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NOVÝ AKČNÝ PLÁN EÚ PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO, MAREC 2020 (1)

Ročná produkcia odpadu sa do roku 2050
zvýši o 70 %
Až 80 % vplyvov výrobkov na životné
prostredie sa ukazuje už vo fáze návrhu

70%
80%

Odhaduje sa, že v EÚ sa recykluje menej
ako 40 % elektronického odpadu
Očakáva sa, že spotreba plastov sa v
najbližších 20 rokoch zdvojnásobí

35%

40%
2x

Ročná miera rastu odpadu z elektrických a
elektronických zariadení dosahuje 2%.
Textil je štvrtou najzaťažujúcejšou
kategóriou na primárne suroviny a vodu

<1%

4.

Stavebníctvo je zodpovedné za viac ako 35
% celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ

20%
5%

2%
>

Recykluje sa menej ako 1 %
všetkých textilných výrobkov

V EÚ sa stratí alebo vyhodí 20 %
všetkých vyrobených potravín (odhad)

Medzi rokmi 2012 a 2018 sa počet
pracovných miest súvisiacich s obehovým
hospodárstvom v EÚ zvýšil o 5 % a
dosiahol úroveň približne 4 miliónov

Napriek úsiliu na úrovni EÚ aj vnútroštátnej
úrovni množstvo vzniknutého odpadu
neklesá.

NOVÝ AKČNÝ PLÁN EÚ PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO (2)
Rámec pre udržateľnú
produktovú politiku:
• Udržateľné produkty
• Postavenie spotrebiteľa
Kľúčové hodnotové reťazce:
• Elektronika a IKT
• Batérie a vozidlá
• Obaly
• Plasty
• Textilné výrobky
• Stavebníctvo a budovy
• Potraviny, voda a živiny

Menej odpadu, viac hodnoty:
• Predchádzanie vzniku a
znižovanie množstva
odpadu
• Prostredie bez toxických
látok
• Fungujúci trh s
druhotnými surovinami
• Riešenie vývozu odpadu z
EÚ

INICIATÍVA PRE UDRŽATEĽNÚ PRODUKTOVÚ POLITIKU, Q1/2022

• „cornerstone“ Akčného plánu
• zabezpečiť, aby boli výrobky vhodné pre klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo,
efektívne využívajúce zdroje; znížiť odpad.
• Hlavným nástrojom SPI: revízia a rozšírenie aktuálnej smernice o ekodizajne
• Prečo? neudržateľná výroba a spotreba
výrobky nie sú navrhované s ohľadom na udržateľnosť, chýbajúce informácie
zlepšenie existujúcich procesov smernice o ekodizajne
• Posudzované opatrenia:

Rozšíriť
rozsah
výrobkov

Rozšíriť
minimálne
požiadavky
udržateľnosti

digitálny
produktový pas

posilnenie
uplatňovania
smernice

Obehové
business modely
Odmeňovanie a
stimuly

INICIATÍVA PRE UDRŽATEĽNÚ PRODUKTOVÚ POLITIKU, Q1/2022

• Horizontálne princípy, kritériá udržateľnosti
napr. dlhšia životnosť výrobkov, opätovná použiteľnosť, opraviteľnosť, prítomnosť
nebezpečných chemických látok, zvýšenie recyklovaného obsahu, recyklovateľnosť

• Sekundárna legislatíva špecifickejšia pre jednotlivé produktové skupiny
Verejná konzultácia,
03-06/21, viac ako
600 vstupov
•03-06/2021
Verejná
•Viac ako
konzultácia 600 vstupov

Posudzovanie
vplyvov

Hodnotenie vplyvov
(IA) – aká
kombinácia
opatrení najlepšie
Aká
dosiahne cieľ
kombinácia
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PRACOVNÝ PROGRAM EK - VÝHĽAD NA ROK 2022
•
•
•
•

Meškajúce
iniciatívy
plánované na
rok 2021

Pracovný
program EK na
rok 2022

•
•
•

•
•
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•

udržateľná produktová politika vrátane revízie smernice o ekodizajne (L,
pôv. Q4/21)
návrh na reguláciu zelených tvrdení prostredníctvom PEF (L, pôv. Q4/21)
posilnenie spotrebiteľa v procese zelenej transformácie (L, pôv. Q4/20)
revízia smernice o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom sprísniť
požiadavky na obaly, ktoré budú uvádzané na trh EÚ (L, pôv. Q4/21)
revízia smernice o priemyselných emisiách (L, pôv. Q4/21)
obehová elektronika (N, pôv. Q4/21)
nové požiadavky na dizajn a práva spotrebiteľov v oblasti elektroniky (L,
pôv. Q4/21)

EÚ stratégia pre textil (N, Q1/2022)
iniciatíva o práve na opravu (L, Q3/2022)
politický rámec pre bioplasty, kompostovateľné a biodegradovateľné
plasty (N, Q2/2022)
obmedzenie mikroplastov (N, Q4/2022)
opatrenia na zníženie uvoľňovania mikroplastov do ŽP (L, Q4/2022)
revízia smernice o vozidlách po dobe životnosti a smernice o typovom
schvaľovaní motorových vozidiel (L, Q4/2022)
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