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares remti naujų inovacinių technologijų, visų 
pirma geresnio perdirbimo, ir skaitmeninių technologijų, pvz., blokų grandinės 
technologijų, kurios gali padėti plėtoti žiedinę ekonomiką vykdant išteklių buvimo 
vietos nustatymą, sekimą ir kartografavimą;
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17. pabrėžia, kad nustatant produktų standartus reikia atsižvelgti į produkto gyvavimo ciklą 
ir į pusgaminių, atsarginių dalių ir šalutinių produktų poveikį per visą grandinę; mano, 
kad standartai turi būti nustatomi atvirai, skaidriai ir turi būti moksliškai pagrįstai, 
dalyvaujant atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams;

18. pabrėžia, kad reikia politikos nuoseklumo, ir ragina Komisiją kritiškai peržiūrėti esamą 
politiką siekiant užtikrinti vienodas žiedinės gamybos procesų ir verslo modelių 
sąlygas;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: elektronika ir IRT

19. remia Žiedinės elektronikos iniciatyvą, kuria siekiama šalinti trūkumus, susijusius su 
ilgaamžiškumu, žiediniu projektavimu, atliekų prevencija, rinkimu ir perdirbimu; ragina 
suderinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo infrastruktūrą ES;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: baterijos ir transporto priemonės

20. pabrėžia, kad pereinant prie netaršaus judumo ir svarbiausiųjų žaliavų politikos svarbu 
laikytis strateginio teisinės sistemos požiūrio į baterijų ir transporto priemonių 
tvarkymą;

21. ragina sukurti naują baterijų reglamentavimo sistemą, kuri apimtų ekologinį 
projektavimą, geresnį surinkimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, vertingų 
medžiagų atgavimą, vartotojų informavimą, poveikį aplinkai per gyvavimo ciklą ir 
tvarią gavybą;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: pakuotės

22. pakartoja tikslą iki 2030 m. užtikrinti, kad visas pakuotes būtų galima pakartotinai 
naudoti arba perdirbti ekonomiškai naudingu būdu, ir ragina Komisiją nedelsiant 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, įskaitant priemones, 
kuriomis būtų siekiama mažinti perteklinį pakavimą ir skatinti pakartotinį pakuočių 
naudojimą;

23. pabrėžia esminį pakuočių vaidmenį produktų saugai, ypač maisto saugai, ir higienai; vis 
dėlto prašo pramonės įsipareigoti sumažinti gaminamų pakuočių kiekį ir parengti 
veiksmingesnius ir žiedinius pakavimo sprendimus, taip pat ragina remti tokias 
iniciatyvas kaip Žiedinės plastikų ekonomikos aljansas;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: plastikai

24. primygtinai ragina Komisiją visapusiškai kovoti su mikroplastiku, be kita ko, 
patvirtinant laipsnišką specialiai dedamų mikroplastikų naudojimo nutraukimą ir taikant 
naujas kovos su netyčiniu plastiko paskleidimu, pvz., iš tekstilės gaminių, padangų ir 
plastiko granulių, priemones, įskaitant reguliavimo priemones; pabrėžia, kad reikia 
panaikinti mokslinių žinių apie mikroplastikus spragas;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: tekstilės gaminiai

25. pabrėžia naujos išsamios ES strategijos dėl tekstilės svarbą siekiant skatinti tvarumą ES 
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tekstilės sektoriuje ir spręsti įvairiausio poveikio aplinkai klausimus visoje grandinėje;

26. palankiai vertina tai, kad taikoma nauja tekstilės gaminių politikos sistema; ragina, be 
kita ko, imtis priemonių siekiant užkirsti kelią mikropluošto išsiskyrimui;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: statyba ir pastatai

27. ragina Komisiją į būsimą renovacijos bangą visapusiškai integruoti žiedinės 
ekonomikos principus;

Pagrindinės gaminių vertės grandinės: maistas, vanduo ir maisto medžiagos

28. ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, kaip įgyvendinti tikslą iki 2030 m. perpus sumažinti 
maisto atliekų kiekį;

29. pabrėžia svarbią biologinių produktų funkciją, įskaitant geresnį biologinių atliekų 
naudojimą, pereinant prie žiedinės anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos;

30. ragina Komisiją imtis priemonių kuriant uždarą žemės ūkio maisto medžiagų ciklą ir 
leisti dažniau naudoti perdirbtą gyvulių mėšlą ir kitas organines maisto medžiagas vietoj 
cheminių trąšų, kartu atsižvelgiant į aplinkos ir ekosistemų apsaugą;

Mažiau atliekų, didesnė vertė

31. pabrėžia, kad svarbu pirmenybę teikti atliekų prevencijai, laikantis ES atliekų 
hierarchijos, ir ragina Komisiją pasiūlyti konkrečius privalomus atliekų mažinimo 
tikslus ir uždavinius, kuriais būtų ribojamas galutinių atliekų susidarymas;

32. mano, kad nekonkurencingos kainos ir antrinių žaliavų trūkumas yra vienos iš 
pagrindinių žiedinės ekonomikos kliūčių; prašo Komisijos įvertinti priemones, kuriomis 
siekiama padidinti antrinių žaliavų konkurencingumą, pvz., ekonomines paskatas, 
įskaitant atlygį už sutaupytą CO2 kiekį, mokesčių priemones, viešuosius pirkimus ir 
toliau taikyti didesnę gamintojo atsakomybę;

33. tvirtai remia siekį sukurti gerai veikiančią ES antrinių žaliavų rinką ir pabrėžia, kad tam 
reikės bendrų standartų; ragina Komisiją pasiūlyti atliekų nebelaikymo atliekomis 
kriterijų pagrindiniams atliekų srautams;

34. primena ES atliekų tvarkymo tikslus ir pabrėžia, kad valstybės narės, laikydamosi 
atliekų hierarchijos, pirmiausia turi atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose;

Užtikrinimas, kad žiedinė ekonomika teiktų naudą žmonėms, regionams ir miestams

35. pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį regionų valdžia ir vietos bendruomenės atlieka atliekų 
tvarkymo srityje; ragina Komisiją remti žiedinės ekonomikos centrų steigimą visuose 
Europos regionuose ir vietos bendruomenėse;

Iniciatyvi pasaulinio lygmens veikla

36. remia Komisijos siekį persvarstyti Atliekų vežimo reglamentą, kad būtų sustabdytas su 
atliekomis susijusių ES problemų eksportas į trečiąsias šalis; prašo Komisijos taip pat 
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sutelkti dėmesį į finansines paskatas siekiant apriboti atliekų eksportą;

37. ragina Europos gamintojus prisiimti atsakomybę parduodant produktus trečiosiose 
šalyse ir siūlo pramonės suinteresuotiesiems subjektams įsipareigoti, kad būtų 
įgyvendintos atliekų kompensavimo programos sukuriant atskiro surinkimo sistemas;

°

° °

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Iki 2050 m. vartojimas prilygs trijų planetų vartojimui. Kadangi mūsų gamtos ištekliai yra 
riboti, o klimatas kinta, būtina keisti dabartinę visuomenę, kuri sukuria daug atliekų, ir siekti 
žiedinės ekonomikos. Dabar Europa atsigauna po precedento neturinčios sveikatos ir 
ekonomikos krizės, kuri atskleidė mūsų išteklių ir vertės grandinių pažeidžiamumą. Turėtume 
pasinaudoti šiuo postūmiu ir šalinti kliūtis, trukdančias priimti sėkmingus žiedinės 
ekonomikos sprendimus.

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas (CEAP 2.0) yra įtrauktas į Žaliojo kurso ir 
Paryžiaus susitarimo klimato tikslus. Nors pirmajame 2015 m. Žiedinės ekonomikos veiksmų 
plane daugiausia dėmesio buvo skirta produktų perdirbamumui, antrajame plane pabrėžiami 
prevenciniai veiksmai, kurių reikia imtis, visų pirma atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje. 
Nyderlandų vyriausybės nustatytas lyginamasis standartas, kuriuo siekiama iki 2030 m. 
50 proc. sumažinti išteklių naudojimą, galėtų būti įkvėpimo šaltinis ES.12

Žiedinė ekonomika ne tik drastiškai sumažins ES išmetamą CO2 kiekį, bet ir paskatins 
ekonomikos augimą bei sudarys galimybių kurti darbo vietas, kurių reikia Europai, kad 
atsigautų. Apskaičiuota, kad vykdant naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą iki 2030 m. 
visoje ES galėtų būti sukurta 700 000 darbo vietų, o ES BVP augimas padidėtų 
0,5 proc.13 Žiedinė ekonomika galėtų paskatinti tolesnį mūsų visuomenės skaitmeninimą ir 
visavertės išperkamosios nuomos ekonomikos plėtrą, o produkto kaip paslaugos modelis būtų 
veiksmų plano vienas iš pagrindinių verslo modelių.

Šiuo metu dėl kasdien naudojamų medžiagų gamybos išmetama 45 proc. viso CO2 kiekio. 
Kad mūsų ekonomika iš esmės virstų žiedine ekonomika, mums reikia holistinio požiūrio, 
grindžiamo tinkamais vertinimais, kad galėtume formuoti moksliškai pagrįstą politiką. 
Siekiant, kad naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas būtų sėkmingas, visais vertės 
grandinės etapais reikia užtikrinti žiedinės ekonomikos ir tvarumo principus. Be to, inovacijos 
yra labai svarbios, nes žiedinė ekonomika grindžiama naujomis, dažnai skaitmeninėmis, 
technologijomis.

Tvarių gaminių politikos sistema

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas turėtų siekti lenktynių dėl žemesnių standartų 
(žemesnės kokybės gaminių) kreivę pakreipti į lenktynių dėl aukštesnių standartų (aukštesnės 
kokybės gaminių) kreivę. Turime ieškoti naujų technologijų, į kurias būtų investuojama 
siekiant užtikrinti, kad perdirbto produkto kokybė būtų tokia pati kaip ir iš pirminės 
medžiagos pagaminto produkto.

Projekte visiškai pritariama Komisijos tikslui sutelkti dėmesį į gaminių aplinkosauginį 
pėdsaką, nes 80 proc. gaminių poveikio aplinkai nustatoma projektavimo etapu. Todėl šiame 
projekte dėmesys sutelkiamas ne tik į išteklių naudojimo efektyvumo tikslus pagal produktų 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, p. 7. 
13 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, Žiedinė ekonomika 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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kategorijas, bet ir į su konkrečiais gaminiais susijusius tikslus dėl perdirbto turinio, kartu 
užtikrinant jų veiksmingumą ir saugą, remiantis patikimais skaičiavimo metodais.

Skaitmeninėje visuomenėje vartotojai ir gamintojai reikalauja naujausios ir tikslios 
informacijos apie gaminių ir jų šaltinių tvarumą. Projekte pritariama Komisijos iniciatyvai 
išduoti skaitmeninius produktų pasus. Atliekant poveikio aplinkai vertinimą taip pat reikėtų 
atsižvelgti į gaminio atsargines dalis, pusgaminius, gaminio perdirbamumą ir gyvavimo ciklo 
poveikį.

Galių suteikimas vartotojams ir viešiesiems pirkėjams

Šiuo metu valdžios institucijų perkamoji galia sudaro tik 14 proc. ES BVP. Komisija turi 
nustatyti žaliųjų viešųjų pirkimų privalomų kriterijų ir rodiklių standartus. Šiuo požiūriu 
Komisija ir valstybės narės galėtų atlikti pirmųjų klientų vaidmenį. Kitas svarbus elementas – 
vartotojų teisių stiprinimas įgyvendinant iniciatyvą „teisė į remontą“.

Gamybos procesų žiediškumas

Žiedinės gamybos procesas turėtų būti ES pramonės strategijos pagrindas ir pagrindinis 
veiksnys pereinant prie konkurencingos, neutralizuoto poveikio klimatui pramoninės bazės. 
Tvariai gaunamos medžiagos turi milžinišką potencialą ir padeda toliau plėtoti 
Bioekonomikos veiksmų planą.

Gamybos procesų žiediškumas labai priklausys nuo naujų technologijų plėtros. Komisija ir 
valstybės narės turi investuoti į novatoriškus pokyčius, ypatingą dėmesį skirdamos geresniam 
perdirbimui ir skaitmeninėms technologijoms, kad būtų remiama žiedinė ekonomika ir 
sudaromos sąlygos išteklių stebėsenai.

Investuojama turėtų būti ne vien tik į galutinį gaminį, bet ir į pusgaminius, nes jie irgi yra 
svarbūs gamybos veiksniai.

Pagrindinės gaminių vertės grandinės

Šiame projekte pritariama Komisijos pasiūlymui dėl septynių sektorių, kurie sudaro naujo 
žiedinės ekonomikos veiksmų plano pagrindines vertės grandines, atrankos, t. y. elektronikos 
ir IRT; baterijų ir transporto priemonių; pakuočių; plastikų; tekstilės gaminių; statybos ir 
pastatų; maisto, vandens ir maisto medžiagų. Šie sektoriai turi didžiulį potencialą ir turės 
didžiulį poveikį kuriant visavertę žiedinę ekonomiką.

Matome, kad MVĮ ir pramonės subjektai aktyviai palaiko perėjimą prie žiedinės ekonomikos, 
nors daugelis jų susiduria su administracinėmis ar teisėkūros kliūtimis. Be to, besitęsianti 
pandemija labai paveikė atrinktus sektorius. Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas bus 
atsparaus ekonomikos gaivinimo ir naujo ekonomikos klestėjimo laikotarpio kelias.

Elektronika ir IRT

Naujame žiedinės ekonomikos veiksmų plane siūloma pateikti žiedinę elektronikos iniciatyvą, 
kuria bus skatinamas ilgesnis gaminio naudojimo laikas, nes gaminį bus galima pakartotinai 
naudoti, taisyti ir atnaujinti. Tinkamas perdirbimo infrastruktūros įgyvendinimas bus labai 
svarbus plėtojant žiedinę IRT pramonę.
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Baterijos ir transporto priemonės

Šiame projekte laukiama Komisijos pasiūlymų dėl Baterijų direktyvos ir Alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros direktyvos, visų pirma susijusių su ekologinio projektavimo, geresnio 
surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo, vertingų medžiagų atgavimo, vartotojų 
informavimo, poveikio aplinkai per visą gyvavimo ciklą ir tvarios išteklių gavybos aspektais. 
Reikia įgyvendinti netaršų judumą ir svarbiausių žaliavų srities politiką.

Tekstilės gaminiai

Nauja išsami ES tekstilės strategija bus labai svarbi sprendžiant sektoriaus poveikio aplinkai 
ir socialinio poveikio klausimus. Komisija turėtų parengti tikslines tekstilės gaminių politikos 
sistemos priemones, kuriomis būtų sprendžiamas mikroplastiko naudojimo tekstilės 
gaminiuose klausimas, nes į jūrą išmestų šiukšlių kiekyje jis sudaro nuo 1 iki 35 proc., taip 
pat suderintas matavimo ir prevencijos sistemas, skirtas kontroliuoti tyčia ar netyčia paskleistą 
mikropluoštą.

Plastikai

Kartu su tekstile, padangomis ir granulėmis plastikai labiausiai prisideda prie to, kad 
aplinkoje aptinkama pirminių mikroplastikų, o dar didesnę šios taršos dalį sudaro jūrų 
aplinkoje paskleisto makroplastiko skilimas.

Pakavimas

Pakavimas yra esminis produktų saugos ir higienos reikalavimas, ypač maisto ir gėrimų 
sektoriuje. Tačiau, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, politikoje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama pakartotiniam pakuočių naudojimui. Tuo pat metu pakuotė turėtų būti minimali, 
kartu užtikrinant produkto kokybę ir saugą. Šiame projekte pramonės atstovai taip pat 
raginami įsipareigoti 50 proc. sumažinti visų pakuočių kiekį, atsižvelgiant į perspektyvą iki 
2030 m. plastiką pakeisti tvariomis ir atsinaujinančiomis arba perdirbamomis medžiagomis.

Statyba ir pastatai

Statybų sektorius susiduria su dviem iššūkiais, kurie kyla vienu metu: dėl sparčios 
urbanizacijos ir gyventojų skaičiaus augimo daugėja pastatų, o dabartiniams pastatams labai 
reikia renovacijos ir gerinti jų energijos vartojimo efektyvumą bei naudojimą14. Komisija turi 
teikti pirmenybę savo pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su 
renovacijos banga, ir išreiškia viltį, kad ji iš naujo patikrins didžiausius atliekų srautus, kartu 
atsižvelgdama į pasiūlymo įperkamumą ir įgyvendinamumą.

Maistas, vanduo ir maisto medžiagos

Šiuo pranešimu remiamos teisėkūros iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti pakartotinai 
naudoti nuotekas žemės ūkio procesuose. Pakartotinai naudojant išvalytą miesto nuotekų 
vandenį galima spręsti vandens trūkumo problemą šį regeneruotą vandenį naudojant 
drėkinimo tikslais žemės ūkyje. Be to, Komisija taip pat turėtų apsvarstyti galimybę sukurti 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, p. 2–3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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uždarą žemės ūkio maistinių medžiagų ciklą ir pasiekti tikslą iki 2030 m. perpus sumažinti 
maisto atliekų kiekį.

Mažiau atliekų, didesnė vertė

2035 m. Europa yra nusistačiusi griežtus terminus: turi būti pasiektas tikslas perdirbti 65 proc. 
komunalinių atliekų ir ne daugiau kaip 10 proc. sąvartyno atliekų. ES turėtų nustatyti atliekų 
prevencijos tikslus ir atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose tais atvejais, kai yra įdiegtos 
tvarios alternatyvios atliekų tvarkymo technologijos.

Užtikrinimas, kad žiedinė ekonomika teiktų naudą žmonėms, regionams ir miestams

Žiedinė ekonomika negali klestėti pagal principą „iš viršaus į apačią“, reikia, kad prisidėtų 
vietos bendruomenės ir regionų valdžios institucijos, kurios inicijuotų naujo žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą. Savo ruožtu Komisija turėtų skatinti dalytis 
geriausia atliekų surinkimo ir naujos rūšiavimo infrastruktūros patirtimi. 

Iniciatyvi pasaulinio lygmens veikla 

Tuo metu, kai buvo rengiamas šis projektas, buvo pateikta ir kitų pasiūlymų dėl teisės aktų, 
kurie labai svarbūs įgyvendinant naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Pirma, reikia 
įgyvendinti naujausius Bazelio konvencijos pakeitimus dėl prekybos plastiko atliekomis. 
Antra, projektu pritariama Komisijos siekiui persvarstyti Atliekų vežimo reglamentą, kuriame 
atsižvelgiama į atliekų vežimo apribojimus. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę teikti 
finansines paskatas atliekų eksportui sustabdyti. Šiame projekte taip pat siūloma naujovė 
pramonei įsipareigoti vykdyti atliekų kompensavimo programas, kad būtų užtikrintas antrinių 
žaliavų srautas.


