
 

EP nustatė griežtus atliekų perdirbimo ir sąvartynų
mažinimo tikslus
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) įpareigojo ES valstybes iki 2035 m. pasiekti, kad
65 proc. buitinių atliekų būtų perdirbama, o į sąvartynus jų būtų išmetama ne daugiau
kaip 10 proc.
 
2014 m. 44 proc. visų ES buitinių atliekų buvo perdirbamos ar kompostuojamos. Galiojančios
ES taisyklės įpareigoja ES šalis iki 2020 m. pasiekti, kad būtų perdirbama daugiau kaip pusė
buitinių atliekų. Pagal atnaujintas taisykles ši dalis didės iki 55 proc. 2025-aisiais, 60 proc. 2030-
aisiais bei 65 proc. 2035-aisiais.
 
 
 
Savo ruožtu iki 2024 m. visi gyventojai privalės išrūšiuoti biologines atliekas, o iki 2025 m. -
tekstilės ir pavojingas atliekas.
 
 
 
Taisyklės apribos ir į sąvartynus išmetamų buitinių atliekų dalį: 2035 m. tokiu būdu galės būti
šalinama tik 10 proc. atliekų. Šiuo metu Kipre, Kroatijoje, Graikijoje, Maltoje ir Rumunijoje į
sąvartynus išmetama daugiau kaip 75 proc. buitinių atliekų, o Austrija, Belgija, Danija, Vokietija,
Olandija, Suomija ir Švedija sąvartynų beveik nenaudoja.
 
 
 
2016 m. Lietuvoje buvo perdirbta 50 proc.  atliekų,  18 proc.  jų buvo sudeginta,  o 31 proc.
išmesta į  sąvartynus.
 
 
 
Europarlamentarai taip pat nustatė maisto atliekų mažinimo tikslus. Šiuo metu jos kasmet
sudaro 89 mln. tonų, arba 180 kg vienam gyventojui. ES valstybės turės siekti, kad iki 2025 m.
jų  sumažėtų  30 proc.,  o  iki  2030 m.  –  50 proc.  palyginti  su  2014 m.  kiekiu.  Tam būtinos
papildomos paskatos perskirstyti nepanaudotą maistą, taip pat aktyviau informuoti visuomenę
apie  maisto  ženklinimo  frazių  „suvartoti  iki...“  ir  „geriausias  iki“  skirtumą,  įsitikinę
europarlamentarai.
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„Žiedinė ekonomika nėra vien tik atliekų valdymas, bet ir galimybė iš naujo panaudoti žaliavas
bei taupyti išteklius“,- pažymėjo EP pranešėja Simona Bonafè (Socialistai ir demokratai, Italija).
 
 
 
Taisyklės jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti dar būtinas formalus ES Tarybos
pritarimas.
 

Susisiekti 
 
 

Papildoma informacija
Atliekų tvarkymas ES: faktai ir skaičiai (infografikas)
Žiedinė ekonomika: kas tai ir kodėl ji svarbi?
Žiedinės ekonomikos link: nauji ES atliekų perdirbimo tikslai
EP Tyrimų biuro pažyma apie žiedinę ekonomiką
Atliekų šalinimo ES statistika 1995-2016 m.
Teisėkūros apžvalga apie pakavimo atliekas
Teisėkūros apžvalga apie elektronines atliekas
Teisėkūros apžvalga apie atliekas sąvartynuose
Teisėkūros apžvalga apie atliekas
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180328STO00751/atlieku-tvarkymas-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20170120STO59356/ziedines-ekonomikos-link-nauji-es-atlieku-perdirbimo-tikslai
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk
https://twitter.com/EP_Environment
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