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Odpadki: Parlament želi več recikliranja in
ponovne uporabe
 
Parlament bo 16. aprila razpravljal o zakonodaji, v skladu s katero bo EU do leta 2025
reciklirala najmanj 55 odstotkov svojih gospodinjskih odpadkov.
 

Učinkovito ravnanje z odpadki je prvi korak na poti k krožnemu gospodarstvu. Nova
zakonodaja zato državam EU postavlja ambicioznejše inpravno zavezujoče cilje za zvišanje
deleža gospodinjskih odpadkov, ki gredo v reciklažo, in zmanjšanje deleža tistih, ki končajo na
odlagališčih:
 
 
 

do leta 2025 bo morala EU kot celota reciklirati 55 odstotkov svojih gospodinjskih
odpadkov; do leta 2030 se bo ta delež zvišal na 60 in do leta 2035 na 65 odstotkov 
do leta 2025 bo morala EU reciklirat 65 odstotkov odpadne embalaže; ta delež se
bo do leta 2030 zvišal na 70 odstotkov:
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Krožno gospodarstvo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-europe-cleans-up-its-act

  2025 2030
Vsa embalaža 65% 70%
Plastika 50% 55%
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od leta 2035 naprej na odlagališčih v EU ne bo smelo končati več kot 10 odstotkov
gospodinjskih odpadkov
 

 
 
Odlagališča so zelo nevarna za okolje. Onesnažujejo prst in vodne vire, pri razgradnji
odpadkov pa v zrak spuščajo metan, plin z močnim toplogrednim učinkom.
 
 
 
Vse to negativno vpliva na zdravje ljudi, gospodarstvo pa izgublja surovine, ki bi se z reciklažo
vrnile v obtok.
 
 
 
Čeprav se je ravnanje z odpadki v EU v zadnjih desetletjih izboljšalo, pa na odlagališčih v EU še
vedno konča več kot četrtina gospodinjskih odpadkov, pri čemer jih je reciklirana ali
kompostirana manj kot polovica. Pri tem med državami EU obstajajo znatne razlike.
 

Les 25% 30%
Kovine 70% 80%
Aluminij 50% 60%
Steklo 70% 75%
Papir in lepenka 75% 85%

Več
Tiskovno sporočilo po glasovanju v odboru
Brifing EP Think Tank
Evropska agencija za okolje
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/themes/waste/municipal-waste/municipal-waste-management-across-european-countries

