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Електрически и електронни отпадъци в ЕС: 
факти и данни (инфографика)

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях 
се рециклират по-малко от 40%. Запознайте се с данните чрез нашите 
инфографики.

Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот 
— от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си 
представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, е превръщат в пречка 
пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък.

Научете как ЕС работи за намаляване на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване в прехода си към по-голяма кръгова икономика.

Какво представляват електрическите и 
електронните отпадъци
Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след 
употреба.

Големите домакински уреди, като например перални машини и електрически печки, се 
събират в най-голяма степен, като съставляват повече от половината от всички 
събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Следват информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване 
(лаптопи, принтери), потребителско оборудване и фотоволтаични панели (видеокамери, 
луминесцентни лампи) и малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери).

Всички останали категории, като например електрически инструменти и медицински 
изделия, заедно съставляват едва 7,2% от събраните отпадъци.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits


Видове електронни и електрически отпадъци

Дял на рециклиране
Практиките за рециклиране се различават в отделните държави членки — през 2017 г. 
Хърватия е рециклирала 81,3% от всички електронни и електрически отпадъци, докато 
в Малта тази стойност е била 20,8%. 
 

През 2020 г. в ЕС са събрани 10,3 кг електрически и електронни отпадъци на човек.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country


Какъв процент от електронните и електрическите отпадъци се рециклират в отделните страни в ЕС

Защо рециклирането е важно
Изхвърленото електронно и електрическо оборудване съдържа потенциално вредни 
материали, които замърсяват околната среда и увеличават рисковете за хората, 
участващи в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За 
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да противодейства на този проблем, ЕС прие законодателство за предотвратяване на 
употребата на някои химикали, например олово. 
 
Много видове редки минерали, които са необходими в съвременните технологии, идват 
от държави, които не зачитат правата на човека. За да се избегне неволната подкрепа 
за въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека, членовете на ЕП приеха 
правила, изискващи европейските вносители на редкоземни минерали да извършват 
цялостни проверки на своите доставчици.

Какви мерки взема ЕС
През март 2020 г. Европейската комисия представи нов план за действия за кръговата 
икономика, който определя намаляването на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване като основен приоритет. В предложението изрично се очертават 
непосредствени цели като въвеждане на „правото на поправка“ и подобряване на 
възможностите за повторно използване на продукти, въвеждането на общо зарядно 
устройство и насърчаване на рециклирането на електроника. 
 
От края на 2024 г. повечето мобилни електронни устройства ще се зареждат с единно 
устройство на базата на USB тип C. 
 
Европейската комисия представи през март 2023 г. предложение за насърчаване на 
поправката на стоки. То цели да направи поправката и ремонта на продукти по-лесни и 
по-евтини за потребителите.

Позицията на Парламента
През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата 
икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична 
устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на 
изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и 
потреблението към 2030 г. Депутатите също така искат да бъде удължен животът на 
електронните продукти, като се гарантира възможността за поправката им. 
 
Докладчикът на Парламента Ян Хойтема (Обнови Европа, Нидерландия) заяви за плана 
на Комисията: „За да бъде успешна кръговата икономика, принципите на кръговост 
трябва да се прилагат на всички етапи от веригата за създаване на стойност“. 
 
Той посочи, че следва да се обърне специално внимание на сектора на отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване, тъй като рециклирането изостава от 
производството. „През 2017 г. светът е генерирал 44,7 милиона метрични тона отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване и едва 20% са били рециклирани правилно“. 
 
Хойтема изтъкна също така, че развитието на кръговата икономика може да помогне за 
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https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20190612STO54309/kak-es-izpolzva-trghovskata-si-politika-za-da-zashchitava-choveshkite-prava-po-sveta
https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20220331STO26410/zashcho-parlamentt-nastoiava-za-pravoto-na-popravka
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20211008STO14517/obshcho-zariadno-ot-polza-za-potrebitelite-i-prirodata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20211008STO14517/obshcho-zariadno-ot-polza-za-potrebitelite-i-prirodata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220413STO27211/obshcho-zariadno-ustroystvo-es-nalagha-edinen-standart
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220413STO27211/obshcho-zariadno-ustroystvo-es-nalagha-edinen-standart
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_23_1794
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_23_1794
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97114/krghova-ikonomika-ep-prizovavat-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenie-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97114/krghova-ikonomika-ep-prizovavat-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenie-v-es
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/58789/JAN_HUITEMA/home


икономическото възстановяване. „Насърчаването на нови иновативни бизнес модели на 
свой ред ще създаде нов икономически растеж и възможности за работни места, които 
Европа ще трябва да се възстанови“. 
 
Прочетете повече за кръговата икономика и отпадъците:

Факти и данни за управлението на отпадъците в ЕС• 
Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна• 
Стратегия на ЕС за намаляване на замърсяването с пластмаси• 

Допълнителна информация
План за действие за кръгова икономика (EN)
Страница на Комисията относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
(EN)
Категории на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (EN)
Често задавани въпроси относно Директивата за отпадъци от електронно оборудване 
(EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20180328STO00751/infoghrafika-faktite-otnosno-otpadtsite-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20170120STO59356/krghova-ikonomika-novi-tseli-na-es-za-retsiklirane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20180830STO11347/kak-da-namalim-plastmasovite-otpadtsi-strateghiiata-na-es
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://www.ewrn.org/fileadmin/ewrn/documents/191001_EWRN_Definition_6_categories_fin.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu
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