
Artykuł
18-01-2023 - 16:38
20180328STO00751

Zarządzanie odpadami w UE: Fakty i liczby 
(infografika)

Zapoznaj się z infografiką i dowiedz się, w jaki sposób zarządza się odpadami 
komunalnymi w Unii Europejskiej.

Chociaż odpady komunalne stanowią mniej niż 1/10 z ponad 2,5 mld ton odpadów 
wytwarzanych rocznie w UE, to są bardzo widoczne i mają złożony charakter - ze względu na 
skład, wiele źródeł i związek z wzorcami konsumpcji w społeczeństwie.

Jak UE chce osiągnąć gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2050 r.?
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Gospodarowanie odpadami

Wytwarzanie odpadów w Europie
W latach 2005-2018 średnia ilość odpadów komunalnych na mieszkańca zmniejszyła się w UE. 
Tendencje są jednak zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, np. w Danii, 
Niemczech, Grecji, na Malcie i w Czechach zanotowano wzrost, a w Bułgarii, Hiszpanii, na 
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Węgrzech, w Rumunii i Holandii w Bułgarii - spadek.

W wartościach bezwzględnych w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej odpadów produkuje się 
w Danii, na Malcie, Cyprze i w Niemczech, a najmniej - w na Wegrzech, w Czechach, w Polsce i 
Rumunii. Ponadto warto zaznaczyć, że państwa zamożniejsze mają tendencję do wytwarzania 
większej ilości odpadów na mieszkańca, a turystyka przyczynia się do wyższych wskaźników na 
Cyprze i na Malcie.
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Cele UE i sytuacja w państwach członkowskich

Praktyki gospodarowania odpadami w UE
Unikanie tworzenia odpadów to najkorzystniejsze rozwiązanie dla środowiska. Jednak każdy 
przedmiot, z którego korzystamy, prędzej czy później staje się odpadem, który wymaga 
przetworzenia.
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Zgodnie z unijną "hierarchią gospodarki odpadami" zapobieganie powstawaniu odpadów i 
ponowne wykorzystywanie są najbardziej pożądanymi scenariuszami, następnie - recykling(w 
tym kompostowaniem), inne odzyskiwanie (np. spalanie odpadów i wytwarzanie w ten sposób 
energii - kontrowersyjne w niektórych krajach) i usuwanie, np. poprzez składowanie, czyli 
najbardziej szkodliwa opcja zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia, chociaż jedna z 
najtańszych 
 
46% wszystkich odpadów komunalnych w UE podlega recyklingowi lub kompostowaniu - 
wynika ze statystyk z 2017 r. Jednak praktyki w zakresie gospodarowania odpadami są bardzo 
różne w różnych krajach UE; kilka krajów nadal składuje duże ilości odpadów komunalnych.

Składowiska niemal w ogóle nie istnieją w północno-zachodniej Europie (Belgia, Holandia, 
Szwecja, Dania, Niemcy, Austria, Finlandia), gdzie główną rolę ma spalanie wraz z 
recyklingiem. Poza tym Niemcy i Austria także należą do państw UE, które recyklingują 
najwięcej odpadów.

 
Składowiska są nadal popularne we wschodniej i południowej Europie: 10 krajów składuje co 
najmniej połowę swoich odpadów komunalnych. Na Malcie, Cyprze i w Grecji jest to ponad 
80%; w Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i na Słowacji ponad 60%; w Hiszpanii i Portugalii - co 
najmniej połowa.

Inne kraje również wykorzystują spalanie i wysyłają nie więcej niż jedną trzecią swoich odpadów 
na składowiska: Litwa, Łotwa, Irlandia, Włochy, Francja, Estonia, Słowenia i Luksemburg. Z 
wyjątkiem Łotwy i Estonii, te kraje poddają recyklingowi ponad 40% odpadów z gospodarstw 
domowych.

Należy podkreślic, że w latach 2006-2017 ilość odpadów składowanych na wysypiskach 
zmniejszyła się znacząco w Słowenii, na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii.

W latach 2006-2017 składowanie na wysypiskach znacznie się zmniejszyło w Słowenii (69 
punktów procentowych), na Litwie (65 punktów procentowych), Łotwie (64 punkty procentowe), 
w Estonii (60 punktów procentowych) i Finlandii (57 punktów procentowych).

A part of waste is also exported. In 2020, the EU exports of waste to non-EU countries reached 
32.7 million tonnes in 2020. The majority of waste exported outside the EU consists of ferrous 
and nonferrous metal scrap as well as paper, plastic, textile and glass wastes. EU exports of 
ferrous metal scrap and glass waste go mostly to OECD member countries, while those of non-
ferrous scrap, paper waste, plastic waste and textile waste mostly go to non-OECD member 
countries.

Część odpadów jest również eksportowana. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza 
UE wyniósł 32,7 mln ton. Większość odpadów wywożonych poza UE to złom metali żelaznych i 
nieżelaznych oraz odpady papierowe, plastikowe, tekstylne i szklane. Wywożony złom metali 
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żelaznych i odpady szklane z UE trafiają głównie do krajów członkowskich Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podczas gdy złom metali nieżelaznych, odpady 
papierowe, odpady z tworzyw sztucznych i odpady tekstylne trafiają głównie do krajów 
niebędących członkami OECD.

Działania Parlamentu w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym
W październiku 2022 r. Parlament zatwierdził zmianę przepisów dotyczących trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO) dla zmniejszenia ilości niebezpiecznych chemikaliów w 
odpadach i procesach produkcyjnych. Nowe przepisy wprowadzą bardziej rygorystyczne limity, 
zabronią niektórych chemikaliów i zapobiegną recyklingowi zanieczyszczeń.

W 2018 r. UE określiła nowe, ambitne cele w zakresie recyklingu, odpadów opakowaniowych i 
odpadów trafiających na wysypiska. Nowe przepisy mają wspierać przejście do bardziej 
zrównoważonego modelu, znanego jako gospodarki o obiegu zamkniętym.

W marcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym, ukierunkowany na redukcję odpadów poprzez właściwe gospodarowanie 
zasobami.

W lutym 2021 r. posłowie do PE zagłosowali nad nowym planem działania UE dot. gospodarki o 
obiegu zamkniętym, domagając się podjęcia dodatkowych środków w celu osiągnięcia 
gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zrównoważonej środowiskowo, 
wolnej od toksyn i o całkowicie zamkniętym obiegu do 2050 r., w tym bardziej rygorystycznych 
przepisów dotyczących recyklingu oraz ustanowienia wiążących celów do 2030 r. w zakresie 
wykorzystania i konsumpcji materiałów.

Posłowie zaapelowali również do państw UE o zwiększenie wysokiej jakości recyklingu, 
odejście od składowania odpadów na wysypiskach i zminimalizowanie spalania odpadów.

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych unijnych przepisów 
dotyczących opakowań. Zawiera propozycje ulepszenia projektowania opakowań, takie jak 
jasne oznakowanie, aby wspierać ponowne użycie i recykling. Wzywa również do przejścia na 
tworzywa sztuczne biopochodne, biodegradowalne i kompostowalne.

W styczniu 2023 r. Parlament przegłosował swoje stanowisko w sprawie przepisów dotyczących 
przemieszczania odpadów, które mają wspierać ponowne użycie i recykling oraz ograniczyć 
zanieczyszczenia. Zgodnie z przepisami, odpady wywożone z UE powinny być 
zagospodarowywane w sposób przyjazny dla środowiska w krajach docelowych. Należy 
wzmocnić egzekwowanie tego wymogu, aby przeciwdziałać nielegalnemu transportowi.

W obrębie UE, Parlament chce lepszej wymiany informacji i przejrzystości dotyczącej przesyłek. 
Wywóz odpadów niebezpiecznych z UE do krajów nienależących do OECD powinien być 
generalnie zabroniony. Należy również zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do 
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krajów spoza OECD; natomiast eksport do krajów OECD powinien zostać zakończony w ciągu 
4 lat.

Więcej faktów, liczb i infografik nt. odpadów:

Wpływ produkcji tekstyliów i odpadów tekstylnych na środowisko • 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w UE: fakty i liczby • 
Plastic waste and recycling in the EU • 

Więcej informacji
Rezulucja PE ws. nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
Gospodarka o obiegu zamkniętym: Europa czyści swoje przepisy (wideo)
Briefing: Opracowanie Biura ds. Analiz PE (EN)
Interaktywna infografika: Gospodarka o obiegu zamkniętym (EN)
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w krajach europejskich
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