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Odpadna plastična embalaža: EU
mora spodbuditi recikliranje, da bi
dosegla svoje ambicije
Glede na pregled Evropskega računskega sodišča (Sodišče) obstaja znatno tveganje, da EU ne
bo dosegla svojih ciljev glede recikliranja plastične embalaže za leti 2025 in 2030. Posodobitev
pravnega okvira za recikliranje plastike v letu 2018 odraža povečane ambicije EU in bi lahko
pripomogla k povečanju zmogljivosti recikliranja. Vendar ne gre podcenjevati obsega izziva, s
katerim se srečujejo države članice. Zaradi novih, natančnejših pravil glede poročanja o
recikliranju in poostritve pravil glede izvoza plastičnih odpadkov se bo zmanjšala sporočena
stopnja recikliranja EU. Po besedah revizorjev je zato potrebno usklajeno delovanje, da bi EU
zgolj v petih do desetih letih dosegla svoje cilje.
Samo za embalažo, kot so lončki za jogurt ali plastenke za vodo, se porabi približno 40 % vse
plastike in ta embalaža povzroči 60 % plastičnih odpadkov, ki nastanejo v EU. Je tudi vrsta
embalaže z najnižjo stopnjo recikliranja v EU (malo več kot 40 %). Evropska komisija je za
obravnavo tega vedno večjega problema odpadkov leta 2018 sprejela strategijo za plastiko, v
katero je bila vključena posodobitev direktive o embalaži in odpadni embalaži iz leta 1994 in
podvojitev sedanjega cilja recikliranja na 50 % do leta 2025 in celo na 55 % do leta 2030. Dosega
teh ciljev bi bila bistven napredek k doseganju ciljev EU za krožno gospodarstvo.
„Da bi EU dosegla svoje nove cilje glede recikliranja plastične embalaže, mora zaobrniti sedanjo
situacijo, ko sežgemo več, kot recikliramo. To je velikanski izziv,“ je povedal član Evropskega
računskega sodišča Samo Jereb, pristojen za pregled. „Med pandemijo COVID-19 se je s
ponovnim privzetjem navad, da se zaradi zdravstvenih razlogov uporabljajo predmeti za enkratno
uporabo, izkazalo, da bo plastika še naprej temelj našega gospodarstva, hkrati pa tudi vedno
večja nevarnost za okolje.“
V zadnjih letih si je EU prizadevala za odpravo pomanjkljivosti v svojem okviru za plastične
odpadke. Komisija načrtuje revizijo pravil o zasnovi embalaže (bistvene zahteve), ki jih sedaj ni
mogoče uveljaviti v praksi. Revizorji ugotavljajo, da bi bila lahko zaradi tega zasnova embalaže
boljša in bi to spodbudilo ponovno uporabo. Podobno je namen novih pravil EU uskladiti in
okrepiti sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, tako da bodo spodbujale možnost
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recikliranja (na primer s sistemi prilagoditve pristojbin ali celo kavcijskimi sistemi) in ne samo
lažjo embalažo, kot jih zdaj večina. Te spremembe so potrebne, da se pripomore k doseganju
novih ciljev glede recikliranja.
Ob posodobitvi direktive o embalaži in odpadni embalaži so bila uvedena strožja merila za
izračunavanje stopenj recikliranja. Sedanji podatki še zdaleč niso točni ali primerljivi v vseh
državah članicah. Nove metode izračuna bi morale omogočiti zanesljivejši prikaz dejanskega
deleža plastične embalaže, ki se reciklira. Ocenjuje se, da bi to lahko povzročilo bistveno
zmanjšanje sporočenih stopenj recikliranja, s sedanjih 42 % na komaj 30 %.
Izziv povečanja zmogljivosti recikliranja v EU je še toliko večji, saj nova Baselska konvencija, ki se
bo kmalu začela uporabljati, določa strožje pogoje za pošiljke plastičnih odpadkov v tujino. Države
članice so glede upravljanja svoje odpadne plastične embalaže in doseganja svojih ciljev glede
recikliranja močno odvisne od držav nečlanic EU. Skoraj tretjina sporočene stopnje EU za
recikliranje plastične embalaže se doseže s pošiljkami v recikliranje v države nečlanice EU. Vendar
bo od januarja 2021 naprej večina pošiljk plastičnih odpadkov prepovedana. Revizorji svarijo, da
bo skupaj s pomanjkanjem zmogljivosti za obdelavo takih odpadkov v EU to pomenilo dodatno
tveganje za dosego novih ciljev. Tvega se tudi, da se bodo zaradi tega povečali nezakonite pošiljke
in kazniva dejanja v zvezi z odpadki, zoper katere je okvir EU prešibak.
Ambicije EU za izboljšanje njenega recikliranja plastične embalaže odražajo, kako velik je okoljski
izziv, ki ga pomeni plastika. EU ima s svojim novim pristopom priložnost, da pridobi prednost
prvega na trgu in okrepi svoj položaj kot vodilne v svetu glede recikliranja plastične embalaže.
Vendar države članice EU zaradi izzivov, ki jih je treba premagati, in vrzeli, ki jih je treba
premostiti, morda ne bodo dosegle novih ciljev. Revizorji pozivajo, da so potrebni pomembni in
usklajeni ukrepi, če želi EU do leta 2030 skoraj podvojiti količino odpadne plastične embalaže, ki
jo reciklira.
Opombe za urednike
Pregled Sodišča z naslovom Ukrepi EU za reševanje problema plastičnih odpadkov je na voljo na
spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. To ni revizijsko poročilo, temveč pregled, ki
temelji predvsem na javno dostopnih informacijah ali gradivu, zbranem posebej v ta namen. Kljub
temu je ta pregled pravočasen, saj se prioritete prihodnje porabe EU še določajo in se o reformah
pomembnih področij politike še odloča.
Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj.
Kontaktna oseba za medije za ta pregled
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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