
NIE JE ČASU NAZVYŠ: 

Únijné kritériá, kedy odpad prestáva byť odpadom pre recyklovanú gumu z pneumatík 

Európska asociácia výrobcov pneumatík a spracovateľov gumy (ETRMA) a Konfederácia 
európskeho recyklačného priemyslu (EuRIC) vítajú, že guma recyklovaná z odpadových 
pneumatík (end-of-life tyres, „ELTs“) bola v štúdii Spoločného výskumného strediska 
Európskej komisie zaradená medzi tri najvhodnejšie toky odpadu, pre ktoré by mali byť 
vypracované únijné kritériá, kedy odpad prestáva byť odpadom (end-of-waste, „EoW“). 
Avšak, takéto stanovenie priorít nie je dostačujúce, keď nie je na obzore žiadny dátum. V 
súčasnej dobe je v stávke obehovosť gumy z ELTs a hodnotový reťazec v oblasti pneumatík 
(od výrobcov po spracovateľov) je pripravený urobiť kroky na európskej úrovni už teraz. 

Kľúčové výhody únijných EoW kritérií pre recyklovanú gumu z pneumatík 
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Prečo práve teraz únijné EoW kritériá pre 
gumu z pneumatík? 

Hodnotový reťazec v oblasti pneumatík je jednotný a silne podporuje únijné EoW 
kritériá: spolu s vysokou úrovňou transparentnosti a odborných znalostí, ktorá sa odráža 
v existujúcich národných EoW kritériách. 

Pokračujúce dodávky materiálu vďaka vysokej úrovni zberu v EÚ: vďaka kolektívnym 
systémom sú všetky pneumatiky spätne odoberané a spracovávané, čo vedie k 95% 
miere spracovania v celej Európe. 

Veľa nevyužitého potenciálu: 38 % odpadových pneumatík sa ročne v EÚ mechanicky 
recykluje. Poskytnutie pridanej hodnoty recyklovanej gumy je zásadné v čase, keď sú 
definované nové obmedzenia podľa nariadenia REACH na kontrolu rizík ohrozujúcich 
životné prostredie a ľudské zdravie u umelých výplní športových ihrísk, ktoré predstavujú 
30 % konečného trhu s recyklovanou gumou z ELTs. Únijné EoW kritériá pomôžu tieto 
obmedzenia presadiť harmonizovaným spôsobom, pretože sa recyklovaná guma stane 
výrobkom, ktorý je v súlade s predpismi EÚ, ako je nariadenie REACH. 

Geopolitická situácia: výroba gumového tovaru bola ovplyvnená zníženou 
dostupnosťou syntetického kaučuku a sadzí, čo dokazuje potrebu členských štátov stať 
sa viac nezávislými na zdrojoch a zvýšiť využitie recyklovaných materiálov z pneumatík pri 
výrobe pneumatík alebo iného gumového tovaru. 

Kliknite pre viac informácií 
o EoW: EuRIC / ETRMA
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