2020. január
Körforgásos Gazdaság Új Cselekvési Terv
A Cerame-Unie állásfoglalása az ütemtervről
Az európai kerámiaipar szervezete, a Cerame-Unie üdvözli az Európai Bizottság által közzétett, annak
elfogadására váró, a körforgásos gazdaságba történő áttéréssel kapcsolatos cselekvési tervet. A
Cerame-Unie hangsúlyozza, hogy a lineáris gazdaságból a körforgásos gazdaságba való áttéréshez
új üzleti modellekre, innovatív ipari megoldásokra van szükség. Ezzel kapcsolatban a kerámiaipar
már kifejlesztett olyan megoldásokat, amelyek célja a nyersanyagok felhasználásának és a
hulladékok keletkezésének minimalizálása a termelési folyamat során, valamint a termékek
újrahasználatának / újrafeldolgozásának növelése. Ez a belső termelési maradékanyagok és az
egyéb ipari folyamatok során keletkező hulladékok újrahasználatával, az optimalizált nyersanyagkiválasztással, illetve terméktervezéssel, valamint az újrafeldolgozás esetében az ellátási lánc
összehangolásával történt.
A termékek újrafeldolgozásának és újrahasználatának növekedését ugyanakkor jelentős
szabályozási akadályok nehezítik az EU-ban:


A másodlagos nyersanyagok jól működő piacának megteremtése továbbra is számos
kihívást és kiaknázatlan lehetőséget tartogat
Elegendő mennyiségű másodlagos nyersanyag kell, a gyártóknak elérhető árú és jó minőségű
anyagokra van szüksége. A másodlagos nyersanyagok minősége, biztonsága és teljesítménye
iránti bizalomnak szintén javulnia kell.



A melléktermékre és a hulladékra vonatkozó kritériumok meghatározása nem egységes
Európában
Az egyes tagállamoknak a melléktermékre és a hulladék-vége státuszra vonatkozóan saját
kritériumrendszerük van. Egy másodlagos nyersanyag például értékes lehet az egyik
tagállamban, míg a másikban ezt hulladéknak tekintik. Bizonyos tagállamokban azt is nehéz
elismertetni, hogy a termelési maradékanyag nem hulladék, hanem az ipari folyamatokban
használható melléktermék.



A hulladék összegyűjtése, kezelése és szállítása összetett feladat
A hulladék összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó nemzeti szabályok egymástól eltérőek.
Az egyes tagországok közötti hulladékszállítás összetett folyamat és komoly adminisztratív
terhet jelent. Az életciklusuk végére ért termékek és a másodlagos nyersanyagok magas
szállítási költségei korlátozzák az anyagok újrafeldolgozásának elterjedését és
versenyelőnyét.



A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozás nehézségei
Egyre több anyagot minősítenek veszélyesnek, emiatt nehézséget okoz a maradékanyagok
vagy természetes anyagok gyártási folyamatban történő felhasználása.

A Cerame-Unie a fentiek miatt kéri az Európai Bizottságot, hogy szüntesse meg ezeket a szabályozási
következetlenségeket az európai ipar körforgásos gyakorlatainak növelése és továbbfejlesztése
érdekében.
Jelen dokumentum a Cerame-Unie által 2020. januárjában közzétett „Cerame-Unie's feedback on
roadmap on Circular Economy Action Plan” című anyagának a Magyar Téglás Szövetség által
készített fordítása.

