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Ravnanje z odpadki v EU: Infografika s podatki

Preverite, kako Evropejci ravnamo z komunalnimi odpadki, ki jih večinoma proizvedejo 
gospodinjstva.

Komunalni odpadki sicer predstavljajo manj kot desetino vseh odpadkov, proizvedenih v EU, a 
so zelo vidni in je z njimi zahtevno upravljati.
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Kliknite za povečavo

Odpadki v Evropi
 
Povprečna količina proizvedenih komunalnih odpadkov na osebo je v EU med letoma 2005 in 
2018 upadala. A v različnih državah lahko opažamo različne trende. Količina komunalnih 
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odpadkov na osebo je denimo narasla na Danskem, v Nemčiji, Grčiji, na Malti in na Češkem, 
upadla pa je v Bolgariji, Španiji, na Madžarskem, v Romuniji in na Nizozemskem.

Največ odpadkov na osebo je bilo proizvedenih na Danskem, Malti, Cipru in v Nemčiji, najmanj 
pa na Madžarskem, Češkem, Poljskem in v Romuniji.

Bogatejše države načeloma proizvajajo več odpadkov na osebo. Na Cipru in Malti je k višjim 
številkam prispeval tudi turizem.
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Kliknite za povečavo

Ravnanje z odpadki
 
Če želimo skrbeti za okolje, je treba proizvodnjo odpadkov preprečiti ali pa zmanjšati njen vpliv.
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EU si prizadeva čim bolj preprečiti proizvodnjo odpadkov in spodbujati ponovno uporabo. Kadar 
to ni mogoče, je najbolj zaželena reciklaža, vključno s kompostiranjem, ki ji sledi uporaba 
odpadkov za pridobivanje energije. Za okolje in zdravje ljudi najbolj škodljiva možnost je 
odlaganje odpadkov, čeprav je tudi ena najbolj poceni možnosti.

Sodeč po podatkih iz leta 2017 je kar 46 odstotkov komunalnih odpadkov v EU recikliranih ali 
kompostiranih. Vendar pa se ravnanje z odpadki močno razlikuje po državah EU. Precej držav 
še vedno odlaga velike količine komunalnih odpadkov.

Odlaganja odpadkov skorajda ni v Belgiji, na Nizozemskem, Danskem, Švedskem, v Nemčiji, 
Avstriji in na Finskem. V teh državah poleg recikliranja odpadke veliko sežigajo. Nemčija in 
Avstrija sta državi EU z največjim deležem reciklaže.

Na vzhodu in jugu Evrope ima odlaganje odpadkov še vedno velik delež. Deset držav odloži 
polovico ali več komunalnih odpadkov na odlagališča. Na Malti, Cipru in v Grčiji celo več kot 80 
odstotkov, na Hrvaškem, v Romuniji, Bolgariji in na Slovaškem več kot 60 odstotkov, v Španiji in 
na Portugalskem pa več kot polovico.

Druge države prav tako sežigajo odpadke in jih odložijo tretjino ali manj: Litva, Latvija, Irska, 
Italija, Francija, Estonija, Slovenija in Luksemburg. Razen Latvije in Estonije so te države 
reciklirale več kot 40 odstotkov gospodinjskih odpadkov.

Med letoma 2006 in 2017 se je delež odlaganja odpadkov na odlagališča močno zmanjšal v 
Sloveniji (za 69 odstotkov), Litvi ( za 65 odstotkov), Latviji (za 64 odstotkov), Estoniji (za 60 
odstotkov) in na Finskem (za 57 odstotkov). 
 

Kako si Parlament prizadeva za oblikvoanje 
krožnega gospodarstva
 
Leta 2018 je EU zastavila nove, ambiciozne cilje o recikliranju, odpadni embalaži in odlagališčih. 
Cilj novih predpisov je spodbuditi prehod k bolj trajnostnemu modelu, poznanemu kot krožno 
gospodarstvo. Marca 2020 je Evropska komisija predstavila akcijski načrt EU za krožno 
gospodarstvo, katerega namen je bolje upravljati z viri in tako zmanjšati količino odpadkov.

Februarja 2021 je Parlament sprejel resolucijo, v kateri se je zavzel za nov akcijski načrt za 
krožno gospodarstvo in zahteval dodatne ukrepe, ki bodo omogočili preoblikovanje EU v 
ogljično nevtralno, okoljsko trajnostno, nestrupeno in popolnoma krožno gospodarstvo do leta 
2050. Med predlaganimi ukrepi so strožji predpisi glede recikliranja in zavezujoči cilji glede 
uporabe in porabe materialov do leta 2030.

Evropski poslanci so prav tako pozvali države EU, naj povečajo kakovostno recikliranje ter 
zmanjšajo odlaganje na deponije in sežiganje odpadkov.
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-7F70717B_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_1_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20210128STO96607/kako-namerava-eu-do-leta-2050-razviti-krozno-gospodarstvo
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules


Oktobra 2022 je Parlament odobril revizijo predpisov o obstojnih organskih onesnaževalih 
(POPs), ki je namenjena zmanjšanju količine nevarnih kemikalij v odpadkih in proizvodnih 
procesih. Novi predpisi bodo vpeljali strožje omejitve, prepovedali določene kemikalije in 
preprečevali, da bi se obstojna onesnaževala nabirala v snoveh pri reciklaži.

Novembra 2022 je Komisija predlagala nove evropske predpise o embalaži. Ti vključujejo 
predloge za izboljšave oblikovanja embalaže, denimo jasno označevanje, da bi spodbudili 
ponovno uporabo in reciklažo. Predlog prav tako poziva k prehodu na biološko, biorazgradljivo 
plastiko, ki jo je mogoče kompostirati. 
 
 

Več podatkov o krožnem gospodarstvu
Učinek tekstilne proizvodnje in odpadkov na okolje (infografika)• 
E-odpadki v EU: podatki (infografika)• 
Plastični odpadki in reciklaža v EU (infografika)• 

Več
Resolucija o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, 10. februar 2021 
Video: Krožno gospodarstvo: Evropa pometa pred svojim pragom
Brifing: Krožno gospodarstvo (marec 2018, v angleščini)
Interaktivna infografika o krožnem gospodarstvu
Ravnanje s komunalnimi odpadki v evropskih državah
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20220930STO41917/obstojna-onesnazevala-kaj-so-kako-skodijo-in-kaksni-so-ukrepi-eu-proti-njim
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20220930STO41917/obstojna-onesnazevala-kaj-so-kako-skodijo-in-kaksni-so-ukrepi-eu-proti-njim
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155?fbclid=IwAR17DTjpv2Z22Wf8tQ73xYvoQ7yjuvXVeT8kZhrYDEri9eMkrz4XJrS-eAA
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614766/EPRS_BRI(2018)614766_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/municipal-waste-management-across-european-countries
mailto:webmaster@europarl.eu

