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წინასიტყვაობა
ნარჩენების სათანადო მართვა, რომელიცხელს უწყობს გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე ნარჩენების უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას, ცირკუ-
ლარული ეკონომიკის ერთ-ერთ ქვაკუთხედს წარმოადგენს. 

ნარჩენებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის სათანადო შესრულება ცირკუ-
ლარულ ეკონომიკაზე ევროკავშირის გადასვლის პროცესს დააჩქარებს. 

ნარჩენების მართვაში ცალკეული ქვეყნების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამი-
ტომ ევროკავშირის კანონმდებლობის შესრულების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია 
მათი ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში, ისევე, როგორც 
მათთვისდახმარების აღმოჩენა ნარჩენების მართვის ღონისძიებების განხორციელების 
პროცესში. 

ყველა სახის ნარჩენი მათ შენახვასთან დაკავშირებულ ან ესთეტიკურ პრობლემას 
ქმნის. გარდა ამისა, ნარჩენები დაბინძურების წყაროა, რომელიც საფრთხეს უქმნის გა-
რემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობას. ნარჩენები აუარესებს გარემოს და აბინძურებს 
მიწისქვეშა წყლებს. 

ნებისმიერი სახის მრეწველობის განვითარება ზრდის ნარჩენების რაოდენობასა 
და მათ მრავალფეროვნებას.

ჯანსაღი საარსებო გარემოს შესანარჩუნებლად აუცილებელია ნარჩენების სათა-
ნადოდ განთავსება ან რეციკლირება.

Ketevan
Записка
მანძილი სიტყვებს შორის
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ევროკავშირის კანონმდებლობა
ევროკავშირის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 30 წელზე მეტს ითვლის. დღეს 

ის შედგება დაახლოებით 300 საკანონმდებლო აქტისგან, მათ შორის დირექტივებისგან, 
რეგულაციებისგან, გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციებისგან. გარდა ამისა, სხვა 
პოლიტიკურ დოკუმენტებშიც არსებობს ისეთი პუნქტები, რომელთა მოქმედება გარე-
მოს დაცვის სფეროზეც ვრცელდება. თუმცა, ევროკავშირის გარემოსდაცვითი კანო-
ნმდებლობა, რომელთანაც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებმა 
საკუთარი ეროვნული კანონმდებლობები და ადმინისტრაციული პრაქტიკა შესაბამისო-
ბაში უნდა მოიყვანონ, რაც ევროკავშირში მათი გაწევრიანების პირობას წარმოადგენს 
– ე.წ. DTXLV GHPHGLX, მნიშვნელოვნად მცირე მოცულობისაა. ის დაახლოებით 70 დი-
რექტივისგან (საიდანაც რამდენიმე დირექტივაში არაერთი ცვლილება შევიდა და „შვი-
ლობილი“ დირექტივებით შეივსო) და 21 რეგულაციისგან შედგება. აქედან დაახლოებით 
ნახევარი – 36 დირექტივა და 11 რეგულაცია კონკრეტულ პროდუქტებთან არის დაკავ-
შირებული და შესულია ევროკომისიის 1995 წლის ანგარიშში. 

ნარჩენების რესურსად გარდაქმნას ხელს უწყობს:

 ● ნარჩენებთან დაკავშირებული ევროკავშირისკანონმდებლობის სრულად შეს-
რულება, რომელიც მოითხოვს ნარჩენების მართვის იერარქიის დაცვას, ნა-
რჩენების სეპარირებულ შეგროვებას, ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების რაოდე-
ნობის შემცირებას, და სხვ.;

 ● ნარჩენების მთლიანი და ერთ ადამიანზე გაანგარიშებული ნარჩენების რაოდე-
ნობის შემცირება; 

 ● არარეციკლირებადი ნარჩენების ენერგიად აღდგენის შეზღუდვა და რეციკლი-
რებადი ან აღდგენადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების აკრძალვა. 

 ● ევროკავშირში ნარჩენების დამუშავების სამართლებრივ საფუძვლებს ნარჩე-
ნების შესახებ ევროკავშირის დირექტივა 008/98/EC ქმნის.მისი მიზანია გა-
რემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა ნარჩენების სათანადო მართვის 
უზრუნველყოფის და რესურსებზე ზეწოლის შემცირებისა და მათი უკეთ გა-
მოყენების მიზნით ნარჩენების აღდგენისა და რეციკლირების მეთოდების გა-
მოყენების გზით. 

 ● დირექტივა განსაზღვრავს ნარჩენების მართვის იერარქიას: ნარჩენების პრე-
ვენცია, ხელახალი გამოყენება, სხვა სახის აღგენა, მაგალითად, ენერგიის აღ-
დგენა, და განთავსება. 

 ● ამკვიდრებს „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპს, რომლის თანახმადაც ნარჩე-
ნების მართვის ხარჯების ანაზღაურება ნარჩენების წარმომქმნელს ეკისრება. 

 ● დირექტივა განსაზღვრავს „მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას“, 
რომელიც მწარმოებელს ხმარებიდან ამოღებული მისი პროდუქტების მომხმა-
რებლებისგან მიღებასა და განთავსებას ავალდებულებს.

 ● დირექტივა ერთმანეთისგან განასხვავებს ნარჩენებს და გვერდით პროდუქტებს. 

 ● დირექტივის თანახმად, ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ 
საფრთხე არ შეექმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას, არ გამოი-
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წვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით, არ დააზიანოს ლანდშაფტები ან განსაკუთ-
რებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიები. 

 ● ნარჩენების წარმომქმნელები ან მფლობელები ვალდებული არიან თავად უზ-
რუნველყონ ნარჩენების დამუშავება, ან დასამუშავებლად გადასცენ შესაბა-
მისი ნებართვის მქონე ოპერატორს. მათ ესაჭიროებათ ნებართვა და ექვემდე-
ბარებიან პერიოდულ შემოწმებებს.

 ● ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანოები ამზადებენ ნარჩენების მართვის 
გეგმებს და ნარჩენების პრევენციის პროგრამებს.

 ● სახიფათო ნარჩენებზე, ნარჩენ ზეთებსა და ბიოდეგრადირებად ნარჩენებზე 
განსაკურებული პირობები ვრცელდება.

 ● დირექტივა ადგენს რეციკლირებისა და აღდგენის მიზნობრივ მაჩვენებლებს, 
რომლებიც უნდა შესრულდეს 2020 წლისთვის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან 
(50%) და მშენებლობის და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებთან (70%) 
მიმართვებით. 

 ● დირექტივა არ ეხება ნარჩენების გარკვეულ სახეობებს, როგორიცაა რადი-
ოაქტიური ნარჩენები, აუფეთქებელი საბრძოლო საშუალებები, ფეკალური 
მასები, კანალიზაციის ნარჩენები და ცხოველების გვამები. 

ევროკავშირის ნარჩენების მართვის პოლიტიკის მიზანია გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ნარჩენების ზემოქმედების შემცირება და რესურსების ეფექტიანად 
გამოყენების უზრუნველყოფა. გრძელვადიან პერსპექტივაში მისმიზანს ევროკავშირში 
რეციკლირებისპრაქტიკის ფართოდ დამკვიდრება, ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია 
და ნარჩენების რესურსად გამოყენება წარმოადგენს, რაც ბუნებრივი რესურსების მო-
პოვების მასშტაბებს შეამცირებს. ნარჩენების სათანადო მართვა ევროკავშირში რესუ-
რსების ეფექტიანად გამოყენებისა და მდგრადი ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა 
(ევროპის 2020 წლის სტრატეგია). 

ნარჩენების ჩარჩო დირექტივის 2008 წლის განახლებულ ვერსიაში განსაზღვრუ-
ლია ნარჩენების მართვის 5 საფეხურიანი იერარქია, რომელშიც ნარჩენებისპრევენცია 
საუკეთესო ვარიანტად ითვლება, მას მოსდევს ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება 
და სხვა სახის აღდგენა და განთავსება, მათ შორის ნაგავსაყრელზე, რაც ყველაზე არა-
სასურველ ვარიანტს წარმოადგენს. ნარჩენების მართვის იერარქიის გათვალისწინე-
ბით, გარემოს დაცვის მე-7 პროგრამა ნარჩენების მართვის ევროკავშირის პოლიტიკის 
შემდეგ პრიორიტეტულ ამოცანებს განსაზღვრავს: 

 ● წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;

 ● რეციკლირებისა და ხელახალი გამოყენების ფართოდ გავრცელება;

 ● არარეციკლირებადი მასალების ინსინერაციის შეზღუდვა;

 ● ნაგავსაყრელზე მხოლოდ ისეთი ნარჩენების განთავსება, რომლებიც რეციკ-
ლირებას და აღდგენას არ ექვემდებარება;

 ● ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკის 
ამოცანების სრულად შესრულების უზრუნველყოფა.
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განახლებული კანონმდებლობა გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორიცაა ნარჩე-
ნების არასათანადო მართვის შედეგად სათბურის აირების ემისია, ჰაერის დაბინძურება, 
ნარჩენების გარემოში დაყრა და ზღვის გარემოს დაბინძურება, ტრანსნაციონალური ზე-
მოქმედების კონტექსტშიც განიხილავს. აღნიშნული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს 
ღირებული ნარჩენი მასალების ეფექტიან ხელახალ გამოყენებას, რეციკლირებასა და 
ევროპის ეკონომიკაში დაბრუნებას, და ამით ხელს უწყობს ცირკულარულ ეკონომიკაზე 
გადასვლას, რომლის პირობებშიც ნარჩენები რესურსად გამოიყენება და ახალი ეკონო-
მიკური შესაძლებლობები იქმნება. მისი მიზანია, შეამციროს ევროკავშირის დამოკიდე-
ბულება ნედლეულის იმპორტზე ბუნებრივი რესურსების ფრთხილი, ეფექტიანი და რა-
ციონალური გამოყენების გზით.

ნაგავსაყრელები იწვევს ზედაპირული წყლების, მიწისქვეშა წყლების, ნიადა-
გისა და ჰაერის დაბინძურებას. აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობის ერთ-ერთ 
კონკრეტულ მიზანს ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების რაოდენობის შემცირება წარმო-
ადგენს. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათ-
ვის, რომ 2030 წლიდან აღარ მოხდეს ისეთი ნარჩენების, რომლებიც ექვემდებარება 
რეციკლირებას ან სხვა სახის აღდგენას, განსაკუთრებით მუნიციპალური ნარჩენე-
ბის, ნაგავსაყრელებზე განთავსება. ერთადერთი გამონაკლისი შეეხება ისეთი სახის 
ნარჩენებს, რომელთა ნაგავსაყრელზე განთავსება გარემოსდაცვითი თვალსაზრი-
სით საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. გარდა ამისა, ევროკავშირის წევრმა სახელმწი-
ფოებმა 2025 წლისთვის უნდა უზრუნველყონ ნაგავსაყრელზე განსათავსებლად გა-
ნკუთვნილი მუნიციპალური ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის 10%-ით ან მეტად 
შემცირება. 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები თვლიან, რომ ევროკავშირის დონეზე გან-
საზღვრული ეს მიზნობრივი მაჩვენებლები ევროკავშირის მრეწველობას რეციკლირე-
ბის მეთოდებსა და ტექნოლოგიებში ინვესტიციების გაზრდისკენ უბიძგებს. ევროკავ-
შირში უკანასკნელ დროს მიღებული გადაწყვეტილებები ხელს უწყობსრეციკლირების 
პრაქტიკის ფართოდ დანერგვას, „მწვანე“ დარგებში სამუშაო ადგილების შექმნასა და 
საკვების ნარჩენების შემცირებას ხაზოვანი ეკონომიკიდან ცირკულარულ ეკონომი-
კაზე გადასვლისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. 

აღნიშნული მიზნობრივი მაჩვენებლებიდან ყველაზე პრიორიტეტულს ნარჩენი 
შეფუთვის რეციკლირების მაჩვენებლების გაზრდა (60% 2020 წლისთვის, 70% 2025 
წლისთვის, 80% 2030 წლისთვის) წარმოადგენს. 

2025 წლისთვის ქაღალდის შეფუთვის რეციკლირების მაჩვენებელი 90%-მდე, 
ხოლო შეფუთვის პლასტმასის რეციკლირების მაჩვენებელი 60%-მდე უნდა გაიზარდოს. 
2030 წლისთვის 80%-ით უნდა გაიზარდოს ხის შეფუთვის რეციკლირების მაჩვენებელი, 
ასევე 90%-ით უნდა გაიზარდოს რკინის, ალუმინის და მინის ტარის რეციკლირების მაჩ-
ვენებელი. 

2025 წლამდე უნდა აიკრძალოს ნაგავსაყრელებზე რეციკლირებადი ნარჩენების 
(პლასტმასის, ლითონების, მინის, ქაღალდის, მუყაოს და ბიოდეგრადირებადი ნარჩე-
ნების) განთავსება. 2030 წლიდან ეს აკრძალვა აღდგენას დაქვემდებარებულ მუნიცი-
პალურ ნარჩენებსაც შეეხება. 2030 წლისთვის ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა 
რესურსების ეფექტიანობის მაჩვენებელი, რომელიც ნედლეულის მოხმარებისა და მშპ-
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თან არის დაკავშირებული, 30%-ის ნიშნულზე უნდა დააფიქსირონ. აღნიშნული ზომები 
პირველ რიგში ეხება ისეთ მასალებს, რომლებსაცყველაზე მაღალი ეკონომიკური და 
გარემოსდაცვითი პოტენციალი აქვთ და მათ მიზანს რესურსების ეფექტიანობის გაზ-
რდა წარმოადგენს. 

ახალი მიზნობრივი მაჩვენებლები ხაზოვანი ეკონომიკიდან უფრო ცირკულარულ 
ეკონომიკაზე გადასვლას ნიშნავს, რომლის პირობებშიც ნარჩენების ხელახალი გამო-
ყენება, შეკეთება და რეციკლირება ნორმას წარმოადგენს, ხოლო ნარჩენი წარსულს ბა-
რდება. რასაკვირველია, ამას სჭირდება რეციკლირებული მასალების ბაზრები, ახალი 
ბიზნესმოდელები, ეკოლოგიური დიზაინით შექმნილი პროდუქტები და სამრეწველო 
დარგების სიმბიოზი. 

ისეთი სისტემისთვის, რომელიც ცირკულარულ ეკონომიკას რეალობად აქცევს, 
აუცილებელია შეთანხმებული სტრატეგიები, მოქნილი რეგულაციები და მეცნიერებისა 
და ინოვაციების მხარდაჭერა. ევროკომისიის თანახმად, ასეთი სისტემა გზას გაუხსნის 
ინვესტიციებს და მოიზიდავს დაფინანსებას და ამავე დროს, ხელს შეუწყობს ბიზნესე-
ბის როლისა და მომხმარებლების მონაწილეობის გაძლიერებას. გარდა ამისა, შეიქმნება 
580000 ახალი სამუშაო ადგილი, ხოლო 2030 წლისთვის სათბურის აირების წლიური ემი-
სიების რაოდენობა 62 მილიონი ტონით შემცირდება. 

ევროკავშირი, არსებული მდგომარეობით, 2014-2030 წლებში რესურსების 
ეფექტიანობის 15%-იან ზრდას პროგნოზირებს. თუმცა, ცირკულარული ეკონომიკის 
ხელშემწყობი პოლიტიკით შესაძლებელია ამ მაჩვენებლის გაორმაგება, პარალელურად 
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ზოგადად, განვითარების დაჩქარება. მომზად-
დება საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც დასამტკიცებლად ევროსაბჭოსა და 
ევროპის პარლამენტს გადაეცემა. გაძლიერდება სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობა 
ცირკულარული ეკონომიკის სფეროში. უახლოეს წლებში კიდევ უფრო დაიხვეწება ცი-
რკულარული ეკონომიკის ხელშემწყობი პოლიტიკური ჩარჩო. გარდა ამისა, გამარტი-
ვდება ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და გაძლიერდება 
თანამშრომლობა ევროკომისიასა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის. მწა-
რმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემებისთვის დადგინდება მინიმალური 
საოპერაციო პირობები, და სპეციფიკური ნარჩენების თითოეულინაკადისთვისგანისა-
ზღვრება ნარჩენების კონკრეტულ სახეობაზე, როგორიცაა ზღვის ნაგავი, ფოსფორი, 
მშენებლობისა და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, საკვების ნარჩენები, სა-
ხიფათო და პლასტმასის ნარჩენები, მორგებული მიდგომები.
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სტატისტიკური მონაცემები ევროკავშირში
წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ

ნარჩენების წარმოქმნა

ნახati 1. ნარჩენების წარმოქმნა, 2016.

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსა და რამდენიმე არაწევრ ქვეყანაში ნარჩენე-
ბის წარმოქმნისა და დამუშავების დინამიკის მიმოხილვა, რომელიც ემყარება ნარჩენე-
ბის სტატისტიკის შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2150/2002-ის 
შესაბამისად შეგროვებულ მონაცემებს. 

დირექტივა 2008/98/EC-ის მუხლი 3(1)-ის თანახმად ნარჩენი არის „ნივთიერება ან 
ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულია 
მოიშოროს“. ნარჩენების სახით იკარგება დიდი რაოდენობის რესურსი, როგორც მასა-
ლის, ასევე ენერგიის სახით. გარდა ამისა, ნარჩენების მართვა და განთავსება სერიო-
ზულ ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე. მაგალითად, ნაგავსაყრელებისთვის საჭიროა 
ტერიტორია, ისინი აბინძურებენ ჰაერს, წყალს და ნიადაგს, ხოლო ინსინერაციის შედე-
გად დიდი რაოდენობით ჰაერის დამბინძურებლები წარმოიქმნება. 

ევროკავშირის ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პოლიტიკის მიზანია 
გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნარჩენების ზემოქმედების შემცირება და 
რესურსების ეფექტიანობის ამაღლება. გრძელვადიან პერსპექტივაში აღნიშნული პო-
ლიტიკის მიზანს წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება, ხოლო ისეთ შემ-
თხვევებში, როდესაც ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილება შეუძლებელია, მათი 
რეციკლირების და უსაფრთხოდ განთავსების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევა წარმო-
ადგენს.
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წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა

2016 წელს ევროკავშირის წევრ 28 სახელმწიფოში ეკონომიკურ და საყოფაცხო-
ვრებოსექტორებში 2538 ტონა ნარჩენი წარმოიქმნა. 

ნარჩენების რაოდენობა გარკვეულწილად კავშირშია ქვეყნის მოსახლეობის რაო-
დენობასა და ეკონომიკის სიდიდესთან.

ცხრილი 1-დან ჩანს, რომ ევროკავშირის მცირე ზომის სახელმწიფოები დიდ სახე-
ლმწიფოებთან შედარებით, ნაკლები რაოდენობის ნარჩენებს წარმოქმნიან. თუმცა, ბუ-
ლგარეთსა და რუმინეთში ნარჩენების შედარებით დიდი რაოდენობა, ხოლო იტალიაში 
– შედარებით მცირე რაოდენობა ფიქსირდება. 

ცხრილი 1: ნარჩენების წარმოქმნა ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებსა
და საყოფაცხოვრებო სექტორში, 2016 წ. (%)

წყარო: Eurostat (env_wasgen)

ნახ.2-ზე ნაჩვენებია ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში ეკონომიკის სხვადა-
სხვა დარგებისა და საყოფაცხოვრებო სექტორის წილი 2016 წელს წარმოქმნილი ნა-
რჩენების მთლიან რაოდენობაში. ყველაზე დიდი წილი აქვს მშენებლობას (36.4%), მას 
მოსდევს სამთო-მოპოვებითი დარგი (25.3%), წარმოება (10.3%), წყალმომარაგება და 
ნარჩენების მართვა (10%) და საყოფაცხოვრებო სექტორი (8.5%). ნარჩენების დარჩე-
ნილი 9.5% წარმოქმნება სხვა დარგებში, ძირითადად მომსახურების სფეროში (4.6%) და 
ენერგეტიკაში (3.1%). 
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ნახატი 2. ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში ეკონომიკის სხვადასხვა
დარგებისა და საყოფაცხოვრებო სექტორის წილი (%) 2016 წელს
წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიან რაოდენობაში.
წყარო: Eurostat (env_wasgen)

ნახ.3-ზე წარმოდგენილია წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის ანალიზი სტა-
ნდარტიზებული ფორმით, მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებით. ევროკავშირის 
ცალკეულ მცირე ზომის სახელმწიფოებში ნარჩენების დიდი რაოდენობები ფიქსირ-
დება, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ფინეთი, სადაც 2016 წელს ერთ ადამიანზე გაანგა-
რიშებით 22.4 ტონა ნარჩენი წარმოიქმნა, რაც ოთხჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ 
მაჩვენებელს _ 5.0 ტონას ერთ ადამიანზე. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც 
ნარჩენების რაოდენობა ერთ ადამიანზე გაანგარიშებით განსაკუთრებით მაღალია, წა-
რმოქმნილ ნარჩენებში უდიდესი წილი სამთო-მოპოვების დარგის ნარჩენებს აქვთ. სხვა 
ქვეყნების შემთხვევაში დიდი წილით მშენებლობისა და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი 
ნარჩენები გამოირჩევა. 

სამთო-მოპოვებით დარგისა და მშენებლობისა და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი 
ნარჩენების უდიდესი ნაწილი მინერალური ნარჩენებია. ნახ. 3-ზე მინერალური და სხვა 
სახის ნარჩენები სხვადასხვა ფერით არის ნაჩვენები.ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწი-
ფოში 2016 წელს წარმოქმნილი ნარჩენების თითქმის ორ მესამედს (64% ან 3.2 ტონა ერთ 
ადამიანზე) მინერალური ნარჩენები წარმოადგენდა. მინერალური ნარჩენების წილი წა-
რმოქმნილი ნარჩენების მთლიან რაოდენობაში ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში 
განსხვავებულია, რაც გარკვეულწილად ამ ქვეყნების ეკონომიკის განსხვავებული ხასია-
თით აიხსნება. ევროკავშირის ის სახელმწიფოები, სადაც დიდია მინერალური ნარჩენების 
წილი, ხასიათდებიან განვითარებული სამთო-მოპოვებითი დარგით, მაგ., ბულგარეთი, 
შვედეთი, რუმინეთი და ფინეთი, და/ან ინტენსიური სამშენებლო სამუშაოებით, მაგ., ლუქ-
სემბურგი. ამ სახელმწიფოებში მინერალური ნარჩენების წილი წარმოქმნილი ნარჩენების 
მთლიან რაოდენობაში 85% ან მეტია, როგორც, მაგალითად ლიხტენშტეინში (91%).
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ნახატი 3. ნარჩენების წარმოქმნა, 2016 წ. (კგ ერთ ადამიანზე)
წყარო: Eurostat (env_wasgen)

სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა

არასათანადოდ მართვის და განთავსების შემთხვევაში, სახიფათო ნარჩენები სე-
რიოზულ საფრთხეს უქმნიან ადამიანების ჯანმრთელობას და გარემოს. ევროკავშირის 
28 წევრ სახელმწიფოში 2016 წელს წარმოქმნილ მთლიან რაოდენობაში სახიფათო ნა-
რჩენების რაოდენობამ 100.7 მილიონი ტონა (მთლიანი რაოდენობის 4.0%) შეადგინა. 

აღნიშნულ ქვეყნებში 2016 წელს, 2010 წელთან შედარებით, 4.9%-ით მეტი სახი-
ფათო ნარჩენი წარმოიქმნა. კერძოდ სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა 96.0 მილიონი 
ტონიდან 100.7 მილიონ ტონამდე გაიზარდა. 2016 წელს სახიფათო ნარჩენების წილი 
ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში, ესტონეთისა და ბულგარეთის გამოკლებით, 
10.0%-ზე ნაკლები იყო. ესტონეთსა და ბულგარეთში აღნიშნული მაჩვენებელი შესაბა-
მისად 39.9% და 11.1%-ის ტოლი იყო (ნახ.5). ესტონეთის შემთხვევაში სახიფათო ნარჩე-
ნების მაღალი მაჩვენებელი განპირობებული იყო ბიტუმოვანი ფიქლებიდან ენერგიის 
გამომუშავებით. სახიფათო ნარჩენების ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა სერბეთი 
(35.2%) ინტენსიური სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების გამო, მას მოსდევს მონტენეგრო 
(19.4%) და ნორვეგია (14.6%).
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ნახati 4. სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა 2010 და 2016 წლებში
(ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის %).
წყარო: Eurostat (env_wasgen)

ნარჩენების დამუშავება

ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში 2016 წელს დამუშავებას დაახლოებით 
2312 მილიონი ტონა ნარჩენი დაექვემდებარა. ამ რაოდენობაში არ არის შესული ექსპო-
რტირებული ნარჩენები, თუმცა მოიცავს ევროკავშირში იმპორტირებული ნარჩენების 
დამუშავების მაჩვენებელს. აქედან გამომდინარე, ამ რაოდენობის შედარება წარმოქმ-
ნილი ნარჩენების რაოდენობასთან არ არის შესაძლებელი.

ნახ.5-ზე ნაჩვენებია ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში 2004-2016 წლებში 
ნარჩენების დამუშავების დინამიკა ჯამურად და დამუშავების ორი ძირითადი კატეგო-
რიის – აღდგენისა და განთავსების მიხედვით. 

აღდგენილი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ რეციკლირებული და ამოვსების ოპე-
რაციებისთვის გამოყენებული (ნარჩენების გამოყენება თხრილების ამოსავსებად, ფე-
რდობების აღსადგენად ან ტერიტორიის კეთილმოსაწყობად), ან ენერგიის აღდგენის 
მიზნით ინსინირებული ნარჩენების რაოდენობა 2004 წლიდან 2016 წლამდე 28.2%-ით 
– 960 მილიონი ტონიდან 1231 მილიონ ტონამდე გაიზარდა. აქედან გამომდინარე, დამუ-
შავებულ ნარჩენებში აღდგენილი ნარჩენების წილი 2004 წლიდან 2016 წლამდე 45.4%-
დან 53.2%-მდე გაიზარდა. განთავსების გზით დამუშავებული ნარჩენების რაოდენობა 
ამავე პერიოდში 1154 მილიონი ტონიდან 1081 მილიონ ტონამდე შემცირდა, რაც 6.3%-
იან კლებაზე მიუთითებს. დამუშავებულ ნარჩენებში განთავსებული ნარჩენების წილი 
2004 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში 54.6%-დან 46.8%-მდე შემცირდა.
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ნახati 5. ნარჩენების დამუშავების დინამიკა ევროკავშირის 28 წევრ
სახელმწიფოში 2004-2016 წლებში (2004 წლის ინდექსი = 100). 
წყარო: Eurostat (env_wastrt)

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 2016 წელს ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში 
ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის ნახევარზე მეტი (53.2%) აღდგენის ოპერაციებით: 
რეციკლირებით(დამუშავებული ნარჩენების რაოდენობის37.8%), ამოვსების ოპერაცი-
ებით (9.9%) ან ენერგიის აღდგენის (5.6%) გზით დამუშავდა. დარჩენილი 46.8% განთა-
ვსდა ნაგავსაყრელებზე (38.8%), დაიწვა ინსინერატორებში ენერგიის აღდგენის გარეშე 
(1.0%) ან სხვაგვარად განთავსდა (7.0%).

დამუშავების გამოყენებული მეთოდების თვალსაზრისით ევროკავშირის წევრ სა-
ხელმწიფოებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. მაგალითად, ევროკავშირის ცალ-
კეულ წევრ სახელმწიფოებში (იტალია და ბელგია) რეციკლირების ძალიან მაღალი მაჩ-
ვენებლები ფიქსირდება, ზოგიერთში კი ინტენსიურად გამოიყენება ნაგავსაყრელები 
(საბერძნეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, ფინეთი და შვედეთი) (იხ. ცხრილი 2).
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ცხრილი 2. ნარჩენების დამუშავება, 2016 წ. (მთლიანი რაოდენობის %)

წყარო: Eurostat (env_wastrt)

სახიფათო ნარჩენების დამუშავება

ნახati 6. სახიფათო ნარჩენების დამუშავება, 2016 წ. (ათასი ტონა) 
წყარო: Eurostat (env_wastrt)
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2016 წელს ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში 76.8 მილიონი სახიფათო ნა-
რჩენი დამუშავდა, აქედან ნახევარზე მეტი მხოლოდ სამ სახელმწიფოზე მოდის:გერმა-
ნია (28.0%), ბულგარეთი (17.2%) და ესტონეთი (12.5%) (ნახ. 5).

2016 წელს ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში დამუშავებული სახიფათო ნა-
რჩენების 33.9% ნაგავსაყრელებზე მოხვდა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აღნიშნული 
ნარჩენების მიწისქვეშა ან მიწისზედა ნაგავსაყრელებზე განთავსდა, ან მოხდა მათი 
გაშვება წყლის გარემოში. მათი რაოდენობა ერთ ადამიანზე 51 კგ-ს შეადგენდა. სახი-
ფათო ნარჩენების 5.9% დაექვემდებარა ინსინერაციას ენერგიის აღდგენის გარეშე (9 კგ 
ერთ ადამიანზე). ენერგიის აღდგენის მიზნით დამუშავდა 7.7% (12 კგ ერთ ადამიანზე). 
ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოში 2016 წელს წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების 
მესამედზე მეტი (35.4%) (53 კგ ერთ ადამიანზე) დაექვემდებარა რეციკლირებას ან გა-
მოყენებულ იქნა ამოვსების ოპერაციებში. 

ნახati 7. სახიფათო ნარჩენების დამუშავება, 2016 წ. (კგ ერთ ადამიანზე)
წყარო: Eurostat (env_wastrt)
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რეციკლირება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნაში
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების რეციკლირების საკუთარ მაჩვენებლებს მსო-

ფლიოს ბევრი ქვეყანა აქვეყნებს, თუმცა, იმის გამო, რომ ხშირად აღნიშნული მაჩვენებ-
ლები გამოთვლის განსხვავებულ მეთოდებს ეყრდნობა, შეფასების გაკეთება რთულია. 
ცალკეული ქვეყნების მიერ რეციკლირებასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მონაცე-
მები დამატებით შესწავლას საჭიროებს. ამ მიზნით:

 ● იდენტიფიცირებულ იქნა რეციკლირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების 
მქონე 25 ქვეყანა ისეთ წყაროებში წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე, 
როგორიცაა Eurostat და OECD (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვი-
თარების ორგანიზაცია);

 ● მიღებული შედეგები მონაცემების დეტალურად შესწავლისა და გამოთვლებში 
გათვალისწინებული პარამეტრების დადგენის შემდეგ, აღნიშნული 25 ქვეყნის 
ჩამონათვალიდან რეციკლირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე 10 
ქვეყანა შეირჩა;

 ● განახლდა მიღებული შედეგები (2017 წლის მარტში გამოქვეყნებულ თავდა-
პირველ ვერსიასთან შედარებით).

ნახati 8. რეციკლირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე 25 ქვეყანა.

თითოეული ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და რეციკლირების პრაქტიკის უფრო 
დეტალური შესწავლით შესაძლებელია იმის დადგენა, თუ რა ახდენს გავლენას მათ 
მიერ რეციკლირებასთან დაკავშირებით ოფიციალურად წარმოდგენილ მონაცემებზე. 
განსხვავებები ძირითადად გამოწვეულია იმით, არის თუ არა გათვალისწინებული მათ 
ოფიციალურ მონაცემებში: 

 ● მშენებლობისა და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები;

 ● კომერციული და სამრეწველო ნარჩენები;
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 ● ინსინერატორის ფერფლი (და ფერფლისგან აღდგენილი ლითონები);

 ● დაბინძურება მშრალი რეციკლირების და ბიოტექნოლოგიის გამოყენების 
დროს;

 ● მექანიკური და ბიოლოგიური დამუშავების საწყისი/საბოლოო რაოდენობები;

 ● რეციკლირების პროცესის დანაკარგები.

აღნიშნული განსხვავებების კორექტირებით, შერჩეული იქნა როგორც მყარი მუ-
ნიციპალური ნარჩენების, ასევე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეციკლირების მაჩვე-
ნებლების ისეთი შედარებადი კომბინაცია, რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს რეალუ-
რად რეციკლირებული ნარჩენების რაოდენობას. 

ნახati 9. რეციკლირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე 10 ქვეყანა.
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რეციკლირება ევროკავშირის
წევრ სახელმწიფოებში
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები არის მყარი ნარჩენები, რომლებიც გროვდება ოჯა-

ხებში და ძირითადად შედგება ქაღალდის, პლასტმასის, ქსოვილის, კერამიკის, ლითო-
ნის, მინის, შეფუთვის, ბატარეების, საბურავების, ზეთებისა და აგრეთვე საკვების ნა-
რჩენებისგან. მათი უდიდესი ნაწილი ბიოდეგრადირებადია, თუმცა ლითონის, ალუმი-
ნის, პლასტმასის და მინის ტარა გარემოში არ იშლება ან მათ დაშლას ძალიან დიდი დრო 
სჭირდება. ამიტომ აუცილებელია ამ ნარჩენების შეგროვება, აღდგენა, რეციკლირება 
და დამუშავება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მათი ხელახლა გამოყენება. ვინაიდან ბუ-
ნებრივი რესურსების რაოდენობა შეზღუდულია, ნარჩენების რეციკლირებას აქვს რო-
გორც გარემოსდაცვითი (ამცირებს გარემოს დაბინძურებას), ასევე ეკონომიკური (ზო-
გავს ნედლეულს და ენერგიას) მნიშვნელობა. 

სრულად ან ნაწილობრივად აღდგენას ექვემდებარება ისეთი ნარჩენები, როგორი-
ცაა შავი და ფერადი ლითონები, ქიმიური ნარჩენები (რეზინა), ქაღალდი, ქსოვილი, მინა. 

უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო-
ები სულ უფრო დიდ ყურადღებას უთმობენ მუნიციპალური ნარჩენების პრევენციას და 
რეციკლირებას. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის „ნარჩენების მართვის იერარქიის“ 
უმაღლეს საფეხურზე ასვლა ხელს უწყობს რესურსებისგან მეტი სარგებლის მიღებას 
გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის გზით. 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალური ნარჩენების წილი ევროკავშირში წარმოქ-
მნილი ნარჩენების მთლიან რაოდენობაში მხოლოდ დაახლოებით 10%-ია (Eurostat), ამ 
სახის ნარჩენები თვალში ყველაზე ხშირად გვხვდება. მუნიციპალური ნარჩენების პრე-
ვენციით შესაძლებელია გარემოზე მათი ზემოქმედების შემცირება არა მხოლოდ პრო-
დუქტის მოხმარებისა და ნარჩენად გარდაქმნის დროს, არამედ პროდუქტის მთელი სა-
სიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები აუმჯობესებენ მეთოდებს, რომელთა სა-
შუალებითაც შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო და სხვა მუნიციპალური ნარჩენების 
ნაგავსაყრელებზე განთავსების თავიდან აცილება. უკანასკნელი ათი წლის მანძილზე 
ევროპაში მკვეთრად გაიზარდა რეციკლირების მაჩვენებლები, რაც, ევროპის გარემო-
სდაცვითი სააგენტოს თანახმად, ნაწილობრივ ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლი-
ტიკით არის განპირობებული.

ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს ანგარიშში „მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვა ევროპის ქვეყნებში“ თავმოყრილია ევროპის ქვეყნების (მათ შორის, ევროკა-
ვშირის 28 წევრი სახელმწიფოს, ისლანდიის, ნორვეგიის, შვეიცარიისა და თურქეთის 
მონაცემები, ცალკეული ინფორმაცია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებიდან) უახლესი 
მონაცემები ნარჩენების მართვის პრაქტიკის შესახებ. 2004 წლიდან 2014 წლამდე ნაგა-
ვსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობა ევროპის 32 ქვეყანაში 49%-დან 
34%-მდე შემცირდა. ზოგადად, ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების განთავსების მაჩვენე-
ბელი 32 ქვეყნიდან 27 ქვეყანაში შემცირდა. 

ავსტრიაში, ბელგიაში, დანიაში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში, ნორვეგიაში, შვე-
დეთსა და შვეიცარიაში ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ნარჩენების განთავსება 
პრაქტიკულად არ ხდება. 2004 წლიდან 2014 წლამდე ევროპის 32 ქვეყანაში წარმოქმ-
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ნილი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა 3%-ით, ხოლო ერთ ადამიანზე წარმოქ-
მნილი მუნიციპალური ნარჩენების საშუალო რაოდენობა 7%-ით შემცირდა. თუმცა, ეს 
ტენდენცია თანაბარი არ არის. მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა ერთ ადამიანზე 
გაზრდილია 16 ქვეყანაში და შემცირებულია დანარჩენ 19-ში. 

ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ერთ-ერთ წარმატებად მუნიციპა-
ლური ნარჩენების რეციკლირების მაჩვენებლის (რომელიც მოიცავს მასალების რეციკ-
ლირებას, კომპოსტირებასა და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ასიმილირებას) ზრდა 
უნდა ჩაითვალოს. ევროპის ქვეყნებში ნარჩენების რეციკლირების მაჩვენებელი 2004 
წლიდან 2014 წლამდე 23%-დან 33%-მდე გაიზარდა (ევროკავშირის წევრ სახელმწიფო-
ებში აღნიშნული მაჩვენებელი ამავე პერიოდში 37%-დან 44%-მდე გაიზარდა).

სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გერმანიაში, ავსტრიაში, ბელგიაში, შვეიცარიაში, ნი-
დერლანდებსა და შვედეთში რეციკლირებას წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების 
სულ მცირე ნახევარი ექვემდებარება. 

2004 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში 32 ქვეყნიდან 15 ქვეყანაში რეციკლირების 
მაჩვენებელი სულ მცირე 10%-ით გაიზარდა. კვლევა აჩვენებს, რომ რეციკლირების მაჩ-
ვენებლის ზრდასა და ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების მაჩვენებლის კლებას 
შორის პირდაპირი კავშირია. როგორც წესი, ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების 
მაჩვენებლის კლება რეციკლირების მაჩვენებლის ზრდასთან შედარებით უფრო სწრა-
ფად ხდება, ვინაიდან ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების შემცირების სტრატე-
გიები რეციკლირებისა და ინსინერაციისსხვადასხვა კომბინაციას ითვალისწინებს. ზო-
გიერთ შემთხვევაში ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების შემცირების სტრატეგიე-
ბიასევე ითვალისწინებს ნარჩენების წინასწარი დამუშავების, კერძოდ მექანიკური და 
ბიოლოგიური დამუშავების ღონისძიებებს, რომელთა შედეგად მიღებული ნარჩენები 
ექვემდებარება რეციკლირებას, ინსინერაციას ან განთავსებას.

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ევროკავშირის კანონმდებლობით გან-
საზღვრული მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულების საქმეში მიღწეული წარმატების 
მიუხედავად, ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული მიზნობრივი მაჩვენებლის შესრულე-
ბის პერსპექტივა 2020 წლისთვის წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენო-
ბის 50%-ის რეციკლირების გზით, ცალსახად არ არის გარანტირებული. არსებული მო-
ნაცემებით, ბევრმა სახელმწიფომ უფრო აქტიური ზომები უნდა მიიღოს. 

მუნიციპალური ნარჩენების წილი ევროკავშირში წარმოქმნილი ნარჩენების 
მთლიან რაოდენობაში დაახლოებით 10%-ია, თუმცა ამ სახის ნარჩენები ერთ-ერთ სე-
რიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. მუნიციპალური ნარჩენების პრევენცია ამცირებს 
ზემოქმედებას გარემოზე, ხოლო რეციკლირება ხელს უწყობს წარმოქმნილი ნარჩენე-
ბის ეკონომიკისათვის ღირებულ მასალად გარდაქმნას. ევროკომისიის მიერ მუნიცი-
პალურ ნარჩენებთან დაკავშირებით ახალი მიზნობრივი მაჩვენებლები განისაზღვრა 
– 2030 წლისთვის წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების 65%-ის რეციკლირება და 
2030 წლისთვის ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შემცირება 
მუნიციპალური ნარჩენების მაქსიმუმ 10%-ის ოდენობით. აღნიშნული მიზნობრივი მაჩ-
ვენებლები წარმოადგენენ ცირკულარულ ეკონომიკაზე ორიენტირებულ ღონისძიებათა 
პაკეტის ნაწილს, რომლის მიზანია ეკონომიკაში პროდუქტების, მასალებისა და რესურ-
სების ღირებულების მაქსიმალურად ხანგრძლივი დროით შენარჩუნება. 

იმ ქვეყნებს, რომლებსაც აქვს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის კარგად განვი-
თარებული სისტემები, ნარჩენების მართვის უკეთესი მაჩვენებლებით ხასიათდებიან. 
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ევროკავშირის მიზნობრივი მაჩვენებლები

ევროკავშირის ნარჩენებთან დაკავშირებული პოლიტიკა და მიზნობრივი მაჩვე-
ნებლები განსაზღვრავს მინიმალურ მოთხოვნებს ნარჩენების ცალკეული სახეობების 
მართვის მიმართ. 

ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მიზნობრივი მაჩვენებლები გან-
საზღვრულია ნაგავსაყრელების შესახებ დირექტივაში (EC, 1999); რეციკლირების მიზ-
ნობრივი მაჩვენებლები – შეფუთვისა და ნარჩენი შეფუთვის შესახებ დირექტივაში (EC, 
1994). ნარჩენების ჩარჩო დირექტივა (EC, 2008) ადგენს რეციკლირებისა და ხელახალი 
გამოყენებისათვის მომზადების მიზნობრივ მაჩვენებლებს (უფრო ზუსტად, მიზნობ-
რივი მაჩვენებლები ეხება საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ნარჩენების კონკრეტულ სახე-
ობებს). 

პროგრესი / მიღწევები

2004-2014 წწ. ევროკავშირში მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნა აბსოლუ-
ტურ მაჩვენებლებში 3%-ით, ხოლო ერთი ადამიანის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების 
საშუალო რაოდენობა 7%-ით შემცირდა. თუმცა ასეთი ტენდენცია ყველა ქვეყანაში 
არ აღინიშნება. ზოგიერთ ქვეყანაში ერთ ადამიანზე გაანგარიშებით მუნიციპალური 
ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებელი 16%-ით გაიზარდა, ხოლო ზოგიერთ ქვეყანაში 
19%-ით შემცირდა. 

ევროკავშირმა ოფიციალურად მიიღო ნარჩენების პრევენციისა და რეციკლირე-
ბის წახალისების ახალი კანონები,2018 წლის ივლისში ევროკავშირის ლიდერებმა მხარი 
დაუჭირეს რეციკლირების უფრო მაღალ მაჩვენებლებს და ევროპის მასშტაბით ნარჩე-
ნების შემცირების ახალ ზომებს. 2018 წლის 4 ივლისის მდგომარეობით, ევროკავშირის 
წევრ სახელმწიფოებს განესაზღვრა 24 თვე საკუთარ ეროვნულ კანონმდებლობებში ამ 
ახალი კანონების მოთხოვნების გადასატანად. 

ამ კანონების თანახმად, ევროკავშირის ქვეყნები ვალდებული არიან 2025 წლისთვის 
უზრუნველყონ მუნიციპალური ნარჩენების სულ მცირე 55%-ის რეციკლირება, 2030 
წლისთვის – 60%-ის, ხოლო 2035 წლისთვის – 65%-ის.

გარდა ამისა, ევროკავშირის ქვეყნები ვალდებული არიან 2035 წლისთვის 10%-ით 
შეამცირონ ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე განთავსება, უზრუნველყონ ბიოდეგრადი-
რებადი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება და უფრო მკაცრი სქემების შემოღება, 
რომლებიც აიძულებენ მწარმოებლებს დაფარონ რეციკლირებადი მასალების შეგროვე-
ბის ხარჯები.
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ნახati 10. ერთ სულ ადამიანზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა
ევროპის 35 სახელმწიფოში (2004 – 2014წწ.).

რეკომენდაციები ასევე შეეხო ხელახალი გამოყენების წახალისების ეკონომიკურ 
ინსტრუმენტებს, ანაზღაურების სქემებს, საკვების უსასყიდლოდ გაცემას და ისეთი 
სუბსიდიების ეტაპობრივად შემცირებას, რომლებიც ხელს უწყობენ რესურსების არა-
ეკონომიურად გამოყენებას. 

2017 წელს გამოიკითხა ევროპის სახელმწიფოების მთავრობები, უჭერდნენ თუ 
არა ისინი მხარს ახალ, უფრო ამბიციურ ინიციატივებს. ქვეყნები, რომლებმაც საკუ-
თარი პოზიცია არ დააფიქსირეს, რუკაზე წითელი ფერით არის აღნიშნული, (ნახ.11).
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ნახati 11. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პოზიცია
ევროკავშირის ინიციატივებთან დაკავშირებით.

გერმანია – გარემოსდაცვითი პოლიტიკის წარმატების მაგალითი

2001 წლიდან 2014 წლამდე მუნიციპალური ნარჩენების რეციკლირების მაჩვენე-
ბელი გერმანიაში 52%-დან 64%-მდე გაიზარდა. აქედან გამომდინარე, ევროკავშირის 
მიერ 2020 წლისთვის დადგენილი რეციკლირების 50%-იანი მიზნობრივი მაჩვენებელი 
ქვეყანას უკვე შესრულებული აქვს. 
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 ● ნაგავსაყრელზე განსათავსებლად განკუთვნილი ბიოდეგრადირებადი ნარჩე-
ნების 2016 წლის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2006 წელს შესრულდა.

 ● გერმანიის ფედერალურ მიწებს აქვთ ნარჩენების მართვის სტრატეგიებისა და 
გეგმების განხორციელების ხანგრძლივი გამოცდილება.

 ● წინასწარი დამუშავების (რაც მწარმოებლის ვალდებულებას წარმოადგენს) 
გარეშე ნარჩენების განთავსების აკრძალვამ და ნარჩენების სეპარირებულმა 
შეგროვებამ მნიშვნელოვანი დადებითი როლი შეასრულა. 

 ● უკანასკნელ ინიციატივებს შორის აღსანიშნავია ე.წ. რეციკლირების კონტე-
ინერების შემოღება 2015 წლიდან, რომლებსაც ნებაყოფლობით ნერგავენ 
მუნიციპალიტეტები. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია საყოფაცხოვრებო 
სექტორში წარმოქმნილი პლასტმასისა და ლითონის ნარჩენების რეციკლი-
რების მაჩვენებლების გაზრდა და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების სავალდე-
ბულო სეპარაცია. 

გერმანია 16 ფედერალური მიწისგან (Bundesländer) შედგება.ნარჩენების მა-
რთვისა და გარემოს დაცვის ვალდებულება განაწილებულია ეროვნულ ხელისუფლებას, 
ფედერალურ მიწებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს შორის. გარემოს 
დაცვის ეროვნული სამინისტრო განსაზღვრავს პრიორიტეტებს, მონაწილეობს კანონე-
ბის მიღებაში, ზედამხედველობას უწევს სტრატეგიულ დაგეგმვას, ინფორმაციის გავ-
რცელებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობას და ადგენს მოთხოვნებს ნარჩენების 
მართვის ობიექტებისათვის. ფედერალური მიწები და ადგილობრივი ხელისუფლების 
ორგანოები პასუხისმგებელი არიან ევროკავშირისა და ეროვნული კანონმდებლობის 
მოთხოვნების შესრულებაზე. თითოეული ფედერალური მიწა იღებს ნარჩენების მა-
რთვის საკუთარ აქტს, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხო-
ვნების გარდა, დამატებით მოთხოვნებსაც შეიცავს, მაგალითად ნარჩენების მართვის 
რეგიონულ კონცეფციებს ან ნარჩენების განთავსების რეგიონულ წესებს. გერმანიას 
ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა არ აქვს, ნარჩენების მართვის საკუთარ გეგმას 
თითოეული ფედერალური მიწა ამზადებს. (SEE, 2009).

რეციკლირებისა და ნარჩენების მართვის 1996 წლის აქტი საყოფაცხოვრებო ნა-
რჩენების მართვის ვალდებულებას ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელ ადგილობ-
რივ ორგანოებს აკისრებს. ფედერალური მიწების უდიდეს ნაწილში ესენია რაიონები 
და ქალაქები. მათ პასუხისმგებლობას განეკუთვნება ნარჩენების შეგროვება და ტრან-
სპორტირება, ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენის ხელშემწყობი ზომების გატარება, 
და ნარჩენების განთავსების ობიექტების პროექტირება, მშენებლობა და ოპერირება 
ეროვნული და რეგიონული კანონმდებლობის შესაბამისად. მუნიციპალიტეტებს უფრო 
პრაქტიკული ხასიათის ფუნქციები აქვთ, როგორიცაა, მაგალითად, ტერიტორიების გა-
მოყოფა ნარჩენების შეგროვების პუნქტებისათვის (Arcadis, 2014; EEA, 2009).

ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ 2012 წელს მიღებული კანონით (Kreislauf
wirtschaftsgesetzKrWG) (გერმანია, 2012 წ.) გერმანიის ეროვნულ კანონმდებლობაში 
გადმოტანილ იქნა ნარჩენების ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნები. აღნიშნულ კანონთან 
ერთად მომზადდა დამოუკიდებელი რეგულაციები სპეციფიკური ნარჩენების მართვის 
შესახებ. (BiProand CRI, 2015).
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გერმანია იყო ევროკავშირის პირველი წევრი სახელმწიფო, რომელმაც ნარჩენი 
შეფუთვის რეგულაციის საშუალებით 1991 წელს მწარმოებლის გაფართოებული ვა-
ლდებულება დანერგა. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის თა-
ნახმად, რომელიც ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული გერმანული კანონმდებ-
ლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს, პროდუქტის მწარმოებლის 
პასუხისმგებლობა მის მიერ წარმოებულ პროდუქტზე აღნიშნული პროდუქტის ნარჩე-
ნად გადაქცევის ეტაპზეც ვრცელდება. აღნიშნული პრინციპი მოქმედებს სხვადასხვა 
სახის პროდუქტებზე, როგორიცაა შეფუთვა, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობი-
ლობების, სატრანსპორტო საშუალებები, გამხსნელები, ზეთები და ბატარეები.

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება გერმანიაში ვრცელდება მხოლოდ 
საყოფაცხოვრებო შეფუთვის ნარჩენებზე მაშინ, როდესაც ევროპის ქვეყნების უმეტე-
სობაში, მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას კომერციული და სამრეწველო 
შეფუთვაც ექვემდებარება. ამჟამად გერმანიაში მუშაობს მწარმოებლის გაფართოე-
ბულ ვალდებულების 10 სქემა, ერთ-ერთს ბაზრის 50% უჭირავს. 

ზოგადად, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემა ფარავს ნა-
რჩენების შესაბამისი ნაკადების შეგროვებისა და დამუშავების ხარჯებს და აღწევს აღ-
დგენის, რეციკლირებისა და ხელახალი გამოყენების მაღალ მაჩვენებლებს (EC, 2014).

გერმანიაში ოჯახების მიერ წარმოქმნილი ისეთი ნარჩენები, რომლებიც რეციკ-
ლირებას არ ექვემდებარება, კარდაკარ შეგროვების მეთოდით გროვდება. რეციკლი-
რებადი ნარჩენების შეგროვება ქალაქებში ასევე კარდაკარ შეგროვების მეთოდით 
ხდება, ხოლო სოფლად მოწყობილია შეგროვების პუნქტები, თუმცა არსებობს ამ სახის 
ნარჩენების შეგროვების სხვა მეთოდებიც. რეციკლირებადი ნარჩენების კარდაკარ შე-
გროვება ნარჩენის კონკრეტული სახეობისთვის განკუთვნილი სპეციალური კონტეინე-
რების ან ტომრების საშუალებით ხდება, ან რამდენიმე სახის რეციკლირებადი მასალა 
ერთდროულად გროვდება.

2015 წლიდან გერმანიაში სავალდებულოა ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების სეპა-
რირებული შეგროვება. ნარჩენი შეფუთვის – პლასტმასისა და ლითონის შესაგროვებ-
ლად გამოიყენება ყვითელი ფერის კალათები ან ტომრები. 

ფედერალური მთავრობა აპირებს რეციკლირებული შეფუთვის მასალების სხვა 
პროდუქტებში გამოყენების უფრო ფართოდ ხელშეწყობას. 

ყველა ოჯახს ნარჩენების შეგროვების ოფიციალური სისტემა ემსახურება.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ანალოგიური კომერციული ნარჩენები საყოფა-
ცხოვრებო ნარჩენების მსგავსად გროვდება (BiProand CRI, 2015; Gibbsetal., 2014a).

ერთჯერადი და მრავალჯერადი გამოყენების ტარაზე გერმანიაში დეპონირება-ა-
ნაზღაურების სისტემა მოქმედებს. ყველა სახის სასმელის ტარაზე, ღვინის, ხილის წვე-
ნის, რძის, შუშხუნა ღვინისა და არყის ტარის გამოკლებით, განთავსების გადასახადი 
ვრცელდება (Gibbsetal., 2014a).

მსხვილგაბარიტიანი ნარჩენების, ბიოლოგიური ნარჩენებისა და ისეთი ნარჩენების 
შეგროვება, რომლებიც რეციკლირებას არ ექვემდებარება, ფინანსდება მოქალაქეების 
მიერ გადახდილი გადასახადებით, რომელთა ოდენობასაც თითოეული მუნიციპალი-
ტეტი თავად ადგენს. არსებობს როგორც ფიქსირებული, ასევე ცვალებადი გადასახადი. 
ნარჩენი შეფუთვის შეგროვებას კარდაკარ ან შეგროვებისპუნქტების საშუალებით მწა-
რმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემები აფინანსებენ, თუმცა ნარჩენების 
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შეგროვების პუნქტების დაფინანსებაში გარკვეული წილი მუნიციპალიტეტებსაც შე-
აქვთ (Gibbsetal., 2014a).

2012 წელს გერმანიაში არსებობდა ნარჩენების ინსინერაციის 94 ობიექტი, სადაც 
არარეციკლირებადი ნარჩენების დამუშავება ხდებოდა. მათგან ყველა მხოლოდ მუნი-
ციპალური ნარჩენებისთვის არ იყო განკუთვნილი. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში გე-
რმანიაში ფუნქციონირებდა ნარჩენებიდან მიღებულ საწვავზე მომუშავე რამდენიმე 
ობიექტი და სხვადასხვა სახისა და კონფიგურაციის მქონე მექანიკურ-ბიოლოგიური და-
მუშავების 60 ობიექტი (FederalStatistical Office, 2015a).

2002 წელს გერმანიაში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების წარმოქმნის ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელი – 52.8 მილიონი ტონა დაფიქსირდა. მომდევნო წლებში აღნიშნული 
მაჩვენებელი შემცირდა და 2014 წელს 50.1 მილიონი ტონა შეადგინა. Eurostat-თვის მი-
წოდებული მონაცემების თანახმად, წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი რაოდენობა და-
მუშავებას დაექვემდებარა (Eurostat, 2016).

მუნიციპალური მყარი ნარჩენების რეციკლირების მაღალი მაჩვენებელი გერმა-
ნიას ჯერ კიდევ 2001 წელს ჰქონდა. 2001 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში აღნიშნული 
მაჩვენებელი 52%-დან 64%-მდე გაიზარდა. 2002 წლიდან 2006 წლამდე პერიოდში მყარი 
მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებელი გერმანიაში 12%-ით შემცირდა, 
აქედან გამომდინარე, ამავე პერიოდში რეციკლირების პროცენტული მაჩვენებლის 
ზრდა რეციკლირებული ნარჩენების რაოდენობის ზრდით არ არის განპირობებული. რე-
ციკლირების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმ-
ნის კლების ხარჯზე მოხდა. 

მიუხედავად ამისა, მყარი მუნიციპალური ნარჩენების რეციკლირება ზრდის ტე-
ნდენციას ინარჩუნებს. 2001 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში მასალების რეციკლირე-
ბის მაჩვენებელი 38%-დან (19.6 მილიონი ტონა) 47%-მდე (23.3 მილიონი ტონა) გაიზა-
რდა. თუმცა ზრდის ტემპი არ იყო თანაბარი. 2001-2014 წლებში ორგანული ნარჩენების 
რეციკლირების მოცულობა უმნიშვნელოდ – 15%-დან 17%-მდე (7.6 მილიონი ტონიდან 
8.6 მილიონ ტონამდე) გაიზარდა.

შვედეთი

შვედეთში 39 წელია მოქმედებს შეფუთვის ნარჩენების შეგროვების სისტემა სა-
გარანტიო საფუძველზე. აღნიშნული სისტემა უძველესია ევროპაში. ის არა მხოლოდ 
სასმელების, პლასტმასისა და ლითონის ტარის შეგროვების მაღალ მაჩვენებლებს უზ-
რუნველყოფს, არამედ კრავს რეციკლირებადი მასალების ბრუნვის წრეს ადგილობრივ 
ბაზარზე, რაც ნიშნავს სუფთა ქუჩებს, ჰაერს და პლასტმასის ბოთლების თითქმის სრუ-
ლად რეციკლირებას. 

შეფუთვის ნარჩენების შეგროვების შვედური სისტემის მიღწევებს შორის აღსა-
ნიშნავია:

 ● 84.9% რეციკლირების მაჩვენებელი;

 ● 3100 საცალო მოვაჭრე,შეგროვებული ნარჩენების 94% საცალო მოვაჭრეებზე 
მოდის;

 ● 70 თანამშრომელი;

 ● 285.3 მილიონი ევრო ბრუნვა.

Ketevan
Записка
Gibbs et al.

Ketevan
Записка
Federal Statistical Officeმანძილი სიტყვებს შორის
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ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების დაბალი მაჩვენებლების გამო აუ-
ცილებელი გახდა სასმელის ტარის შეგროვებისსაგარანტიო სისტემის შექმნა. შესაბა-
მისი კანონმდებლობა მიღებულ იქნა 2018 წელს. მისი განხორციელება 2022 წლამდეა 
დაგეგმილი. „ცირკულარული ეკონომიკა რთულ ამოცანად გვეჩვენება, თუმცა ეს არის 
შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, განავითაროს ადგილობრივი ეკონომიკა და მწვანე წა-
რმოება. ამას კი საჩუქრად მოჰყვება სუფთა ქუჩები და ნარჩენების (უკანონო) წვის 
შედეგად წარმოქმნილი აირებით დაუბინძურებელი ჰაერი“, – აცხადებს ანა ლარსონი, 
ReloopPlatform-ის ხელმძღვანელი (ReloopPlatform არის ევროპული ორგანიზაცია, 
რომელიც ხელს უწყობს ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვასა და განვითარებას).

შვედური კანონმდებლობის თანახმად, იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს 
და ათავსებს სასმელს პლასტმასის ბოთლებში ან ქილებში, ან ახორციელებს მათ იმპო-
რტს, ვალდებულია უზრუნველყოს აღნიშნული ტარის ჩართვა ჩაბარების ოფიციალურ 
სისტემაში. აღნიშნულ სისტემას კოორდინაციას უწევს AB SvenskaReturpack, რომე-
ლიც ამავდროულად შეგროვებული მასალების (ბოთლები, ქილები, სახურავები) მფლო-
ბელიცაა.სისტემა უზრუნველყოფს რეციკლირების 84.9% მაჩვენებელს. 10% ტრანს-
სასაზღვრო (შვედეთი/ნორვეგია) ვაჭრობის შედეგად გამოწვეული დანაკარგია, ხოლო 
3% პლასტმასის/ლითონის შეგროვების სხვა სისტემებში ხვდება. რაოდენობრივად ეს 
ნიშნავს19870 ტონა ალუმინს, 23244 ტონა PET ბოთლებს, 1377 ტონამაღალი სიმკვრი-
ვის პოლიეთილენს (HDPE) და 2.15 მილიარდ ქილასა და ბოთლს. Returpack-ის მიერ 
შეგროვებული ნარჩენების 94% გროვდება 3100 საცალო სავაჭრო ობიექტზე არსებუ-
ლიტარის ჩაბარების 5100 ავტომატისა და რეციკლირების მუნიციპალურ ცენტრებში 
განთავსებული Pantamera Express-ის 50 აპარატის საშუალებით. სისტემის ბრუნვა წე-
ლიწადში დაახლოებით 285.3 მილიონ ევროს შეადგენს. 

საგარანტიო საფუძველზე ნარჩენების შეგროვების შვედური სისტემის მუშაობის 
სქემა: 

სისტემის კოორდინაციას უზრუნველყოფს AB SvenskaReturpack, ხოლო ოპერი-
რებას – მისი პარტნიორები. მწარმოებლები მასალებსა ან მათ ღირებულებასთან და-
კავშირებით პრეტენზიას არ აცხადებენ. Returpack მყიდველებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებების საფუძველზე ყიდის დამუშავებულ (დახარისხებულ, დასუფთავე-
ბულ, შეფუთულ) მასალას. მასალების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი ფარავს 
ჩაბარების სისტემის ხარჯს, რომელიც მოიცავს ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავე-
ბისა და სისტემის ადმინისტრირების ხარჯებს. მასალების ეკონომიკაში ბრუნვის ხელ-
შეწყობის მიზნით, Returpack ცდილობს მასალები მიჰყიდოს ისეთ პირებს, რომლებიც 
მასალების ცირკულაციას უზრუნველყოფენ. მყიდველები ამუშავებენ ნედლეულს და 
ჰყიდიან მას საკუთარ მომხმარებლებზე – სასმელების ტარისა და საკვების შეფუთვის 
მომწოდებლებზე.

Ketevan
Записка
Reloop Platformმანძილი სიტყვებს შორის
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რეციკლირების მეთოდები:
მუნიციპალური ნარჩენები
რეციკლირება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნარჩენების რაოდენობის შემცი-

რებაში, ჩვენი პლანეტის ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და ენერგოეფექტიანობის 
მაჩვენებლების ზრდაში. რეციკლირების დარგში 60000-ზე მეტი კომპანია და დაახლო-
ებით 500,000 ადამიანი მუშაობს. დარგი ყოველწლიურად 24 მილიარდ აშშ დოლარს 
გამოიმუშავებს. ნარჩენების რეციკლირებისა და მართვის მსოფლიო ინდუსტრიის 50% 
ევროკავშირზე მოდის, სადაც უკანასკნელ წლებში მომზადდა და ამოქმედდა რიგი სა-
კანონმდებლო ინსტრუმენტებისა და დირექტივებისა, როგორიცაა, მაგალითად, დი-
რექტივა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ 
და დირექტივა ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ. 

ევროკომისია მხარს უჭერს ისეთ ტექნოლოგიებს, რომლებიც რეციკლირების ყვე-
ლაზე კარგ შედეგებს იძლევიან, როგორიცაა, მაგალითად კომპანია Tehnix-ის მიერ შე-
მუშავებულიინდუსტრიული რეციკლირების MBO-Teტექნოლოგია.

Tehnix-ის მიერ შემუშავებულიინდუსტრიული რეციკლირების ახალი ტექნოლო-
გია ცირკულარული ეკონომიკის მოდელია. რეციკლირების ცენტრებში არსებულ დანა-
დგარებში რეციკლირების სრული პროცესი მიმდინარეობს. მუნიციპალური ნარჩენების 
მთლიანი მასის დახარისხება მასალების ღირებულებისა და ბაზრის მოთხოვნების მი-
ხედვით ხდება.

ნახati 12. ინდუსტრიული რეციკლირების MBO-Teტექნოლოგიის სტრუქტურა.

წყარო: https://tehnix.hr/
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MT = მექანიკური დამუშავების შედეგად მიიღება რვა სახის შესაფუთი მასალა, 
კერძოდ, პლასტმასი, მუყაო, ქაღალდი, PET, MET, ქსოვილი, მინა და ლითონი, ბოლო-
მდე გასუფთავებული მასალა იფუთება და გასაყიდად მსოფლიო ბაზრებზე იგზავნება, 
საიდანაც ახალი ნაწარმი მზადდება.

BT= ბიოლოგიური დამუშავება. ორგანული ნარჩენების ბიოლოგიური დამუშავება. 
ბიორეაქტორში მიმდინარე კომპოსტირების პროცესის საშუალებით ხდება. ორგანული-
კომპოსტი ორ თვეში მიიღება. კომპოსტირება მიმდინარეობს სრულად კონტროლირე-
ბულ ტექნოლოგიურ პირობებში და შესაბამისად არ ახდენს უარყოფით ზემოქმედებას 
გარემოზე და არ აბინძურებს წყალს, ნიადაგსა და ჰაერს. მინერალებითა და ფოსფატე-
ბით გამდიდრებული ეკოლოგიური პროდუქტი ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნე-
ობაში. 

HT = თერმული დამუშავება. წვადი ნარჩენების იმ ნაწილს, რომელიც მასალის ზო-
მისა და სტრუქტურის გამო რეციკლირებას არ ექვემდებარება, აშრობენ, აქუცმაცებენ 
და პრესავენ. 

ნარჩენებიდან მიღებული 1 ტონა დაპრესილი მშრალი საწვავიდან საშუალოდ 4 
მგვ ენერგია მიიღება. Tehnix-ის MBO-Teტექნოლოგიურ ობიექტზე ნარჩენების რეციკ-
ლირების მაჩვენებელი 100%-ს აღწევს. აღნიშნული პროცედურები მდგრადი განვითა-
რებისა და ცირკულარული ეკონომიკის მიზნებს ემსახურებიან. 

რეციკლირების ცენტრების მშენებლობას ნებართვის მიღებიდან 1 წელიწადზე ნა-
კლები დრო სჭირდება. ობიექტის მცირე მასშტაბები რეციკლირების ტექნოლოგიური 
პროცესის რაციონალურობას უზრუნველყოფს. 

ნაგებობების სახურავებზე მოწყობილია მზის პანელები. მუნიციპალური ნარჩენე-
ბის დამუშავებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ღირებულებათა სამ სისტემაში:

 ● ეკონომიკა – ღირებული არაფერი იკარგება; 

 ● გარემო – რეციკლირების მაღალი მაჩვენებლები გარემოზე ნაკლებ ზემოქმე-
დებას ნიშნავს;

 ● სოციალური სფერო – რეციკლირების სფეროში ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნა.

Tehnix-ის ობიექტები კარგად არიან მორგებული ადგილობრივ პირობებსა და 
გარემოს. მათი მოწყობა მიტოვებულ შენობებშიც შეიძლება. ზოგადად, რეციკლირე-
ბის ობიექტები არიან სამრეწველო საწარმოები, რომლებიც მცირე რაოდენობის ენე-
რგიას მოიხმარენ და სადაც ნარჩენების დახარისხება ადგილობრივი მუშახელის მიერ 
ხდება. მათი ზემოქმედება გარემოზე უმნიშვნელოა. ნარჩენების ხელით დახარისხების 
დარბაზი უზრუნველყოფილია ჰაერის ვენტილაციითა და კონდიცირებით. ცალკეულ 
შემთხვევებში Tehnix სამრეწველო დახარისხების ობიექტებს ორ ამ მეტ სხვადასხვა 
ადგილზე აწყობს, რაც ნარჩენების მართვის სისტემის სიახლოვის პრინციპის შესრულე-
ბას უზრუნველყოფს.

წინასწარ დახარისხებული ან შერეული მუნიციპალური ნარჩენების მექანიკუ-
რ-ბიოლოგიური რეციკლირება არის Tehnix-ის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგიური 
კონცეფცია. ეს ტექნოლოგია, მოქნილობის გამო, მუნიციპალური ნარჩენების მართვაში 
მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია, ვინაიდან ის შესაძლებელს ხდის რეციკლირე-
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ბის ისეთი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებას, რომლებიც მაღალი შედეგებითა და 
დაბალი ხარჯებით გამოირჩევიან. 

ახალი მეთოდები ნარჩენების რეციკლირებაში

უკანასკნელ დროს ნარჩენების დასაშლელად ინოვაციური მეთოდები დაინერგა. 
ასეთ მეთოდებს განეკუთვნება სულ მცირე სამი მეთოდი, რომლებიც შეიძლება გამოყე-
ნებულ იქნეს როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ერთობლივად. ესენია:

 ● ელექტროსტატიკური სეპარაცია;

 ● მიკროტალღური სეპარაცია;

 ● სელექციური დაშლა მაღალი ძაბვის განმეორებადი იმპულსებით.

ახალმა მეთოდებმა უკვე დაამტკიცეს საკუთარი უპირატესობა იმ ძველ მეთოდებ-
თან შედარებით, რომლებიც დიდი რაოდენობით ენერგიას მოიხმარენ, ან სერიოზულ 
ზემოქმედებას ახდენენ გარემოზე ტოქსიკური (სითხეები, აირები) ემისიებით. თუმცა, 
არ არის გამორიცხული, რომ რეციკლირების მაჩვენებლების გაზრდის მიზნით, ახალი 
მეთოდები ძველ მეთოდებთან ერთად იქნეს გამოყენებული. 

თერმული დამუშავება

დაახლოებით ათი წლის წინ კომპანია Klean ნარჩენებიდან მიღებული საწვავის ბა-
ზარზე თერმული დამუშავების მოწინავე ტექნოლოგიით გამოჩნდა. საკუთარი ტექნო-
ლოგიით კომპანია ამტკიცებდა, რომ ნარჩენებიდან საწვავის მიღება ნარჩენების ნების-
მიერი ეფექტიანი სისტემის საკვანძო კომპონენტს წარმოადგენს. 

თერმული დამუშავების მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ის მყარი ნარჩე-
ნები, რომელიც რეციკლირებას სხვა საშუალებებით არ ექვემდებარება, გარდაიქმნება 
მწვანე ენერგიად, რომელიც უფრო მდგრად ენერგორესურსს წარმოადგენს და რესურ-
სების ხელახალი გამოყენებით კლიმატზე ზემოქმედებას ამცირებს. Klean თვლის, რომ 
ნარჩენები გამოუყენებელი და დაუფასებელი რესურსია. კომპანია ნარჩენებს საკუთარი 
დაპატენტებული ან სხვა კომპანიების ლიცენზირებული ტექნოლოგიების საშუალებით 
ამუშავებს. კომპანია ძირითადად კარბონიზაციის და/ან გაზიფიკაციის ტექნოლოგიებს 
იყენებს, რომელთა საშუალებითაც ის, ენერგიაზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილე-
ბის მიზნით, სუფთა ენერგიას აწარმოებს. 

ნარჩენებზე მომუშავე თბოსადგური გამოიყენება ელექტროენერგიის გამოსამუ-
შავებლად, გათბობა/გაგრილების სისტემებისათვის, სამრეწველო პროცესებისთვის 
ორთქლის გამოსამუშავებლად, ზღვის წყლის გასამტკნარებლად, ისეთი პროდუქციის 
მისაღებად, როგორიცაა ფოლადი და სხვა რეციკლირებადი მასალები. 

მონარჩენი მასალა, რომელიც ეკონომიკური ან გარემოსდაცვითი მოსაზრებებით 
რეციკლირებას არ ექვემდებარება, წარმოადგენს ღირებულ ენერგეტიკულ რესურსს. 
ნარჩენებზე მომუშავე თბოსადგურების მიერ წარმოებულ სითბოს ძალოვანი ტურბი-
ნები იყენებენ, ხოლო პიროლოზის ან გაზიფიკაციის ტექნოლოგიით მიღებული სინთე-
ზური გაზი მრავალი დანიშნულებით გამოიყენება, ძირითადად საწვავად ორთქლის მი-
საღებად. 
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ნარჩენების თერმული დამუშავების მოწინავე ტექნოლოგიებით მცირდება ნარჩენე-
ბის რაოდენობა და შესაბამისად ნაგავსაყრელების ფართობი. ასევე მცირდება ნარჩენების 
ტრანსპორტირების საჭიროება, რაც ამცირებს ხარჯებსა და პერსონალის რაოდენობას, 
აგრეთვე ნარჩენების დიდ მანძილზე გადაზიდვებით გამოწვეულ გარემოს დაბინძურებას. 
ამ ტექნოლოგიით შესაძლებელია მყარი ნარჩენებიდან როგორც ენერგიის, აგრეთვე ხე-
ლახლა გამოყენებადი ან რეციკლირებადი მინერალებისა და ქიმიური ნივთიერებების აღ-
დგენა. ნარჩენების თერმული დამუშავების მოწინავე ტექნოლოგიებს, რომელსაც Klean 
თავის მომხმარებლებს მთელ მსოფლიოში სთავაზობს, მნიშვნელოვანი როლის შესრუ-
ლება შეუძლია ნარჩენების მართვის სტრატეგიების წარმატებით განხორციელებაში. 

UBQ, QuantisInternational-მა შეიმუშავა დაუხარისხებელი საყოფაცხოვრებო ნარჩე-
ნების მდგრად, ბიოლოგიურ და კლიმატისთვის უსაფრთხო ისეთ თერმოპლასტიკურ მასა-
ლად გარდაქმნის მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნავთობისგან წარმო-
ებული პლასტმასის ნაცვლად. ამ პროდუქტის წყალობით, რომელსაც „კლიმატისთვის ყვე-
ლაზე უსაფრთხო მასალა“ უწოდეს, კომპანიამ დიდი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. 

ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების რაოდენობისა და პლასტმასზე მოთხოვნის ზრდის 
პირობებში, ეს ინოვაციური ტექნოლოგია, რომელიც ორივე პრობლემის გადაჭრის 
გზებს გვთავაზობს, ნამდვილად იმედისმომცემია. 

დაუხარისხებელი მუნიციპალური ნარჩენებისგან დამზადებული ეს ბიოლოგიური 
პროდუქტი ერთგვაროვანი კომპოზიტური მასალაა, რომელიც სამრეწველო პროცე-
სებში შეიძლება შეერიოს პლასტიკურ პოლიმერებს. 

გარემოს დამბინძურებელი იმ პლასტმასებისგან განსხვავებით, რომლებიც ჭარბო-
ბენ ბაზარზე (პოლიეთილენი, პოლივინილქლორიდი და პოლიპროპილენი), UBQ-ს ნაწარ-
მის ერთი კგ-ს დამზადება ნახშირორჟანგის ექვივალენტის 11.7 კგ-ს შემცირებას ნიშნავს. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთი ტონა UBQ-ს პროდუქტის წარმოება ნიშნავს 35 მ2 არ-
ქტიკული ყინულის დნობის განახევრებას ან 10 წელზე მეტი ასაკის 540 ხის გადარჩენას. 

UBQ იღებს ყველა გადაგდებულ ღირებულ მასალას და აბრუნებს მათ საწარმოო 
ციკლში. ის ანაცვლებს შეზღუდული რაოდენობის ძვირფას რესურსებს, რაც ცირკულა-
რული ეკონომიკის მოდელს წარმოადგენს. 

UBQ-ს ტექნოლოგია:

 ● დაპატენტებულია მსოფლიო მასშტაბით

 ● შეესაბამება ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპებს

 ● კლიმატისთვის უსაფრთხოა

 ● ენერგოეფექტურია

 ● არ წარმოქმნის ნარჩენებს 

 ● არ წარმოქმნის ემისიებს

 ● არ იყენებს წყალს.

UBQ-ის სამრეწველო ობიექტის მუშაობა, რომლის წლიური სიმძლავრე 80000 ტო-
ნას შეადგენს, ერთი წლის განმავლობაში გზებზე მოძრავი 565000 ავტომანქანის მიერ 
წარმოქმნილი დაბინძურების შემცირების ექვივალენტურია. 

Ketevan
Записка
Quantis International
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არაერთგვაროვანი შერეული ნარჩენები (ისეთი ორგანული ფრაქციების ჩათ-
ვლით, როგორიცაა საკვების ნარჩენები, ბაღის ნარჩენები, ქაღალდი, მუყაო, ჰიგიენური 
საფენები, დაბინძურებული პლასტმასი და შესაფუთი მასალები) გარდაიქმნება აბსო-
ლუტურად ერთგვაროვან მასალად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პლასტმა-
სის გადამამუშავებელ ობიექტებზე. 

ასეთი ტექნოლოგიური გადაწყვეტა მრეწველობას ნარჩენი მასალების მუდმივად 
გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს. ნარჩენების ღირებულ მასალად გარდაქმნით მყა-
რდება კავშირი მოხმარების ხაზოვან სისტემასა და ცირკულარულ ეკონომიკას შორის. 

დადგენილია, რომ პლასტმასის წარმოებაში შესაძლებელია UBQ-ის მასალის გა-
მოყენება ახალ ან რეციკლირებულ პლასტმასში ამ მასალის 1/10 პროპორციით შერე-
ვით. ობიექტს, რომლის სიმძლავრე ერთ საათში 10 ტონას შეადგენს, წელიწადში 70000 
ტონა UBQ-ის მასალის წარმოება შეუძლია. მას შემდეგ, რაც 2020 წელს საწარმოო სიმ-
ძლავრე საათში 20 ტონას მიაღწევს, 8 წელიწადში წლიური გამომუშავება 1.4 მილიონი 
ტონა იქნება. 

ნახati 13. UBQ მასალით დამზადებული ნივთები.
წყარო: www.ubqmaterials.com

ისეთ ეპოქაში, როდესაც ყველა სახის ნარჩენი ეფექტიან მართვას საჭიროებს და 
აუცილებელია ნაგავსაყრელების მაქსიმალურად შემცირება, ისეთ მოწინავე ტექნო-
ლოგიებს, როგორიცაა UBQ-ის ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების 
მდგრადი მეთოდებით მართვას და ითვალისწინებს არა მხოლოდ ეფექტიან რეციკლი-
რებას, არამედ ახალი და კონკურენტუნარიანი ნედლეულის შექმნას, უდიდესი მნიშვნე-
ლობა აქვს. 

ამჟამად UBQ მუშაობს საკვების მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანიებთან, სამშე-
ნებლო მასალების მწარმოებელ კომპანიებთან, მანქანათმშენებელ კომპანიებსა და სა-
მშენებლო კომპანიებთან, რომლებიც UBQ-ის ტექნოლოგიას საკუთარ პროდუქტებთან 
მიმართებით წარმატებით იყენებენ. 
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პლასტმასი (პლასტიკი)
ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების თა-

ნახმად, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა გააუმჯობესონ ნარჩენების, 
განსაკუთრებით პლასტმასისა და ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნა-
რჩენების მართვა და ამავე დროს გაზარდონ რეციკლირების მაჩვენებლები გარემოზე 
ნარჩენების უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად. 

`ევროკავშირმა უნდა მონახოს პლასტმასის ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვა-
ლსაზრისით უსაფრთხოდ დამუშავების გზები, მათ შორის ხელახალი გამოყენებისა და 
რეციკლირების ფართოდ გავრცელებით~, აცხადებს ევროპის გარემოსდაცვითი სააგე-
ნტო. 

ანგარიშის თანახმად, ევროკავშირში ყოველწლიურად 30 მილიონი ტონა პლასტ-
მასის ნარჩენი წარმოქმნება, აქედან მხოლოდ 17% გამოიყენება ხელახლა ან ექვემდება-
რება რეციკლირებას. 2017 წელს ევროკავშირის 28 წევრს სახელმწიფოში, შვეიცარიასა 
და ნორვეგიაში პლასტმასზე მოთხოვნამ, ძირითადად შესაფუთ და სამშენებლო მასა-
ლებზე, 51 მილიონი ტონა შეადგინა. 

2017 წლის დასაწყისის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ევროკავშირიდან ყოველთვი-
ურად 150000 ტონა პლასტმასის ნარჩენების ექსპორტი ხორციელდება, რაც 2016 წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელს 2-ჯერ აღემატება. ნარჩენები ძირითადად ჩინეთსა და ჰონგ 
კონგში იგზავნება.

თუმცა ჩინეთის მიერ იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვები და გაეროს კონვენ-
ციით გარკვეული სახის პლასტმასის აკრძალვა, ევროკავშირსა და მისწევრსახელმწი-
ფოებს აიძულებს, გაზარდონ ნარჩენების მართვის საკუთარი შესაძლებლობები. აღნიშ-
ნულმა შეზღუდვებმა და აკრძალვებმა და პლასტმასის საერთაშორისო ბაზრის შემცი-
რებამ შესაძლოა მოკლევადიან პერსპექტივაში ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსე-
ბისა და ინსინერაციის მასშტაბები გაზარდოს, თუმცა, სააგენტოს თანახმად, ეს ასევე 
ხელს შეუწყობს შესაძლებლობებსა და სისტემებში ინვესტიციების ზრდას პლასტმასის 
ნარჩენების რეციკლირებისა და ხელახალი გამოყენების გასაძლიერებლად.

ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს ანგარიშის თანახმად, მომდევნო წლებში 
მოსალოდნელია პლასტმასის ნარჩენების რეციკლირებისა და ხელახალი გამოყენების 
მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი ზრდა. პლასტმასის ნარჩენების რეციკლირება და ხელა-
ხალი გამოყენება ადგილობრივ მწარმოებლებს მასალების მნიშვნელოვან წყაროს შეუქ-
მნის. ევროკავშირმა უკვე მიიღო გარკვეული ზომები ნარჩენების წარმოქმნასა და გამო-
ყენებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, შეიმუშავა ევროკავშირის დირექტივა ერთჯერადი 
გამოყენების პლასტმასის საგნების შესახებ და დაამტკიცა პლასტმასის ნარჩენების რე-
ციკლირების ახალი, უფრო ამბიციური მიზნობრივი მაჩვენებლები, აგრეთვე განაახლა 
ნარჩენების მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები. 

უკანასკნელ წლებში პლასტმასით დაბინძურებას განსაკუთრებით დიდი ყურა-
დღება ექცევა და ის უკვე გლობალურ გამოწვევად განიხილება. კაცობრიობა ცდილობს 
ეს მასალა, რომლის წარმოების მოცულობამ მხოლოდ 2016 წელს 335 მილიონ ტონა შეა-
დგინა და მომავალ ათწლეულში მოსალოდნელია ამ მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ზრდა, 
მაქსიმალურად ეფექტიანად და მდგრადი მეთოდებით გამოიყენოს. 
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არსებულ სისტემაში პლასტმასის მასალების წლიური დანაკარგი მსოფლიო მას-
შტაბით 70-105 მილიარდ ევროს შეადგენს. დადგენილია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების 
გარემოში ყოველწლიურად 75000-300000 ტონა მიკროპლასტიკი ხვდება. 

მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიანი წლებიდან კაცობრიობის მიერ წარმოებული 
8300 მილიონი ტონა პლასტმასიდან, 5800 მილიონი ტონა, ანუ მთლიანი რაოდენობის 
70% ნარჩენად გადაიქცა, საიდანაც 84%, ანუ 4900 მილიონი ტონა ნაგავსაყრელებზე ან 
გარემოში მოხვდა. 

2014 ევროკავშირში პლასტმასის სეპარირებული შეგროვების მაჩვენებელი 37% 
იყო, ხოლო ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ ექსპორტირებული პლასტმასის ნარჩენე-
ბის რაოდენობის 30%-ის რეციკლირების მაჩვენებელი 13%-ს (2.15 მილიონი ტონა) შე-
ადგენდა. 

ამ რესურსის არაეფექტიანი მართვის გათვალისწინებით, აუცილებელია დავფიქ-
რდეთ იმაზე, თუ როგორ ვიყენებთ დღეს ჩვენ პლასტმასს და მაქსიმალურად შევზღუ-
დოთ ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის ნივთების მოხმარება. იმ პირობებში, როდე-
საც ევროკავშირში წარმოქმნილი ნარჩენების ორი მესამედი ნაგავსაყრელებზე ხვდება 
ან იწვება, ცხადია, რომ შესაძლებელია პლასტმასის რეციკლირების მასშტაბების მნიშ-
ვნელოვნად გაზრდა. 

ევროკავშირში პლასტმასის რეციკლირების არასათანადო დონე უარყოფითად 
მოქმედებს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე გარემოზე. ცნობილია, რომ პლასტმასის შე-
ფუთვის ღირებულების 95% მისი პირველივე ხანმოკლე გამოყენების შემდეგ იკარგება. 

პლასტმასის წარმოებისა და ინსინერაციის შედეგად ატმოსფეროში ყოველწლიუ-
რად 400 მილიონი ტონა CO2 იფრქვევა. ამ მაჩვენებლის შემცირება ეფექტიანი რეციკ-
ლირებით არის შესაძლებელი. 

პლასტმასის რეციკლირების პრობლემები

მთავარი პრობლემა, რომელიც ართულებს პლასტმასის რეციკლირებას, არის რე-
ციკლირებული პროდუქტის ხარისხი და ფასი პირველად პლასტმასთან შედარებით.

იმის გათვალისწინებით, რომ პლასტმასი ადვილად ერგება მწარმოებლების ფუნ-
ქციურ ან ესთეტიკურ მოთხოვნილებებს, ნედლეულის მრავალფეროვნება რეციკლირე-
ბის პროცესს ართულებს, აძვირებს და ზემოქმედებას ახდენს საბოლოო პროდუქტის 
ხარისხზე. შედეგად, ევროპაში რეციკლირებულ პლასტმასაზე მოთხოვნა პლასტმასზე 
მოთხოვნის მხოლოდ 6%-ს შეადგენს.

რეციკლირების მაჩვენებლების გაზრდის რეკომენდებული გზები

ევროპარლამენტის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ევროკავშირის სტრატეგიას 
პლასტმასის ნარჩენებთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს, რომ 2030 წლისთვის 
ყველა სახის პლასტმასის შეფუთვა რეციკლირებას დაექვემდებაროს. თუმცა, ამისათ-
ვის აუცილებელია შემდეგი ზომების მიღება რეციკლირებული პლასტმასის ბაზრის გა-
საძლიერებლად: 
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 ● მეორადი პლასტმასის ხარისხის სტანდარტების შემუშავება; 

 ● სერტიფიცირების წახალისება წარმოების მოცულობისა და მომხმარებლების 
მხრიდან ნდობის ასამაღლებლად; 

 ● კონკრეტულ პროდუქტებში რეციკლირებადი მასალების მინიმალური შემცვე-
ლობის სავალდებულო წესის მიღება;

 ● ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ რეციკლირებად პროდუქტებზე 
დღგ-ს შემცირების შესაძლებლობის განხილვა.

ერთჯერადი პლასტმასის საგნების გამოყენების შემცირების, პლასტმასის ნარჩე-
ნების ნაგავსაყრელზე განთავსების და ინსინერაციის თავიდან აცილებისა და მექანი-
კური რეციკლირების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა იმასთან დაკა-
ვშირებით, თუ რა უნდა ვუქნათ პლასტმასის ისეთ მასალას, რომელიც იმდენად დაბი-
ნძურებულია ან მისი ხარისხი იმდენად დაქვეითებული, რომ წარმოების ციკლში მისი 
დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამჟამად, პლასტმასის ეს ფრაქცია ექსპორტს 
ან განთავსებას ექვემდებარება, თუმცა უკანასკნელ წლებში დაინერგა ისეთი ტექნო-
ლოგიები, რომლებიც ასეთ ნარჩენების რეციკლირებას ქიმიურიმეთოდებით ახორციე-
ლებენ. 

რეციკლირების ტექნოლოგიის სახეობა, რომელსაც ქიმიური რეციკლირება ეწო-
დება, სამ სხვადასხვა კატეგორიად იყოფა დაშლის იმ ხარისხის მიხედვით, რომელსაც 
პლასტმასის ნარჩენი უნდა დაექვემდებაროს:

 ● გაწმენდა გამხსნელის საშუალებით, რომლის შედეგად პლასტმასიპოლიმე-
რულ ფაზამდე იშლება;

 ● ქიმიური დეპოლიმერიზაცია, რომელიც პლასტმასს, ქიმიური რეაქციის საშუა-
ლებით, მონომერებად გარდაქმნის;

 ● თერმული დეპოლიმერიზაცია (პიროლიზი და გაზიფიკაცია), რომელიც ცალ-
კეულ შემთხვევებში შეიძლება ქიმიურ რეციკლირებად ჩაითვალოს, რადგან ამ 
პროცესის დროს პოლიმერებიმონომერებად და შემდგომ ნახშირწყალბადებად 
იშლება. 

თერმული დეპოლიმერიზაციის ტექნოლოგიით ასევე შესაძლებელია საწვავის მი-
ღება, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს პროცესი რეციკლირების ფორმად არ ითვლება. 

აღნიშნული ტექნოლოგიებით მიღებული პროდუქტი (საწვავის გამოკლებით) პლა-
სტმასის ახალი ნაწარმის დასამზადებლად გამოიყენება. 

ევროპელები ყოველწლიურად 25 მილიონ ტონა პლასტმასის ნარჩენს წარმოქმ-
ნიან, თუმცა აქედან რეციკლირებისთვის მხოლოდ 30% გროვდება. 

2017 წელს პლასტმასის წარმოებამ მსოფლიო მასშტაბით 348 მილიონი ტონა შეა-
დგინა, აქედან 18.5% ევროპაზე მოდის. 

ზღვაში არსებული დაბინძურების 80%-ზე მეტი პლასტმასის ნარჩენს წარმოა-
დგენს, პლასტმასის დაშლის ძალიან დაბალი მაჩვენებლების გამო. პლასტმასი გრო-
ვდება ზღვებში, ოკეანეებსა და პლაჟებზე. ის ხვდება ცალკეული ზღვის სახეობების 
ორგანიზმში და შემდგომ ადამიანის კვების ჯაჭვში. 
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პლასტმასის ფილტრის შემცველი სიგარეტის ნამწვი 500-დან 1000 ლიტრამდე 
წყალს აბინძურებს. გზაზე დაგდებული სიგარეტის ნამწვის დასაშლელად დაახლოებით 
12 წელია საჭირო.

ევროკავშირის ახალი სტრატეგია სწორედ ამ საკითხებს ეხება. ევროპარლამენტმა 
ახლახან დაამტკიცა დირექტივა ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის ნივთების გარე-
მოზე ზემოქმედების შემცირების შესახებ. 

რუმინეთი, ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებთან ერთად, ვალდებულია მიიღოს 
შესაბამისი ზომები, შეამციროს პლასტმასის ნივთების გამოყენება და ხელი შეუწყოს 
ქვეყნის გადასვლას ცირკულარულ ეკონომიკაზე ინოვაციური და მდგრადი ბიზნეს მო-
დელების, პროდუქტებისა და მასალების დანერგვის გზით. 

ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო იქნება მწარმოებლების ვალდებულებების გაფა-
რთოება, რომელიც ამ დირექტივის თანახმად, შეეხება თავად მწარმოებლებს და იმპო-
რტიორებს, დისტრიბუტორებსა და მოვაჭრეებს, რომლებიც ევროკავშირის წევრი სახე-
ლმწიფოს ბაზარზე პირველად ათავსებენ პროდუქტს. აქედან გამომდინარე, მწარმოებ-
ლებმა, გარემოს დაცვისა და ახალი ეკონომიკისთვის საფუძვლის შექმნის მიზნით, უნდა 
შეცვალონ საკუთარი პროდუქტების დიზაინი, წარმოების, ეტიკეტირებისა და რეციკ-
ლირების წესი. ასეთი მიდგომა შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ინოვაციებისთვის, კო-
ნკურენციისა და სამუშაო ადგილების შექმნისთვის, რისთვისაც აუცილებელია ყველა 
მონაწილე მხარის ერთობლივი ძალისხმევა. 

დირექტივა ასევე შეეხება რესტორნებს, საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს და 
სხვა მომსახურების მომწოდებლებს, რომლებიც აფასოებენ ან ყიდიან ერთჯერადი გა-
მოყენების პლასტმასის კონტეინერებში მოთავსებულ პროდუქტს, აგრეთვე პლასტმა-
სის ან პლასტმასში შეფუთული პროდუქტების რეალიზაციაში ჩართულ საბითუმო და/
ან საცალო მოვაჭრეებს. 

მათ მოუწევთ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული პროდუქტებისა თუ სერვი-
სების ასორტიმენტის შეზღუდვა ან შეცვლა, აგრეთვე ამ პროდუქტების მართვისა და 
მარკეტინგის შიდა პროცესების გარდაქმნა და წარმოქმნილი ხარჯების დაფარვა. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზომები, რომლებიც ევროკავ-
შირის წევრმა სახელმწიფოებმა და მწარმოებლებმა პლასტმასის პროდუქტის სახეობის 
შესაბამისად უნდა მიიღონ:

1. ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის პროდუქტებთან მიმართებით, როგო-
რიცაა სასმელების ჭიქები ან დაუყოვნებლივი მოხმარების საკვები პროდუქ-
ტების კონტეინერები, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ 
საჭირო ზომები 2026 წლისთვის ამ სახის პროდუქტების გამოყენების მნიშვნე-
ლოვნად შესამცირებლად. მოვაჭრეებმა რეალიზაციის პუნქტებში ეს პროდუქ-
ტები უნდა ჩაანაცვლონ მრავალჯერადი გამოყენების ალტერნატივებით და 
უზრუნველყონ, რომ საბოლოო მომხმარებლებისთვის ერთჯერადი გამოყენე-
ბის პროდუქტები უსასყიდლოდ არ იყოს ხელმისაწვდომი. 

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ასევე უნდა შემოიღონ საბაზრო შეზღუდ-
ვები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის პროდუქტე-
ბის მრავალჯერადი გამოყენების ალტერნატიული პროდუქტებით, ან ისეთი პროდუქ-
ტებით ჩანაცვლებას, რომლებიც პლასტმასს არ შეიცავენ. 
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2. პლასტმასის ისეთ პროდუქტებთან მიმართებით, როგორიცაა ყურის საწმე-
ნდი ჩხირები, დანები, ჩანგლები, კოვზები, თეფშები, ბუშტებზე მიმაგრებული 
პლასტმასის ჯოხები, ჩანთები, რომლებიც დროთა განმავლობაში იშლება, და 
საკვების პოლისტიროლის შემცველი შეფუთვა, უნდა დაწესდეს შეზღუდვები 
და აკრძალვები. რაც შეეხება სასმელების პლასტმასის ტარას, 2025 წლიდან 
მწარმოებლებს ექნებათ უფლება, ბაზარზე განათავსონ მხოლოდ ისეთი PET 
ბოთლები, რომლებიც შეიცავენ რეციკლირებულპლასტმასს სულ მცირე 25%-
ის ოდენობით. 

3. პლასტმასის ისეთი პროდუქტებისთვის, როგორიცაა ჰიგიენური საფენები და 
ჰიგიენური ხელსახოცები, სველი ხელსახოცები, პლასტმასის ფილტრის მქონე 
თამბაქოს ნაწარმი, სასმელების ჭიქები, ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული 
სპეციალური მოთხოვნები განისაზღვრა. აქედან გამომდინარე, მწარმოებლები 
ვალდებული არიან, ამ სახის პროდუქტები უზრუნველყონ მკაფიო, ადვილად 
გასაგები და გამძლე ეტიკეტით, რომელიც მიმაგრებული იქნება უშუალო პრო-
დუქტზე ან პროდუქტის შეფუთვაზე და მომხმარებლებს მიაწვდის ინფორმა-
ციას ნარჩენის მართვის შესაბამისი ვარიანტის ან ამ პროდუქტის მოშორების 
მიუღებელი მეთოდების, პროდუქტის ნარჩენის არასათანადოდ განთავსების 
შედეგად გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედებისა და პროდუქ-
ტის კომპონენტებში პლასტმასის შემცველობის შესახებ. 

4. ისეთი ერთჯერადი პლასტმასის პროდუქტები, როგორიცაა საკვების კონტეი-
ნერები, რბილი შეფუთვა, სასმელის ჭიქები, თხელი პარკები, პლასტმასის ფი-
ლტრის მქონე თამბაქოს ნაწარმი და ფილტრები, რომლებიც თუთუნთან ერთად 
იყიდება, სველი ხელსაწმენდები და ბუშტები, მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულების მოქმედების ფარგლებში მოექცა. 

აქედან გამომდინარე:

 ● მწარმოებლებს ეკისრებათ მათი პროდუქტებიდან წარმოქმნილი ნარჩენების 
შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და შემდგომი დამუშავების, მათ შორის და-
სუფთავებისა და პროდუქტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძი-
ებების, ხარჯების ანაზღაურება. მწარმოებლების მიერ ამ ვალდებულებების 
შესასრულებლად გაწეული ფინანსური ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს იმ ხარ-
ჯებს, რომლებიც აუცილებელია ამ მომსახურების ეფექტიანად უზრუნველსა-
ყოფად და ეს ხარჯი გამჭვირვალედ უნდა იყოს შეთანხმებულიშესაბამის მხა-
რეებს შორის.

 ● რაც შეეხება პლასტმასის ფილტრის მქონე თამბაქოს ნაწარმს, მწარმოებლები 
ვალდებული არიან დაფარონ ნარჩენების შეგროვების საზოგადოებრივ სისტე-
მებში მოხვედრილი ამ სახის ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და 
შემდგომი დამუშავების ხარჯები, რომელშიც შეიძლება შევიდეს გამოყენე-
ბული ფილტრების შეგროვების ინფრასტრუქტურის მოწყობაც, როგორიცაა, 
მაგალითად, სპეციალური კონტეინერების დადგმა იმ ადგილებში, სადაც ამ 
სახის ნარჩენი დიდი რაოდენობით იყრება. 

 ● პლასტმასის შემცველი სათევზაო აღჭურვილობის მწარმოებლები ვალდებული 
არიან დაფარონ ნარჩენების შეგროვების პორტებში არსებულ ობიექტებზე ან 
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სხვა სისტემებში მოხვედრილი სათევზაო აღჭურვილობის ნარჩენების სეპარი-
რებული შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და შემდგომი დამუშავების და პლა-
სტმასის შემცველი სათევზაო აღჭურვილობის შესახებ საზოგადოების ცნობი-
ერების ამაღლების ღონისძიებების ხარჯები. 

5. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ 2025 წლისთვის ბაზარზე განთა-
ვსებული ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის ბოთლების წონის 77%-ის სე-
პარირებულად შეგროვების უზრუნველსაყოფად, დაინერგა 3 ლიტრამდე მო-
ცულობის მქონე ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის ბოთლების სეპარირე-
ბული შეგროვების პრაქტიკა. 2029 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 90%-მდე უნდა 
გაიზარდოს. ამ მიზნით შეიქმნა ტარის ჩაბარების სქემები და განისაზღვრა სე-
პარირებული შეგროვების მიზნობრივი მაჩვენებლები. ეს ღონისძიებები ძირი-
თადად მწარმოებლებს შეეხება, თუმცა ასევე შესაძლებელია შეეხოს იმ კომპა-
ნიებსაც, რომლებიც ახდენენ ერთჯერად ტარაში მოთავსებული პროდუქტების 
რეალიზაციას. ამასთან, ეს კომპანიები, მწარმოებლებთან ერთად, ვალდებული 
არიან დაფარონ სეპარირებული შეგროვების ხარჯები ევროკავშირის კონკრე-
ტული წევრი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

6. ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასის პროდუქტების უმეტესობისათვის დი-
რექტივა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირების კამპა-
ნიების ჩატარებას მოითხოვს. პლასტმასის პროდუქტების მწარმოებლების, 
ასევე მოვაჭრეების ვალდებულებას (იმის მიხედვით, თუ როგორ არეგულირებს 
ამ საკითხს ევროკავშირის კონკრეტული წევრი სახელმწიფო) განეკუთვნება 
გარემოზე პლასტმასის ნარჩენების ზემოქმედების შესახებ მომხმარებლების 
ინფორმირება, მათი პასუხისმგებლიანი ქცევის წახალისება და საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლება გარემოსათვის პლასტმასის ნარჩენებით მიყენებული 
ზიანის შესახებ. 

პლასტმასის ნარჩენების რეციკლირების ტექნოლოგიები

მექანიკურირეციკლირებაარის სამრეწველო პროცესი, რომელიც ევროპაში ფა-
რთოდ გამოიყენება. თუმცა, პლასტმასის მექანიკური პროცესებით უსასრულოდ რე-
ციკლირება ისე, რომ მან საკუთარი თვისებები და ხარისხი არ დაკარგოს, ვერ ხერხდება. 
გარდა ამისა, მექანიკურრეციკლირებას ყველა სახის პლასტმასი არ ექვემდებარება. ეს 
შეზღუდვები პლასტმასის რეციკლირების გამოწვევას წარმოადგენს და მოითხოვს პლა-
სტმასის ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებას. 

ევროპაში ყველაზე ფართოდპოლიოლეფინები (PP – პოლიპროპილენი, PE-LD – 
დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენი, PE-LLD – დაბალი სიმკვრივის ხაზოვანი პოლიეთი-
ლენი, PE-HD მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი და PE-MD – საშუალო სიმკვრივის პო-
ლიეთილენი) გამოიყენება. ამ მასალების რაოდენობა ევროპაში მოხმარებული მასალე-
ბის დაახლოებით ნახევარს შეადგენს. თუ ამ მასალების ნარჩენები მაღალი ხარისხისაა, 
მათი რეციკლირება საკმაოდ ეფექტიანად არის შესაძლებელი. ამიტომ პოლიოლეფინე-
ბის რეციკლირების ობიექტები ძალიან ბევრია.

იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ნარჩენები ერთმა-
ნეთთან არის შერეული, სიტუაცია სხვაგვარია, რადგან, ამ ნარჩენების იდენტური სიმკვ-
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რივის გამო, მათ ერთმანეთისგან გამოცალკევება რთულია და ამ მიზნით ინფრაწითელთან 
მიახლოებული გამოსხივება გამოიყენება. თუმცა, გარკვეული მაღალხარისხიანი მასალის 
მისაღებად შესაძლებელია პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ერთად დამუშავებაც.

PET, რომელიც პლასტმასის ტარის (ბოთლის ტიპის) უდიდესი ნაწილის დასამზა-
დებლად გამოიყენება, ევროპაში მოხმარებული პლასტმასის მასალის 7%-ს შეადგენს. 

PET-ის გადამუშავების მიზანსდაქუცმაცებული პლასტმასის მასალის ბოთლების 
მწარმოებლებისთვის მიწოდება წარმოადგენდა, თუმცა ამ პროდუქტმა მომხმარებლები 
სხვა დარგებშიც იპოვა. ის განსაკუთრებით მოთხოვნადი ფოლგის მწარმოებლებს შო-
რის გახდა. დაქუცმაცებული პლასტმასის თითქმის 30% პლასტმასის ბოთლების, 26% 
– სხვადასხვა ბოჭკოების, ხოლო დარჩენილი რაოდენობა – შეფუთვისა და სხვა პრო-
დუქტების დასამზადებლად გამოიყენება. 

სუფთა პოლიმერებისგან დამზადებული პროდუქტების რეციკლირება საკმაოდ 
ადვილია, თუმცა სიტუაცია იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ორი ან ორზე 
მეტი მასალისგან შედგებიან, ძალიან განსხვავებულია. 

მიხაილ სკრიბა, MTMPlastics-ის აღმასრულებელი დირექტორი და ევროპის პლა-
სტმასის რეციკლირების განმახორციელებლების ორგანიზაციისა (PRE) და Bundesver 
band Sekundärrohstoffe und Entsorgung-ის წევრი, შეფუთვის მწარმოებლებს მოუწო-
დებს, შექმნან ისეთი პროდუქტები, რომელთა რეციკლირება ადვილი იქნება. 

ამისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პოლიპროპილენისა და პოლი-
ეთილენისგან დამზადებულ შეფუთვაში არ იყოს გამოყენებული შემავსებლები, მაგა-
ლითად, ცარცი, მაქსიმალურად შემცირდეს ქაღალდისა და პლასტმასისგან დამზადე-
ბული კომპოზიტური სახის შეფუთვის წარმოება, ზომიერად იყოს გამოყენებული საღე-
ბავი, ხოლო პროდუქტების სიმკვრივე იყოს 1გ/სმ3-ზე მეტი იმისათვის, რომ შესაძლე-
ბელი იყოს ნარჩენების დახარისხება მათი სიმკვრივის მიხედვით.

გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა შერეული ნარჩენების ხელახალი გამოყენე-
ბის სტრატეგიებზე.ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესოა Trenntechnik UlmGmbH-ის 
მიდგომა, რომელიც პოლიპროპილენისა და პოლიეთილენისგან დამზადებული შერეული 
სახის პროდუქტების დასამუშავებლადქიმიური სეპარაციის მეთოდს იყენებს. საწარმოს 
სიმძლავრე დღეში 10 ტონას შეადგენს. 

რეციკლირების საშუალებით ერთჯერადად გამოყენებული საგნები ახალ პრო-
დუქტებად გარდაიქმნება. ნედლეულის უზრუნველყოფის შედეგად იზოგება ბუნებრივი 
რესურსები, თუმცა რეციკლირების უარყოფით მხარეს წარმოადგენს ის, რომ რეციკლი-
რება წყალსა და ენერგიას მოიხმარს. 

 ● როგორც წესი, პლასტმასი ქიმიური საშუალებების გამოყენებით ირეცხება და 
ქუცმაცდება. ამის შემდეგ ხდება პლასტმასის გაშრობა კრისტალების მისაღე-
ბად, რისთვისაც საჭიროა მათი 1800C-მდე გაცხელება და შემდეგ წყლით გაგ-
რილება. 

 ● მექსიკური კომპანია AkInovex პლასტმასის რეციკლირებას წყლის გამოყენე-
ბის გარეშე ახორციელებს. კომპანია პლასტმასის გრანულების დასამზადებ-
ლად მაღალ ტემპერატურას არ იყენებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ტექნოლო-
გია არა მხოლოდ წყალს, არამედ ენერგიასაც ზოგავს. 
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უწყლო ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელია ყველა სახის პლასტმასის, 
მათ შორის სტიროლის ქაფის, პოლისტირენის, PET-ისა და ABS-ის, 90%-ზე მეტის გა-
დამუშავება. 

ეს არის უფრო მარტივი მეთოდი, საჭიროებს ნაკლებ სივრცეს და კომპანია AkInovex-
ის თანახმად, ამ ტექნოლოგიით წარმოებული გრანულები უმაღლესი ხარისხისაა. 

 ● Gizmag-ის თანახმად, ეს ტექნოლოგია, მაღლი ტემპერატურისა და წყლის ნაც-
ვლად, სპეციალურ კედლებს იყენებს, რომლებიც „მასალასთან შეხებისას მას 
სასურველი ფორმის გრანულებად გარდაქმნიან და ამავე დროს აგრილებენ“. 

ამჟამად AkInovex-ს აქვს პატენტი სამ სხვადასხვა ტექნოლოგიაზე, რომელთა სა-
შუალებითაც ის ამ საქმიანობას ეწევა.

შემდეგ ეტაპს ქიმიური სარეცხი საშუალებების ბიოლოგიური საშუალებებით ჩა-
ნაცვლება წარმოადგენს, რაც პროცესს უფრო უსაფრთხოს გახდის და ამავე დროს ხარ-
ჯებსაც შეამცირებს. კომპანია თანამშრომლობს ALINSA ჯგუფთან, რომელიც აწარმო-
ებს გარემოსათვის უსაფრთხო საწმენდ საშუალებებს ბიოდეგრადირებადი ქიმიური 
ნივთიერებების გამოყენებით.

ქიმიურ რეციკლირებას ხშირად უწოდებენ ისეთ ტექნოლოგიებს, რომელთა კლა-
სიფიცირება შესაძლებელია პლასტმასის ნარჩენების დაშლის დონის მიხედვით. ეს ტექ-
ნოლოგიები სამ კატეგორიად იყოფა: 

 ● გამხსნელებით გაწმენდა.

მოიცავს ნარჩენების პოლიმერულ ეტაპამდე დამყვან ტექნოლოგიებს. ეს ტექნო-
ლოგიები უზრუნველყოფენ პლასტმასის გაუვნებელყოფას, თუმცა მას არ შლიან. აღ-
ნიშნული ტექნოლოგიები მხოლოდ ნარჩენების ერთგვაროვან ნაკადებთან (PVC, PS, 
PE, PP) მიმართებით გამოიყენება. 

 ● ქიმიური დეპოლიმერიზაცია.

ქიმიური პროცესი, რომელიც პლასტმასსმონომერად გარდაქმნის. ის უზრუნვე-
ლყოფს პლასტმასის გაუვნებელყოფას, მაგრამ არ შლის მას. აღნიშნული ტექნოლოგია 
მხოლოდ ნარჩენების ერთგვაროვან ნაკადებთან (PET, PU, PA, PLA, PC, PHA, PEF) მი-
მართებით გამოიყენება. 

 ● თერმული დეპოლიმერიზაცია და დაშლა (პიროლიზი და გაზიფიკაცია), რომე-
ლიც ენერგიას საჭიროებს და პოლიმერებს უფრო მარტივ მოლეკულებად შლის. 

ეს ტექნოლოგიები აუვნებელყოფენპოლიმერებს და შლიან მასალას. ამ ტექნოლო-
გიებით შესაძლებელია ერთდროულად ერთზე მეტი მონომერის დამუშავება და ამავე 
დროს საწვავის მიღება. იმისათვის, რომ რეციკლირების ნაცვლად არ მოხდეს პლასტმა-
სის საწვავად გარდაქმნა, საჭიროა მკაცრი რეგულაციების შემოღება, 

გაზიფიკაცია და პიროლიზი, როგორც ნარჩენების ინსინერაციის ალტერნატივა, 
გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით ბოლომდე შესწავლილი არ არის.

მექანიკური რეციკლირებისგან განსხვავებით, ქიმიური რეციკლირება სამრე-
წველო დონეზე ჯერ კიდევ პილოტურ ეტაპზეა. ამ ტექნოლოგიების განვითარება სა-
ვარაუდოდ 2025-2030 წლებში მოხდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცირკულარულ 
ეკონომიკაზე გადასვლის დღის წესრიგის შესამუშავებლად. 
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აუცილებელია სათანადო პოლიტიკური ჩარჩოს შემუშავება იმისათვის, რომ ერთი 
მხრივ, გაგრძელდესქიმიური რეციკლირებისპრაქტიკის გამოყენება მექანიკურ რეციკ-
ლირებასთან კომბინაციაში, და მეორე მხრივ, უზრუნველყოფილ იქნეს ნახშირბადის 
პლასტმასში შეკავება და გამოირიცხოს მისი გარემოში მოხვედრა. 

პლასტმასის რეციკლირება საწვავის მისაღებად

Greenfuels AG – სუფთა ტექნოლოგიების შემქმნელმა კომპანიამ და KleanIn dus
triesInc-მა შეიმუშავებს ისეთი შერეული პლასტმასის ნარჩენების თერმული დამუშავების 
ტექნოლოგია, რომლებიც ამჟამად რეციკლირებას არ ექვემდებარება. 

Greenfuels AG ფლობს 8 აკრის ფართობს აღმოსავლეთ გერმანიის ინდუსტრიულ 
ზონაში, სადაც ის აწარმოებს გოგირდის დაბალი შემცველობის მქონე საწვავს, რომელ-
საც ადგილობრივი მძიმე მრეწველობა იყენებს. 

პირველ ეტაპზე ხდება იმ პლასტმასის ნიმუშის ანალიზი და გამოცდა, რომელიც 
გასათხევადებლად იგზავნება. ამის შემდეგ ხდება საწვავის იმ რაოდენობის დადგენა, 
რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს ნარჩენების კონკრეტული ნაკადიდან და დამუშა-
ვების ოპტიმალური ტემპერატურისა და დროის განსაზღვრა.

ეს ტექნოლოგია, რომელიც იაპონიაში უკვე გამოიყენება, წარმოადგენს დღეში 
100 ტონა პლასტმასის ნარჩენების გათხევადების უწყვეტ პროცესს, რომლის დროსაც, 
ნაფტით მდიდარი ნახშირწყალბადის გაზის მისაღებად, პლასტმასის ნარჩენები კატა-
ლიზატორის დახმარებით ცხელდება. ამის შემდეგ გაზი გრილდება და კონდენსირდება 
და მიიღება ბუნებრივი საწვავის მსგავსი, თუმცა წვის პროდუქტების თვალსაზრისით, 
უფრო სუფთა საწვავი. არაკონდენსირებადი გაზი, როგორც ტექნოლოგიური სითბოს 
წყარო, რეაქტორში ბრუნდება.

მშენებლობის და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი
ნარჩენების რეციკლირება

სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული ნარჩენების მართვის სა-
თანადო დაგეგმვა რეციკლირების მაღალი მაჩვენებლებისა და რეციკლირებადი მასა-
ლების მაღალი ხარისხის აუცილებელი წინაპირობაა. მშენებლობისა და ნგრევის შედე-
გად წარმოქმნილი ნარჩენების დიდი ნაწილის რეციკლირება ეკონომიკური მიზნებიდან 
გამომდინარე ხდება, თუმცა ისეთი მასალების რეციკლირებას, როგორიცაა ბეტონი, 
მინა, თაბაშირის ფილები და ასფალტის ნამტვრევი, ეკონომიკურზე ბევრად დიდი სა-
რგებელი მოაქვს. კერძოდ, იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, მცირდება ნედლეულის 
გამოყენება და ნაგავსაყრელზე ნარჩენების რაოდენობა. ნაგავსაყრელზე განთავსე-
ბული ნარჩენების შემცირება ხელს უწყობს გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რესურსების 
უფრო გონივრულად გამოყენებას, ენერგიის დაზოგვას, სათბურის აირების ემისიების 
შემცირებას, ნედლეულის ახალი საბადოების ათვისების საჭიროების შემცირებას. 

მასალების რეციკლირება შეიძლება როგორც სამშენებლო უბანზე – ახალ სამშე-
ნებლო მასალად გამოყენების გზით, ან სამშენებლო უბნის ფარგლებს გარეთ – რეციკ-
ლირების ობიექტზე. სამშენებლო უბნებზე წარმოქმნილი ნარჩენებიდან რეციკლირებას 
ექვემდებარება ლითონი, სამშენებლო ხე, ასფალტი და ავტომანქანების სადგომის სა-
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ფარი, ბეტონი და სხვა მყარი მასალა, კერამიკა (აგური, კრამიტი), სახურავის მასალა, 
გოფრირებული მუყაო და შპალერი. 

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი მასალების რეციკლირების ხელ-
შეწყობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე, 
სადაც მოთხოვნა და მოწოდება გეოგრაფიულად ერთმანეთთან ახლოსაა და სადაც მე-
ორადი ნედლეულის ტრანსპორტირების მანძილი, პირველადი ნედლეულის ტრანსპო-
რტირების მანძილთან შედარებით, უფრო მცირეა. 

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების რეციკლირების 
ობიექტის მოწყობა შესაძლებელია როგორც მარტივი, ასევე რთული ტექნოლოგიური 
სქემით, მასალების აღდგენის სასურველი ხარისხის შესაბამისად. რეციკლირების ობი-
ექტის სტრუქტურა და აუცილებელი აღჭურვილობა შერჩეულტექნოლოგიაზეა დამოკი-
დებული. აღჭურვილობა, რომელსაც რამდენიმე სპეციალიზებული კომპანია აწარმოებს 
და რომელიც ხელმისაწვდომიასაერთაშორისო ბაზარზე, ერგება როგორც რეციკლირე-
ბას დაქვემდებარებულ ნარჩენებს, ასევე სასურველ საბოლოო პროდუქტს. 

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების რეციკლირება 
რამდენიმე ეტაპს მოიცავს: ნარჩენების პირველადი დახარისხება დახრილი ან დოლური 
საცრების გამოყენებით, მცირე ზომის ფრაქციების გამოცალკევება დენსიმეტრული სე-
პარაციით, რეციკლირებადი ფრაქციების გამოცალკევება დამხარისხებელი კამერების 
საშუალებით, ლითონების გამოცალკევება მაგნიტური ლენტების ან მაგნიტური დოლუ-
რების საშუალებით და შემავსებლების დამსხვრევა მობილური ან მოდულური სამსხ-
ვრევების გამოყენებით. 

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების დამუშავების ობი-
ექტი შეიძლება იყოს როგორც სტაციონარული – ერთ ადგილზე ხანგრძლივად მუშაო-
ბაზე გათვლილი, ან მობილური – ნარჩენების წარმოქმნის ან გადამუშავებული ნარჩე-
ნების მოხმარების ადგილზე განთავსებული (მაგ., გზებისა და მაგისტრალების სამშე-
ნებლო უბნებზე). ცენტრალიზებულ ობიექტებთან ერთად შესაძლებელია მცირე ზომის 
მობილური ობიექტების გამოყენებაც. 

გამოყენებული საბურავების რეციკლირება

გამოყენებული საბურავების ნაგავსაყრელზე განთავსება ან სხვა პრობლემურ 
ნარჩენებთან ერთად ინსინერაცია აკრძალულია, ამიტომ ნარჩენი საბურავები რეციკ-
ლირების ან აღდგენის გარკვეულ ფორმას უნდა დაექვემდებაროს. თუმცა, იმ მახასია-
თებლების გამო, რომლებიც საბურავებს გამძლეობას და სიმკვრივეს ანიჭებენ, ნარჩენი 
საბურავების რეციკლირება გარემოსათვის უსაფრთხო და ხარჯეფექტიანი მეთოდით 
რთულია. 

კომპანიამ KleanIndustries, რომელიც საბურავების ნარჩენების რეციკლირე-
ბის მიმართულებით მუშაობს, ხმარებიდან ამოღებული საბურავების პრობლემის გადა-
საჭრელად თერმული გარდაქმნის ტექნოლოგია შეიმუშავა. ტექნოლოგია იყენებს პი-
როლიზსა და გაზიფიკაციას საბურავების დასამზადებლად გამოყენებული ძირითადი 
მასალების, კერძოდ, ნავთობის, შავი ჭვარტლისა და ფოლადის აღსადგენად. ამ ტექნო-
ლოგიით მიღებული მაღალი ხარისხის საბოლოო პროდუქტი პირველადი ნედლეულით 
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დამზადებული პროდუქტის ანალოგიური იქნება, თუმცა ნაკლებ ხარჯსა და გარემოზე 
ნაკლებ ზემოქმედებას გამოიწვევს. 

მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან წლებში იაპონიაში შემუშავებული ეს ტექნოლო-
გია იყო პირველი თერმული ტექნოლოგია, რომელიც საბურავების ნარჩენებიდან ნა-
ვთობის აღდგენას ითვალისწინებდა. KleanIndustries დაპატენტებული აქვს ეს ტექ-
ნოლოგია და აპირებს მის ფართოდ გავრცელებას. კომპანია, უფრო მაღალი ხარისხის 
შავი ჭვარტლის მიღების მიზნით, პარალელურად ტექნოლოგიური პროცესების გაუმ-
ჯობესებაზე მუშაობს. შავი ჭვარტლის გამოყენება შესაძლებელია რეზინის ან პლასტ-
მასის წარმოებაში შემკვრელადან შემავსებლად, ან ასფალტის დასამზადებლად. 

ნახati 14. საბურავების პიროლიზით გადამუშავება.

წყარო: https://kleanindustries.com/tirepyrolysisplant/

კომპანია ამ ტექნოლოგიით დღეში 100 ტონაზე მეტი საბურავის რეციკლირებას 
შეძლებს. ტექნოლოგიის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ რეაქტორს მთელი 
საბურავები უწყვეტად მიეწოდება, შესაბამისად არ არის საჭირო ძვირადღირებული წი-
ნასწარი დამუშავების პროცესი, რომლის დროსაც საბურავების დაქუცმაცება ორ ეტა-
პად წარმოებს. ჭვარტლის, ნავთობისა და ფოლადის გარდა, ამ მოქნილი ტექნოლოგიით 
კომპანია, პროცესის დროს წარმოქმნილი სინთეტიკური გაზის საფუძველზე, ელექტ-
როენერგიის გამომუშავებასაც შეძლებს.

ქაღალდის რეციკლირების მეთოდები

ნარჩენი ქაღალდიდანრეციკლირების საშუალებითქაღალდის, მუყაოს და სხვა 
პროდუქტების წარმოება რამდენიმე ეტაპისგან შედგება.

ამ ეტაპების რაოდენობა და დანიშნულება დამოკიდებულია:

 ● ნარჩენი ქაღალდის სახეობაზე;

 ● გასუფთავებული მასის შემდგომ გამოყენებაზე.

აქედან გამომდინარე, დამუშავების პროცესი პირობითად შეგვიძლია ორ ეტაპად 
დავყოთ.
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პირველი ეტაპი

პირველი ეტაპი რამდენიმე ქვე-ეტაპისგან შედგება:

 ● გაცრა;

 ● დაქუცმაცება;

 ● პირველადი დალბობა;

 ● მინარევების მოცილება.

შემდგომი დამუშავებისთვის ქაღალდი 1-5 სმ ზომამდე იჭრება. ამისათვის გამოი-
ყენება საფქვავები და დამაქცუცმაცებლები, რომლებიც ასევე შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს ხის ან პლასტმასის ნარჩენების დასაქუცმაცებლად. 

წინასწარი დაქუცმაცების გარეშე ნარჩენი ქაღალდის დასალბობად საჭიროა 
დიდი რაოდენობის ენერგია, რადგან დიდი ზომის ფრაგმენტები თხევად მასად უფრო 
რთულად გარდაიქმნება. 

მცირე რაოდენობის ქაღალდის ნარჩენების დამუშავების შემთხვევაში, საფქვავის 
მაღალი ფასის გამო, ტექნოლოგიური ციკლი ხშირად ამ პროცესს არ მოიცავს. ასეთ 
შემთხვევებში შესაძლებელია უფრო ძლიერი ვერტიკალური წყლის საფრქვევი მოწყო-
ბილობის გამოყენება.

აღნიშნული ეტაპის შედეგად მიღებული მასა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მუ-
ყაოს და კვერცხების შეფუთვის დასამზადებლად.

მეორე ეტაპი

ქაღალდის დასამზადებლად აუცილებელია დამუშავების მეორე ეტაპის გავლაც, 
რომელიც მოიცავს: 

 ● მეორად დალბობას;

 ● გასუფთავებას;

 ● დამატებით დამუშავებას.

მეორადი დალბობა და გასუფთავება, ნედლეულისა და საბოლოო პროდუქტის სახე-
ობის მუხედავად, ერთი და იმავე მეთოდებით ხორციელდება. ნედლეულისა და საბოლოო 
პროდუქტის სახეობაზე დამოკიდებულია დამატებითი დამუშავების ქვე-ეტაპი, რომლის 
დროსაც არა მხოლოდ მექანიკური დამუშავება, არამედ ქიმიური რეაგენტების დამატე-
ბაც ხდება.რეაგენტების შემადგენლობა და დამუშავების ტექნოლოგია დამოკიდებულია 
როგორიც ნარჩენი ქაღალდის სახეობაზე, ასევე ცელულოზის დანიშნულებაზე. 

მეორე ეტაპის შედეგად მიიღება სუფთა წყლიანი მასა, საიდანაც შესაძლებელია 
სხვადასხვა ხარისხის ქაღალდის წარმოება.

ხანდახან მიღებულ თხევად მასაში შერეულია დაუმუშავებელი ცელულოზა. ამ 
ოპერაციის შედეგად ნებისმიერი სახის ნარჩენი ქაღალდისგან შესაძლებელია ხარისხი-
ანი ქაღალდის დასამზადებლად ვარგისი ნედლეულის მიღება. 
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მინის რეციკლირება

ალუმინის მსგავსად, მინის გადადნობა ძალიან ბევრჯერ შეიძლება. გადადნობის 
შედეგად მინა საკუთარ თვისებებს არ კარგავს. ისევე, როგორც ალუმინის შემთხვევაში, 
მინის რეციკლირების ხარჯი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება პირველადი ნედლეულის-
გან მინის წარმოების ხარჯს და შესაბამისად იზოგება ენერგია.

მინა ყველაზე მდგრადი დამბინძურებელია, თუმცა მისი რეციკლირებით იზოგება 
ენერგია და ფული. ქაღალდის ნარჩენებთან ერთად, მინის ნარჩენების წილი (წონის მი-
ხედვით) ნაგავსაყრელზე განთავსებულ ნარჩენებში ყველაზე დიდია.თუმცა, მინა დიდ 
პრობლემას წარმოადგეს. ის პრაქტიკულად არ იშლება, რადგან მის დაშლას დაახლო-
ებით მილიონი წელი სჭირდება. მინა არის კაცობრიობის მიერ წარმოქმნილი ყველაზე 
მდგრადი ნარჩენი (მეორე ადგილზეა PET, რომლის დაშლა 1,000 წელი სჭირდება). 

მინის რეციკლირება შედარებით ხანგრძლივი, თუმცა მარტივი პროცესია: მინის 
ნარჩენები ირეცხება, ფერის მიხედვით ხარისხდება (პიგმენტები, რომლებიც მინას 
ფერს აძლევს „არ გამოდის“), იმსხვრევა, იფხვნება, სუფთავდება მინარევებისაგან (ეტი-
კეტები, ქაღალდი, ლითონი, და სხვ.), ფხვნილი დნება და გარდაიქმნებაგრანულებად – 
ნედლეულად რეციკლირებული მინის სხვადასხვა ნაწარმის დასამზადებლად. 

ფერადი მინიდან მხოლოდ ფერადი მინის მიღება შეიძლება. უფერო მინა უფრო 
ძვირფასია, რადგან მისი გამოყენება მრავლობითი დანიშნულებით არის შესაძლებელი.

დნობის სხვადასხვა ტემპერატურის გამო, ტემპერატურის მიმართ მდგრადი მინის 
და ჩვეულებრივი მინის ერთად რეციკლირება არ შეიძლება.

ზოგადად, მინისგან დამზადებული ნივთები ყოფა-ცხოვრებაში გამოიყენება, თუ-
მცა მინა ასევე გამოიყენება ცხელი წყლის მილების საიზოლაციო მასალად, ბეტონის 
ნარევებში და სანტექნიკაში. 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების
ნარჩენების რეციკლირება

ინტერპოლის ანგარიშის თანახმად, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობე-
ბის ნარჩენების მთლიანი რაოდენობიდან, რომელიც დაახლოებით 3.5 მილიონ ტონას შე-
ადგენს. შეგროვების და რეციკლირების ოფიციალურ სისტემებში მხოლოდ35% ხვდება. 
დარჩენილი 65%, დაახლოებით 6.2 მილიონი ტონა სხვა ქვეყნებში იგზავნება, ექვე-
მდებარება არასათანადო მეთოდებითრეციკლირებას ან ნაგავსაყრელებზე იყრება. ეს 
არის პროექტის „ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენებით უკანონო 
ვაჭრობასთან ბრძოლა“ ერთ-ერთი დასკვნა. კვლევა ჩაატარა ინტერპოლმა ტრანსსასა-
ზღვრო კვლევის ასოციაციასთან, ორგანიზაციასთან „შესაბამისობა და რისკები“, გაე-
როს რეგიონთაშორისი დანაშაულისა და სამართლის კვლევის ინსტიტუტთან, ელექტრო 
და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების ფორუმსა და Zanasi&Partners-თან 
თანამშრომლობით და ევროკომისიის ფინანსური დახმარებით. 

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია ევროპის დონეზე შეიქ-
მნას ოპერატიული ინფორმაციის მართვის სისტემა, თითოეულ ქვეყანაში ჩამოყალიბ-
დეს გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ჯგუფი, სავალდებულო გახდეს ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავება კონკრეტული სტანდარტე-
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ბის, როგორიცაა, მაგალითად, WEEELABEX და სხვ., მიხედვით, შესრულდეს შესაბამისი 
დირექტივა და მოხდეს ტერმინოლოგიის ჰარმონიზება, რაც შესაძლებელია დირექტი-
ვის დანართებში ცალკეული ასპექტებისა და მუხლების განმარტების გზით. აღნიშნულ 
ანგარიშში გამოვლენილია არა მარტო გარემოსდაცვითი, არამედ ეკონომიკური და სო-
ციალური პრობლემები. რეციკლირების სფეროში ჩართულმა ევროპულმა კომპანიებმა 
უნდა იმუშაონ იმისათვის, რომ მეორადი ნედლეული ევროპაში შეიქმნას, რაც ნიშნავს 
იმას, რომ გაჩნდება ახალი სამუშაო ადგილები და აღარ მოხდება ნარჩენების ჩინეთში 
გადინება. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენებს დიდი ეკონომი-
კური, ეკოლოგიური და სოციალური ღირებულება აქვთ.
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დასკვნები
ევროკავშირის ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ხელს 

უწყობს ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებას. აღნიშნული კანონმდებლო-
ბის სრულად შესრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 
ევროკავშირს სურს ცირკულარული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და გა-
რემოსდაცვითი სარგებლის მიღება, შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანობა მსოფლი-
ოში, სადაც რესურსების რაოდენობა სულ უფრო მცირდება. 

ჩატარებული კვლევებიდან და ანგარიშებიდან ჩანს, რომ ევროკავშირის წევრმა 
სახელმწიფებმა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა ასევე 
არსებობს სერიოზული ხარვეზები და გამოწვევები, რომლებიც გადაუდებელ გადაჭრას 
საჭიროებენ. 

მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია, თუ ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოები დაუყოვნებლივ მიიღებენ იმ ზომებს, რომლებიც განსაზღვრულია ამ 
და სხვა ანგარიშებში. ევროკავშირის ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ კანონ-
მდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სეპარირებული 
შეგროვების უფრო ეფექტიანი სისტემების შექმნა, მწარმოებლის გაფართოებული ვა-
ლდებულების ეფექტიანი სქემების დანერგვა, ისეთი ეკონომიკური ინსტრუმენტების 
შემოღება, როგორიცაა ნაგავსაყრელზე განთავსების და ინსინერაციის გადასახადი, და 
ნარჩენებთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და მონაცემების სრულყოფა. 

ევროკომისია შეისწავლის იმ ქვეყნების მდგომარეობას, რომლებიც დგანან მუნი-
ციპალური ნარჩენების 2020 წლის მაჩვენებლების შეუსრულებლობის რისკის წინაშე, 
შეხვდება შესაბამის დაინტერსებულ მხარეებს და დაეხმარება მათ მიზნობრივი მაჩვე-
ნებლების შესრულებაში როგორც ტექნიკური [მაგალითად, გარემოსდაცვითი პოლიტი-
კის1რეგულარულიშეფასება და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება2], ასევე ფინანსური 
მხარდაჭერის გზით. ამასთან, თავად ქვეყნებმა უნდა გააძლიერონ აუცილებელი პოლი-
ტიკური რეფორმების პროცესი და გაააქტიურონ ამ სფეროში საკუთარი საქმიანობა.

1 http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
2 TAIEXEIR Peer2Peer – http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
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