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Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo predstavuje nové iniciatívy pre celý životný
cyklus výrobkov s cieľom modernizovať a transformovať naše hospodárstvo a zároveň
chrániť životné prostredie. Jeho ambíciou je dosiahnuť, aby sa vyrábali udržateľné výrobky
s dlhšou životnosťou a umožniť našim občanom zúčastňovať sa v plnej miere na obehovom
hospodárstve a využívať výhody vyplývajúce z pozitívnej zmeny, ktorú prináša.
Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra patrí zvyšovanie množstva odpadu medzi 3
najväčšie environmentálne problémy občanov. Respondenti boli toho názoru, že najúčinnejším
spôsobom riešenia problémov v oblasti životného prostredia je zmena spôsobu spotreby
a výroby.

NIEKOĽKO PRÍKLADOV NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ A ICH UPLATŇOVANIA V RÔZNYCH
ODVETVIACH:

ELEKTRONIKA a IKT
Elektrické a elektronické zariadenia sú
jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu
v EÚ.
Dvaja z troch Európanov by radi používali svoje
digitálne zariadenia dlhšie pod
podmienkou, že ich výkonnosť
nebude výrazne ovplyvnená.

Výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté
tak, aby vydržali dlhšie, aby sa ľahšie
opravovali a modernizovali, recyklovali
a opätovne používali.
Poskytovanie stimulov pre model
produkt ako služba: spoločnosti
zostanú vlastníkmi výrobku počas
jeho celého životného cyklu a budú
zaň zodpovedať.

TEXTILNÉ VÝROBKY
Na celom svete sa každú sekundu
posiela na spálenie alebo na skládku
plne naložený kamión s textilnými
výrobkami.
Odhaduje sa, že na nové textilné
výrobky sa na celom svete recykluje
menej ako 1 % všetkých textilných
výrobkov.

Podpora nových obchodných modelov
posilní triedenie, opätovné používanie
a recykláciu textilných výrobkov a umožní
spotrebiteľom, aby si vyberali udržateľné
textílie. Ekodizajn sa rozšíri tak, aby sa
vzťahoval na širšiu škálu výrobkov: oblečenie
sa bude vyrábať tak, aby vydržalo dlhšie.

PLASTY
Očakáva sa, že spotreba plastov sa v nasledujúcich
20 rokoch zdvojnásobí.
Do roku 2050 by plasty mohli
predstavovať 20 % spotreby ropy,
15 % emisií skleníkových plynov
a v oceánoch by mohlo byť viac
plastov než rýb.

Jednorazové výrobky sa všade tam, kde to
bude možné, postupne prestanú používať
a nahradia sa trvanlivými výrobkami určenými
na viacnásobné použitie.
Opatrenia týkajúce sa mikroplastov obmedzia
zámerné pridávanie mikroplastov a zvýšia zachytávanie
mikroplastov vo všetkých príslušných štádiách životného
cyklu výrobku.

POTRAVINY a OBALY
V roku 2017 dosiahol odpad z obalov
v Európe rekord, keď narástol na 173 kg
na obyvateľa.

Navrhnú sa nové legislatívne iniciatívy týkajúce sa
opätovného použitia s cieľom nahradiť v stravovacích
službách jednorazové obaly, stolový riad a príbory
opätovne použiteľnými výrobkami, ako aj ciele v oblasti
znižovania odpadu z obalov.

ODPAD
Každý občan vyprodukuje takmer pol tony
komunálneho odpadu ročne.

Zavedú sa opatrenia na predchádzanie
vzniku odpadu a jeho znižovanie, zvyšovanie
recyklovaného obsahu a minimalizovanie vývozu
odpadu mimo EÚ. Do života sa uvedie model EÚ
pre triedený zber odpadu a označovanie výrobkov. Do
života sa uvedie model EÚ pre triedený zber odpadu
a označovanie výrobkov.
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