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Aktualijos



Pati pradžia



Apibrėžimas

• Creating material loops

• Slowing material flows

• Narrowing material flows

“transition to a circular economy” -
involving any process that might lead to lower rates of natural resource extraction and 
use



Tikslas?

• Sumažinti žaliavų poreikį – tuo pačiu atliekų ir CO2 pėdsaką

• Turimų žaliavų panaudojimas – importo mažinimas, saugumas ir t.t.

• Nauji ekonomikos augimo veiksniai – nauji verslo modeliai, 
darbo vietos, technologijos ir t.t.

• Riboti ištekliai bei auganti populiacija



Makroekonominis pagrindimas I



Makroekonominis pagrindimas II



Miestai ir regionai



Amsterdamas: žiedinis miestas

• Žinių instrumentai

• Žalieji viešieji pirkimai

• Teisinė aplinka

• Verslo parama

• Erdvinis planavimas



Šalys



Strategijos

• Suomija 2025

• Slovėnija 2030

• Ispanija 2030

• Flandrija(Belgija) 2050

• Švedija 2050

• Olandija 2050

• Prancūzija 2025



Strategijos: Prancūzija

•Pramonės simbiozė

•NVO, institucijų ir pramonės 
taryba

•Komunikacija, apmokymai, 
finansavimas

•Mokestinė aplinka

•Pakuotės žymėjimas ir 
kliūčių šalinimas

•Antrinio panaudojimo 
skatinimas

•Atsarginės dalys

•Informacija apie taisymą

•Skatinamas antrinis 
panaudojimas/taisymas

•Antrinių žaliavų naudojimas

•Gamintojų ir importuotojų 
atsakomybės principas 
įvairiuose sektoriuose

•Aplinkosauginis žymėjimas

GERESNĖ 
GAMYBA

GERESNIS 
VARTOJIMAS

BENDRADAR-
BIAVIMAS

GERESNIS 
ATLIEKŲ 

TVARKYMAS



Strategijos: Nyderlandai 2050

• Biomasės naudojimas – pagrindinė žaliava

• Plastikai – tik atsinaujinantį (perdirbtą arba bio)

• Kritinės medžiagos – panaudojamos antrą kartą arba perdirbamos

• Vartotojų prekės – visos pagamintos tvariai iš lengvai prieinamų žaliavų

• Statybų sektorius – statiniai ir kitos konstrukcijos privalės būti statomos, 
naudojamos, išlaikomos ir nugriaunamos tvariai



Biologinis ciklas



Biologinis ciklas: įstatymai ir mokesčiai

Prekybos centrų Prancūzijoje maisto atliekų hierarchijos 
įstatymas (2016):
1. Vengimas
2. Aukojimas
3. Atidavimas gyvūnų augintojams
4. AD ir/arba kompostavimas

20-30 % išaugęs prekybos centrų aukojimas

Pesticidų mokesčiai (Skandinavija, Austrija + Prancūzija(2018))



Biologinis ciklas: žalieji susitarimai - bioekonomika

Nyderlandai, Belgija ir Suomija



Techninis ciklas



Techninis ciklas: žalieji pirkimai

1. Specifikacija, max ECI ir DuboCalc – neigiamas poveikis aplinkai monetizuojamas

2. Tiekėjai pateikia savo pasiūlymus

3. Pasiūlymai modifikuojami pagal poveikį aplinkai ir išrenkamas nugalėtojas



Techninis ciklas: mokestinė aplinka



Techninis ciklas: Pakuotė

• LENGVATA nuo 2019 – plastiko
pakuotei kuri gali būti atskirta 
ir perdirbta



Techninis ciklas: Plastiko paktas

“Plastiko pakto” pasirašytojai įsipareigojo įvykdyti 4 tikslus iki 2025:
•visa plastiko pakuotė bus pagaminta iš 100 % perdirbamo plastiko
•bus naudojama 20 % mažiau plastiko pakuotėje nei 2017
•mažiausiai 70 % vienkartinio naudojimo plastiko gaminių ir pakuotės bus kokybiškai 
perdirbta
•visi vienkartiniai plastiko gaminiai turės mažiausiai 35 % perdirbto plastiko savo 
sudėtyje



Techninis ciklas: Pakuotė

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kad pakuotes Pakuotės, kad jas būtų galima identifikuoti ir

klasifikuoti, jos turi gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas

medžiagas prigimtį. Pakuočių ženklinimo, nurodant pakuotėms pagaminti panaudotas

medžiagas, tvarką nustato tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Gamintojai ir importuotojai (arba jiems atstovaujančios organizacijos), patys ar

kolektyviai organizuojantys pakuočių atliekų tvarkymą, įskaitant pakuotes, kurioms taikomas

užstatas, be šio straipsnio 1 ir 3 dalyje nurodyto ženklinimo papildomai gali savo gaminių

pakuotes žymėti kitais pačių pasirinktais ženklais, nusakančiais dalyvavimą atitinkamoje

organizacijoje ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje tam tikru ženklu.“.



Techninis ciklas: Eco-moduliacija



Ką rodo Google



Ateitis



Ačiū už dėmesį!

www.circulareconomy.lt


