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Plastiko atliekos ir jų perdirbimas ES: faktai ir 
skaičiai

Vidutiniškai Europoje perdirbama mažiau nei trečdalis plastiko atliekų. Pasitelkę 
infografiką sužinokite daugiau apie plastiko atliekas ir jų perdirbimą.
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Plastiko atliekos ir jų perdirbimas Europoje

Per keletą pastarųjų dešimtmečių pasaulinė plastiko gamyba sparčiai išaugo – nuo 1,5 mln. 
tonos 1950 m. iki 359 mln. tonų 2018 m. Kartu padidėjo ir plastiko atliekų kiekis. Po staigaus 
gamybos sumažėjimo dėl COVID-19 krizės pirmoje 2020 m. pusėje, antroje šių metų pusėje 
gamyba vėl sustiprėjo. 
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ES jau ėmėsi priemonių, kad būtų sumažintas plastiko atliekų kiekis, tačiau visiškai jų išvengti 
kol kas sunku. Kur jos keliauja? Ir kaip padidinti jų perdirbimo apimtį? 
 
Skaitykite daugiau: ES kyla į kovą su plastiko šiukšlėmis 
 
Europoje plastiko atliekos dažniausiai naudojamos energijai gauti. Antras pagal populiarumą yra 
jų šalinimas sąvartynuose. 
 
Palyginti nedidelė ES perdirbamo plastiko dalis reiškia ekonominius nuostolius ir žalą aplinkai. 
Skaičiuojama, kad dėl trumpo gyvavimo laikotarpio plastikinė pakuotė praranda 95 proc. savo 
vertės.  
 
2020 m. ES atliekų eksportas į ES nepriklausančias šalis siekė 32,7 mln. tonų. Didžiąją dalį 
atliekų sudaro juodųjų ir spalvotųjų metalų laužas, taip pat popieriaus, plastiko, tekstilės ir stiklo 
atliekos, kurios daugiausia vežamos į Turkiją, Indiją ir Egiptą. 
 
Tyrėjai nustatė, kad 2019 m. dėl plastiko gamybos ir atliekų deginimo į atmosferą išsiskyrė 
daugiau nei 850 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Spėjama, kad iki 2050 m. šių dujų 
kiekis gali išaugti iki 2,8 mlrd. tonų. Dalies to būtų galima išvengti pagerinus perdirbimą. 
 
Skaitykite daugiau: Kaip iki 2050 m. ES gali pereiti prie visiškai žiedinės ekonomikos? 
 
Tačiau plastiko perdirbimą stabdo nepakankama perdirbto produkto kokybė ir gana aukšta 
kaina lyginant su pirmine žaliava. Didelė plastiko žaliavos įvairovė taip pat apsunkina perdirbimo 
procesą. Todėl perdirbto plastiko paklausa sudaro tik 6 proc. visos plastikos paklausos 
Europoje. 
 
2018 m. rugsėjį europarlamentarai pritarė ES masto plastikų strategijai, kuria siekiama, kad iki 
2030 m. visa plastikinė pakuotė galėtų būti perdirbama. 
 
Parlamente šiuo metu svarstomas pasiūlymas drausti kai kuriuos vienkartinius plastiko gaminius
, kuriems yra ekologiškos alternatyvos. Savo ruožtu 2015 metais įvesti vienkartinių plastikinių 
maišelių naudojimo apribojimai. 
 
EP taip pat paragino Komisiją spręsti mikroplastikų problemą. 
 
2019 m. birželį ES priėmė taisykles, skirtas spręsti jūrą teršiančių plastikų problemą. 
 
2022 m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė naujas visoje ES galiojančių pakuočių taisykles. Jose 
pateikiami pasiūlymai tobulinti pakuočių dizainą, pavyzdžiui, aiškiu ženklinimu, siekiant skatinti 
pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Taisyklėse taip pat raginama pereiti prie biologiškai skaidžių 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181005STO15110/ep-demesio-centre-plastikiniu-siuksliu-mazinimas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180830STO11347/es-kyla-i-kova-su-plastiko-siukslemis
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220525-1?language=lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210128STO96607/kaip-iki-2050-m-es-gali-pereiti-prie-visiskai-ziedines-ekonomikos
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181005STO15110/ep-demesio-centre-plastikiniu-siuksliu-mazinimas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20140423STO44901/es-kova-su-plastikiniais-maiseliais-per-fotoaparato-objektyva
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20140423STO44901/es-kova-su-plastikiniais-maiseliais-per-fotoaparato-objektyva
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181116STO19217/tarsa-mikroplastiku-saltiniai-poveikis-ir-sprendimai
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019L0904


ir kompostuojamų plastikų. 
 
Skaitykite daugiau: Atliekų tvarkymas ES: faktai ir skaičiai 
 
2023 m. sausio mėn. Parlamentas balsavo dėl savo pozicijos dėl atliekų gabenimo taisyklių, 
kuriomis siekiama skatinti pakartotinį naudojimą ir perdirbimą bei mažinti taršą. 
Europarlamentarai primygtinai reikalauja, kad plastiko atliekų eksportas į EBPO 
nepriklausančias šalis turėtų būti uždraustas, o šių atliekų eksportas į EBPO šalis turėtų būti 
nutrauktas per 4 metus. 
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Papildoma informacija
Teisėkūros traukinys
Priimtas tekstas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos
Europos Komisijos tinklapis: plastiko atliekos
Europos Komisijos tinklapis: mikroplastikai
Faktai: efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika
Priimtas tekstas dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180328STO00751/atlieku-tvarkymas-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-strategy-on-plastics-in-the-circular-economy
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0352_LT.html
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_lt
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/microplastics_lt
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/76/resource-efficiency-and-the-circular-economy
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0305_LT.html
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