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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w UE: 
fakty i liczby (infografika)

W UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to jeden z  najszybciej rosnących 
strumieni odpadów, z których mniej niż 40% jest poddawanych recyklingowi. Infografiki z 
faktami i liczbami.

Urządzenia elektroniczne i sprzęt elektryczny są kwintesencją współczesnego życia – 
począwszy od pralek i odkurzaczy po smartfony i komputery, trudno sobie bez nich wyobrazić 
naszą codzienność. Jednak generowane przez nie odpady stały się przeszkodą w wysiłkach UE 
na rzecz zmniejszenia jej śladu ekologicznego.

Dowiedz się , jak UE rozwiązuje problem e-odpadów w dążeniu do gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Czym są e-odpady?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – krócej „e-odpady” – obejmuje szeroką gamę 
produktów, które wyrzuca się po pewnym czasie użytkowania.

Najczęściej zbiórce podlegają wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak 
pralki i piece elektryczne, które stanowią ponad połowę wszystkich zbieranych e-odpadów.

Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne 
(laptopy, drukarki), urządzenia konsumenckie i panele fotowoltaiczne (kamery wideo, lampy 
fluorescencyjne) oraz małe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, tostery).

Wszystkie pozostałe kategorie, takie jak narzędzia elektryczne i wyroby medyczne, stanowią 
łącznie zaledwie 8,4% zbieranych e-odpadów
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r


Odsetek poszczególnych rodzajów urządzeń w e-odpadach w UE

Współczynnik recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w UE
Podejście do recyklingu różni się w poszczególnych państwach członkowskich: w 2017 r. 
Chorwacja poddała recyklingowi 81,3% wszystkich e-odpadów, a Malta – 20,8%.

W 2020 r. w UE zebrano 10,3 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
mieszkańca.
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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
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


Wskaźniki recyklingu e-odpadów w poszczególnych krajach UE

Dlaczego zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 
musimy poddawać recyklingowi?
Wyrzucany sprzęt elektroniczny i elektryczny zawiera potencjalnie szkodliwe materiały 
zanieczyszczające środowisko i zwiększające ryzyko dla zdrowia osób zajmujących się 

Artykuł

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 5



recyklingiem e-odpadów. Aby temu przeciwdziałać, UE przyjęła przepisy uniemożliwiające 
stosowanie niektórych substancji chemicznych, takich jak ołów.

Wiele rzadkich minerałów, nieodzownych w nowoczesnych technologiach, pochodzi z krajów, 
które nie przestrzegają praw człowieka. Aby uniknąć niezamierzonego wspierania konfliktów 
zbrojnych i naruszeń praw człowieka, posłowie do PE przyjęli przepisy zobowiązujące 
europejskich importerów minerałów ziem rzadkich do gruntownych kontroli u swoich 
dostawców.

Jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia 
ilości e-odpadów?
W marcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działania dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w którym za jeden z kluczowych priorytetów uznano ograniczenie e-
odpadów. We wniosku przedstawiono konkretne cele na teraz, takie jak „prawo do naprawy” i 
ogólna poprawa możliwości ponownego użycia, wprowadzenie uniwersalnej ładowarki i 
ustanowienie systemu nagradzania w celu zachęcenia do recyklingu elektroniki.

USB typu C będzie powszechną ładowarką dla większości przenośnych urządzeń 
elektronicznych w UE do końca 2024 roku. Laptopy będą musiały być wyposażone w port USB 
Type-C do 28 kwietnia 2026 roku.

W marcu 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt wspierania naprawiania 
urządzeń. Nowe prawo do naprawy wymagałoby od sprzedawców naprawy produktów w 
ramach gwarancji, chyba że ich wymiana jest tańsza. Zapewniłoby też prawo do ułatwienia 
napraw i obniżenia ich kosztów.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
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.

W kwestii e-odpadów posłowie chcą, aby UE promowała dłuższą żywotność produktów poprzez 
ich ponowne użycie i naprawę.

Oto, co sprawozdawca Parlamentu Jan Huitema (Renew Europe, Holandia) powiedział o planie 
Komisji Europejskiej: „Ważne jest, byśmy podeszli do tego planu działania całościowo. Aby 
gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem, trzeba wdrożyć zasady obiegu zamkniętego 
na wszystkich etapach łańcucha wartości”.

Stwierdził też, że szczególną uwagę należy poświęcić sektorowi zużytego sprzętu 
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https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/20220331STO26410/prawo-do-naprawy-dlaczego-przepisy-ue-sa-wazne
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/20211008STO14517/jedna-ladowarka-lepsza-dla-konsumentow-i-srodowiska
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20220413STO27211/usb-c-stanie-sie-powszechna-ladowarka-w-ue-do-konca-2024-r
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_1794
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210204IPR97114/circular-economy-meps-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/58789/JAN_HUITEMA/home


elektrycznego i elektronicznego, ponieważ recykling tego sprzętu pozostaje w tyle za produkcją: 
„[W] 2017 r. świat wygenerował 44,7 mln ton metrycznych (Mt) e-odpadów, z których jedynie 
20% zostało poddanych odpowiedniemu recyklingowi”.

Huitema stwierdził również, że plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym 
mógłby przyczynić się do odbudowy gospodarczej: „Bodziec do tworzenia nowych, 
innowacyjnych modeli biznesowych zrodzi nowe możliwości wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia, które Europa będzie musiała wykorzystać”.

Więcej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i odpadów:

Fakty i liczby na temat zarządzania odpadami w UE• 
Gospodarka o obiegu zamkniętym: definicja i korzyści• 
Strategia UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem• 

Więcej informacji
Rezolucja ws. nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym [EN]
FAQ na temat dyrektywy w sprawie WEEE [EN]
Nowe kategorie odpadów elektronicznych do zbiórki [EN]
Strona Komisji Europejska poświęcona zużytemu sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu 
(WEEE) [EN] 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/20180328STO00751
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https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
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