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Plastični odpadki in reciklaža v EU (infografika)

V Evropi recikliramo okoli tretjino plastičnih odpadkov. Več podatkov o plastičnih 
odpadkih in njihovi reciklaži v EU najdete v infografiki.

V zadnjih desetletjih se je proizvodnja plastike močno povečala. Leta 1950 smo je na svetu 
proizvedli 1,5 milijona ton, leta 2018 pa že kar 359 milijonov ton. S tem se je povečala tudi 
količina plastičnih odpadkov. 

V prvi polovici leta 2020 je proizvodnja plastike zaradi pandemije covida-19 strmo upadla, a se 
je v drugi polovici znova povišala. 

EU je sprejela nekatere ukrepe za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov, toda potrebno bo 
storiti veliko več. Kaj se dogaja s plastiko potem, ko jo vržemo v smeti? Kako lahko povečamo 
delež recikliranih odpadkov? Več v infografiki.
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Plastični odpadki in recikliranje v Evropi 

Ravnanje s plastičnimi odpadki v Evropi
V Evropi se največ plastičnih odpadkov porabi v sežigalnicah, kjer z njimi pridobivajo električno 
ali toplotno energijo, na drugem mestu pa je recikliranje. Okoli 25 odstotkov se jih odloži na 
smetišča.
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Kar polovico plastike, ki jo z ločenim zbiranjem odpadkov namenimo recikliranju, izvozimo v 
države izven EU. Razlog zato se skriva v pomanjkanju sredstev, znanja in kapacitet za 
spoprijemanje z velikimi količinami odpadkov na lokalni ravni. Do nedavnega smo tako veliko 
količino plastičnih odpadkov izvažali na Kitajsko, vendar pa je Kitajska pred nedavnim uvoz 
plastičnih odpadkov omejila, kar še povečuje možnost, da bo več plastike sežgane ali odložene 
na smetišča. Medtem EU išče načine, kako zagotoviti krožno in podnebju prijazno ravnanje s 
plastiko. 

Majhen delež recikliranja plastike v EU pomeni veliko obremenitev za okolje. Posebej 
zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 95 % plastične embalaže odvržemo in izgubimo že po 
kratkotrajni prvi uporabi.

Raziskave kažejo, da sta bila globalna proizvodnja in sežiganje plastike v letu 2019 odgovorna 
za več kot 850 milijonov ton izpustov toplogrednih plinov v atmosfero. Do leta 2050 bi ta številka 
lahko narasla na 2,8 milijarde ton, čemur bi se lahko delno izognili z reciklažo. 
 

Več o ravnanju z odpadki v EU. 
 

Težave reciklaže
 
Tudi sama reciklaža plastičnih odpadkov se je izkazala za zapleten postopek. Največji problem 
predstavljata kakovost in cena recikliranih izdelkov v primerjavi s tistimi, ki so izdelani na novo. 
Tovarne izdelkov zahtevajo ogromne količine reciklirane plastike, ki dosega strogo določena 
merila kakovosti in homogenosti, kar je z uporabo različnih tipov plastike iz ločenega zbiranja 
odpadkov zahtevna naloga – pogosto je kot surovino enostavneje in ceneje uporabiti novo 
plastiko. Posledično povpraševanje po reciklirani plastiki hitro narašča, čeprav je v letu 2018 
dosegalo le šest odstotkov celotnega povpraševanja po plastiki v Evropi.

 
Več o načrtih EU glede krožnega gospodarstva do leta 2050, vključno z zmanjšanjem 
količine plastike

Rešitve EU za povišanje stopnje reciklaže
Maja 2018 je Evropska komisija predstavila predlog za zmanjšanje količine odpadkov v morju, ki 
vključuje tudi prepoved proizvodnje desetih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo, ki jih 
najpogosteje najdemo na evropskih plažah.

Novembra 2022 je Komisija predlagala nove evropske predpise o embalaži. Ti vključujejo 
predloge za izboljšave oblikovanja embalaže, denimo jasno označevanje, da bi spodbudili 
ponovno uporabo in reciklažo. Predlog prav tako poziva k prehodu na biološko, biorazgradljivo 
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https://www.eea.europa.eu/publications/the-plastic-waste-trade-in
https://www.eea.europa.eu/publications/the-plastic-waste-trade-in
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection#gs.965dhi
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/krozno-gospodarstvo/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181005STO15110/plastika-v-oceanih-dejstva-posledice-in-novi-predpisi-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155?fbclid=IwAR17DTjpv2Z22Wf8tQ73xYvoQ7yjuvXVeT8kZhrYDEri9eMkrz4XJrS-eAA


plastiko, ki jo je mogoče kompostirati. 
 

Več o tem, kako hoče EU oblikovati krožno gospodarstvo do leta 2050. 
 

V sklopu zelenega dogovora naj bi se do leta 2030 recikliralo 55 odstotkov plastične embalaže. 
Za dosego tega cilja je potrebno spremeniti način oblikovanja in proizvodnje izdelkov, poslanci 
pa menijo, da je treba obenem zagotoviti tudi primerne spodbude za trg reciklaže.

Ukrepi predvidevajo:

uvedbo standardov kakovosti za reciklirane plastične izdelke,• 
spodbujanje certificiranja, kar povečuje stopnjo zaupanja podjetij in potrošnikov,• 
uvedbo minimalnih deležev recikliranih materialov v določenih izdelkih,• 
spodbudo državam, da zmanjšajo stopnjo DDV-ja na reciklirane izdelke.• 

 
Preberite več o evropski strategiji za zmanjševanje količine plastičnih odpadkov.  

Evropski parlament je prav tako pozval Evropsko komisijo k ukrepanju proti naraščajoči 
količini mikroplastike in sprejel ukrepe za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov:

Prepoved nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo• 
Omejitev ponudbe plastičnih nosilnih vrečk• 

Povezave
Stanje postopka sprejemanja strategije o plastiki
Resolucija o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu
Spletna stran Evropske komisije o strategiji za plastiko (EN)
Sprejeto zakonodajno besedilo o prepovedi plastike
Evropska komisija: Mikroplastika
Podatki o EU: Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200618STO81513/zeleni-dogovor-kljuc-do-podnebno-nevtralne-in-trajnostne-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180830STO11347/zmanjsanje-kolicine-odpadkov-vec-recikliranja-prepoved-mikroplastike
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181116STO19217/mikroplastika-izvor-vpliv-in-resitve
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181116STO19217/mikroplastika-izvor-vpliv-in-resitve
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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0352+0+DOC+XML+V0//SL
https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0305_EN.html#title2
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/microplastics_en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/76/resource-efficiency-and-the-circular-economy
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