Kasutame
plasti targalt

Plast on kerge ja odav, seda on kõikjal ning me ei saa
ilma selleta elada. Plast on suurepärane materjal, kuid
sellel on ka omad puudused. On aeg muuta suhtumist
plasti kasutamisse ja esitada mõned keerulised
küsimused.

EUROOPAS TOODETAKSE
VÄGA PALJU PLASTI:

EUROOPAS TOODETAKSE

25 MILJONIT TONNI

58 MILJONIT TONNI

PLASTIJÄÄTMEID

AASTAS

40%

pakendid

22%

tarbe- ja kodukaubad

• Kuidas vabaneda ühekordselt kasutatavast plastist?
• Kas selle ringlussevõttu saaks lihtsustada?
• Mida saame teha, et plast ei satuks sinna, kuhu
ta ei tohiks sattuda?

20%

ehitustooted

AINULT

30%
39%
sellest võetakse põletatakse
ringlusse

31%
ladestatakse
prügilatesse

Allikas: PlasticsEurope, 2014

9%

6%
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elektri- ja
põllumajandustooted
elektroonikaseadmed

Olukord on paranenud tänu ELi algatustele, nagu kõrgemad
ringlussevõtu eesmärgid ning tõhusamad joogiveealased
õigusaktid, millega vähendatakse vajadust pudelivee järele,
kuid vaja on tõhusamaid meetmeid.

Enamik toorainest põhineb fossiilkütustel. Seega, kui praegune
tootmistrend jätkub, on 2050. aastaks plasti osakaal naftatarbimises 20 %, kasvuhoonegaaside heites 15 % ja meres on
plasti rohkem kui kalu.

Üle 60 % plastijäätmetest tuleb ikka veel pakenditest, millest
vaid 40 % võetakse ringlusse.

autod ja veoautod

Allikas: PlasticsEurope

Keskkond

Allikad: PlasticsEurope ja Eurostat

Plast on väga vastupidav ja püsib looduses kaua ning kahjustab meile eluks vajalikke ökosüsteeme. Meres laguneb plast tillukesteks osakesteks ning satub toiduahelasse. Mikroplasti sööb plankton, millest toituvad kalad, mida … sööme meie.

Kümme kõige sagedamini Euroopa
randadelt leitud plasteset

2010. aastal
kasutas keskmine
eurooplane
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Joogipudelid

Allikas: IP-13-1017

Plasti levimine looduses
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Allikas: põhineb Teadusuuringute Ühiskeskuse aruandel

Paljud neist esemetest on toidu- ja joogipakendid, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks („ühekordselt kasutatavad plasttooted“). See on väärtuslike ressursside raiskamine.

On aeg mõtteviisi muuta
On aeg muuta plasti disainimise, tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise viisi. Leiutame plasti uuesti!

2030. aastaks peaksid kõik ELi turule lastud plastpakendid olema korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Sellega vähendatakse lisaks tööstusharu

ELil on uus strateegia plasti kogu olelusringi jaoks.

CO2-jalajäljele ka plastijäätmeid ja mereprügi ning takistatakse
mikroplasti vohamist.

Eesmärk on, et
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OLEKS LIHTSAM
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Plasti ei pea kasutama, kui on olemas paremad alternatiivid.
Peame tagama, et plasti majanduslik väärtus säiliks võimalikult kaua ning see ei satuks prügilasse.
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Allikas: Eurobaromeeter

Mida Sina plastijäätmetega teed?

Eesti

51%

34%

25%

63%

kogub plastijäätmeid
ringlussevõtuks
eraldi

väldib ühekordselt
kasutatavaid kaupu, nagu
plastist söögiriistad ja topsid

väldib liigselt
pakendatud toodete
ostmist

väldib ühekordselt
kasutatavate kilekottide
tarbimist

65%

34%

24%

75%

ELi keskmine
Allikas: Eurobaromeeter

Kuidas Sina plastijäätmeid
vähendaksid?
Enamik eestlastest toetab plastijäätmete vähendamist.
89% eestlastest tunnevad muret plasti keskkonnamõju
pärast ja 60% on mures selle mõju pärast tervisele.
Inimesed soovivad plastijäätmeid vähendada, kuid
kuidas seda tuleks teha?

92%

arvab, et tooted peaksid olema
disainitud viisil, mis lihtsustaks
ringlussevõttu
arvab, et ettevõtjad ja jaemüüjad
peaksid püüdma vähendada
plastpakendite kasutamist

89%

89%

arvab, et kohalikud omavalitsused peaksid pakkuma rohkem ja paremaid võimalusi plastijäätmete kogumiseks

Allikas: Eurobaromeeter

90%

42%

arvab, et inimestele tuleks selgitada, kuidas plastijäätmeid vähendada

arvab, et tarbijad peaksid ühekordselt kasutatavate plasttoodete eest
(nt söögiriistad) rohkem maksma

#PlasticsStrategy
#CircularEconomy
https://twitter.com/EU_ENV
https://www.facebook.com/EUEnvironment
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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