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Konfederacija evropskih 
proizvajalcev papirja

� Zastopa :
� 19 nacionalnih združenj Associations

� 700 podjetij

� 1000 tovarn

� Osredoto ča se na:
� Razpoložljivost / kakovost surovin

� Gospodarjenje z energijo in ogljikom

� Politiko proizvodov

� Trajnostni razvoj
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CEPI Poraba surovin v obdobju 1991 - 2011



CEPI Poraba in izvor vlaknin v letu 2011

Celotna CEPI poraba vlaknin: 44.5 mio. ton



CEPI  Proizvodnja vlaknin po državah v letu 2011

Skupna proizvodnja vlaknin: 38,8 milijonov ton



CEPI - Poraba vlaknin po državah v letu 2011

Skupna poraba vlaknin: 44,5 milijonov ton



CEPI Delež porabe lesa po vrstah* lesa v letu 2011

* Na osnovi vzorca, ki predstavlja 95 % celotne CEP I porabe



CEPI Poraba lesa po izvoru 2000 - 2011

Vir: Eurostat



CEPI Poraba lesa po izvoru v letu 2011

Vir: Eurostat



CEPI Poraba papirja in kartona in ponovna uporaba
1991 - 2011



Uporaba, neto trgovanje in stopnja recikliranja 
papirja za recikliranje v Evropi 1991 - 2011



Glavni globalni trgovinski tokovi papirja za recikl . v letu 2011

milijon ton

Skupaj: 53 milijonov ton (2010)   
Vir: GTIS



CEPI Neto trgovanje s papirjem za recikliranje po d ržavah v 
letih 2000 in 2011



CEPI Poraba nevlaknatih materialov 1991 - 2011
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Evropske politike, ki vplivajo na surovine
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• Legalnost lesa

• Klimatske spremembe / obnovljiva energija / bioenergija

• Politika glede odpadkov

• Pobuda za surovine

• Časovni okvir za učinkovitost virov

• Sporočilo o ekološkem gospodarstvu



Politika zakonitosti v EU: od nezavezujo če do stroge 
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2002: Akcijski načrt FLEGT
• Podpora državam, proizvajalkam lesa
• Trgovanje z lesom (večstranski, dvostranski dogovori, 

zakonodajne možnosti)
• Javna naročila
• Pobude zasebnega sektorja (npr. Kodeks ravnanja CEPI)
• Financiranje in investicije
• Uporaba obstoječih instrumentov (CITES, pranje denarja)
• Sporni les 

2005: Prostovoljni sporazumi o partnerstvu (Kamerun, Gana, 
Kongo, Srednjeafriška republika, Liberija)
2010: EU Uredba o lesu

• Glavna uredba 995/2012
• Sekundarna zakonodaja 

• Delegirani akti (priznane nadzorne organizacije)
• Izvedbeni akti (skrbno ravnanje)

• Smernice





Certificiranje v Evropi 

� Dva sistema: FSC (1983) – PEFC (1999)

• Certificirane površine
�PEFC skupaj: 245.124.000 ha

� PEFC (CEPI-19): 69.290.000 ha

�FSC skupaj: 149.850.000 ha
� FSC (CEPI-19): 24.099.500 ha

• Število certifikatov CoC (nadzorna veriga)
�PEFC skupaj: 8797

� PEFC (CEPI-19): 7178

�FSC skupaj: 22466
� FSC (CEPI-19): 10061



Certificiranje v evropski papirni industriji

• 99,9 % gozdov v lasti/najemu podjetij je 
certificiranih

• 92,2 % gozdov, s katerimi upravljajo evropske 
tovarne celuloze in papirja, je certificiranih

• 61,6 % okroglega lesa, sekanca in žaganja, 
dobavljenega v tovarne, je certificiranega

• 71 % nabavljene tržne celuloze je certificirane
• 96,3 % kapacitet tržne celuloze je certificiranih

� 70,6 % prodaje tržne celuloze je certificirane

• 69,5 % kapacitet papirja je certificiranih
� 55,3 % prodaje papirja, hig. papirja in kartona je 

certificirane

• 41,5 % kapacitet papirja na osnovi 100 %-no 
recikliranih vlaken je certificiranih

• 25.6% papirja, higienskega papirja in kartona je 
prodanega z oznako, ki zagotavlja CoC



Stran � 22

Kako vem, kdaj 
sem kvalificiran 
za izvajalca ?

Imam sedež
v EU?

Ne

Da

Sem izvoznik
Sem izvajalec, če sem po 
carinjenju še vedno lastnik 
lesa/lesnega proizvod.

Sem uvoznik

Sem lastnik 
gozda

Sem kupec
lesa

Sem izvajalec, če po 
pogodbi prenos lastništva 
nad lesom/ lesnim 
proizvodom nastopi pred 
ali ob EU carinjenju.

Sem izvajalec, če sam 
izvajam sečnjo lesa, ki ga 
prodajam na gozdni poti.

Sem izvajalec, če kupim 
drevesa in sečnjo izvajam 
sam.

V vseh primerih posredniki kot so npr. prevozniki, pogodbeni izvajalci del v 
gozdu, itd. niso izvajalci, ker imajo samo naročilo, ne pa lastništva.



Klimatske spremembe in politika obnovljive energije



Aktivnosti CEPI-ja

� Analiza nacionalnih akcijskih na črtov za obnovljivo energijo

� Razvoj CEPI-jevega orodja za nadzor lesa

� Dokument o stališ ču glede sosežiga biomase v termoelektrarnah na 
premog

� Stališ če CEPI-ja o trajnostnih merilih za trdno biomaso

� Primerjava dodane vrednosti in ustvarjanja delovnih mes t v celulozni 
in papirni panogi ter v sektorju bioenergije (Pöyry)

� Študija o tokovih lesa v Evropi (Univerza v Hamburgu)

� Študija o možnih vplivih politik OVE (obnovljivi viri  energije) na papir 
za recikliranje
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“Tokovi zbranega papirja so ogroženi” (Pöyry, 2011)

Ti scenariji so neodvisni in se lahko zdruTi scenariji so neodvisni in se lahko zdru žžujejo .ujejo .

Ponujajo se trije scenariji s konservativnimi predpostavkami:

Papir ni prednostno gorivo v normalnih situacijah. Vendar,...

TveganjeTveganje :: 2020 55 55
(milijoni ton)



Predlog Komisije o ILUC (posredne spremembe v rabi zemljiš č)

� Predlog Komisije za direktivo o ILUC z dne 17. oktob er

� Cilj: omejitev tveganja za izni čenje morebitnih podnebnih 
koristi biogoriv s posredno spremembo v rabi zemljiš č.

� Ukvarjanje z razpravo o hrani proti gorivu

� Ukvarjanje tudi z oglji čno nevtralnostjo 

� Klju čni elementi:

� Višji prag učinkovitosti (60 % po juliju 2014)

� Oblikovanje privzetih vrednosti za spremembe v rabi 
zemljišč (gozdovi = nič)

� zgornja omejitev »agrogoriv« na 5 % vseh transportnih 
goriv (preostalih 5 % morajo predstavljati neprehranska
biogoriva) 

� Za ostala biogoriva se določi multiplikacijski faktor



Glavna težava za CEPI: 

Pritisk na gozdne vire se še pove čuje

(za žaganje velja multiplikacijski faktor 4, za celul ozni les 2) 

Nadaljnji postopek: 

�Soodlo čanje (Komisija, EP, Svet)

�Predlog je bil posredovan v EP

�Odgovorni odbori: Okolje, ITRE

Predlog Komisije o ILUC (posredne spremembe v rabi zemljiš č)



Politika glede odpadkov

� Direktiva o odpadkih revidirana leta 2010

� Uredba o pošiljkah odpadkov iz leta 2006

� Trenutno poteka razprava o prenehanju statusa odpadka (EoW)

� 2014: Komisija bi lahko predlagala nove cilje za reci kliranje
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Kdo naredi kaj?
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Akter in postopekAkter in postopekAkter in postopek Proizvod in statusProizvod in statusProizvod in status

Porabnik zavrže papirPorabnik zavrže papir Star papirStar papir

Tovarna papirja predela 
EoW papir v ekvivalent 
sveže celuloze (recikliranje)

Tovarna papirja predela 
EoW papir v ekvivalent 
sveže celuloze (recikliranje)

Zbiralec pripravi star papir 
v skladu s kriteriji EoW
(ponovna pridobitev)

Zbiralec pripravi star papir 
v skladu s kriteriji EoW
(ponovna pridobitev)

EOWEOW ppapapiir:r:
Papir za recikliranje (Papir za recikliranje (EN 643)EN 643)

Reciklirana celuloza in Reciklirana celuloza in 
recikliran papirrecikliran papir

.

Nadaljnja uporaba papirjaNadaljnja uporaba papirja Papir iz svePapir iz svežžih vlakenih vlaken



Pravni okvir za recikliranje papirja
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Stališ če CEPI-ja o prenehanju statusa odpadka:
CEPI podpira razvoj kriterijev za prenehanje statusa odpadka (Direktiva 
o odpadkih, Poročilo JRC)
•Odstranjeno je administrativno breme (npr. v transportu)
•Višja kakovost materialov (npr. pravno določen nivo nečistoč)
•Podoba
Vendar pa ima osnutek uredbe pomanjkljivosti: 
•Ne pove jasno, da recikliranje poteka v tovarni papirja
•Interpretacija direktive o odpadkih jasno kaže na stališče Komisije, da 
EoW nastopi že pred tovarno papirja
•Nenamerno daje podjetjem za ravnanje z odpadki vlogo, ki je ne morejo 
prevzeti (nevarne lastnosti v starem papirju ter v nekaterih barvah in 
barvilih (glej naslednjo stran)

���� CEPI je nacionalna združenja prosil, da svojim nacion alnim 
organom priporo čijo, naj glasujejo proti predlogu komisije o EoW
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Zbiranje in recikliranje v Evropi v letu 2011



Pobuda za surovine

� Dostop do surovin izven EU

� Sprostitev surovin v EU

� Učinkovitost virov in recikliranje

� Pobuda za surovine v letu 2008

� Sporo čilo o surovinah v letu 2010

� Evropsko partnerstvo za inovacije v letu 2012
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Pobuda za surovine: Sporo čila CEPI-ja

• Les in star papir sta kriti čni surovini za evropsko industrijo

• Obnovljive surovine potrebujejo posebno pozornost, saj se soo čajo 
s konkurenco energetskega sektorja

• Osredoto čenost na u činkovitost virov (hierarhija odpadkov, 
kaskadna uporaba lesa)!

• Ločeno zbiranje pomeni zbiranje papirja, kovin, stekla i n plastike 
ločeno po posameznem materialu, ne samo lo čeno od ostalih 
odpadkov!



Trgovinska bilanca Evrope

Vir: Eurostat Comext Statistics, EEA 2010, The European Environment, State and Outlook 2010 : Thematic Assessment – Material Resources 
and Waste



Časovni okvir za u činkovitost virov

� Cilj: prekinitev povezanosti med gospodarsko rastjo in  uporabo 
virov

� Viri niso samo surovine, temve č tudi kopno, voda, zrak, zemlja ...

� Predstavljeno septembra 2011

� Ena od 7 vodilnih pobud Komisije

� Naslavlja šest gospodarskih podro čij (npr. spreminjanje odpadkov v 
vire)

� Naslavlja tri klju čne sektorje (nastanitev, hrana, transport)

� Namerava dolo čiti kriterije u činkovitosti virov, morebiti tudi cilje

Stran � 35



�Medpanožni dokument o stališčih za oblikovalce politike

� Izvajalci recikliranja papirja, plastike, kovin, umetnih 
vlaken

�Pojasni vrednostne verige recikliranja

�Pojasni izzive, s katerimi se soočamo pri naših surovinah

�Predlaga priporočila za politiko, ki bodo v podporo 
recikliranju v Evropi

Recikliranje za Evropo, gospodarno z viriRecikliranje za Evropo, gospodarno z viri



Glavna sporo čila CEPI-ja

� Za razliko od drugih surovinsko intenzivnih panog je p apirništvo 
panoga »narejena v Evropi«. Ohraniti je treba lokalne do bavne 
verige.

� Evropska papirna industrija v jedru ekološkega gospoda rstva

� Obstajati bi morala razlika med uporabo obnovljivih in neobnovljivih 
virov

� Specifi čne sektorske kazalnike bi morali dolo čiti sektorji sami

� Specifi čnih ciljev u činkovitosti virov ne bi smeli dolo čiti: posamezni 
vidiki že imajo cilje, npr. ogljik 
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Dodana vrednost in ustvarjanje delovnih mest
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Zaklju čki

� Surovine za papirno industrijo so bio, lokalne, obnovl jive, primerne 
za recikliranje, reciklirane, kriti čne, učinkovito uporabljene. Te 
značilnosti so hkrati odrešitev in prekletstvo za evropsko  papirno 
industrijo:
� zaradi njih so naši proizvodi bolj privlačni.

� vendar naše surovine postajajo bolj privlačne tudi za druge.

� Še naprej jih moramo uporabljati trajnostno in u činkovito ...

� ... kar nam morajo priznati tudi oblikovalci politike.
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