
Životné 
prostredie

Vedeli ste, že...

Znižovaním objemu odpadu sa 
šetria peniaze, energia a zdroje, 
zvyšuje sa konkurencieschopnosť 
a ochraňuje sa životné prostredie.

Recyklácia odpadu je živé a inovačné 
odvetvie, v ktorom sa vytvárajú 

pracovné miesta a rast.

Naša kvalita života sa zlepšuje, 
keď vhodne nakladáme s odpadom.

Čistejšie ulice, parky, 
lesy a pláže. Kto by to odmietol!

Zapojme sa 
do obehového 
hospodárstva!

96 % Európanov chce, 
aby EÚ účinnejšie využívala zdroje.

Menej ako polovica 
komunálneho odpadu sa recykluje.

Plastový odpad sa môže 
rozkladať v životnom prostredí niekoľko storočí 

a dostáva sa do potravinového reťazca.

Každý občan EÚ vyhodí každý rok takmer 

pol tony komunálneho odpadu.

Päť krajín EÚ už recykluje 

viac ako 50 % svojho 
komunálneho odpadu a skládkuje 

menej ako 5 %.

Niektoré materiály obiehajú 
v hospodárstve lepšie než iné.

Zamestnanosť v odvetví 
odpadového hospodárstva EÚ sa od roku 

2000 zvýšila o 36 %.

Európske štrukturálne a investičné 
fondy poskytujú v období rokov 2014 – 

2020 5,5 miliardy EUR 
na lepšie nakladanie s odpadom.

Odpad nemusí skončiť ako odpad 
– môže byť začiatkom životného 

cyklu nového výrobku!
EÚ preto potrebuje účinný systém 

nakladania s odpadom, aby sa 
riešili celosvetové výzvy v oblasti 

zdrojov a vytváralo sa udržateľné 
obehové hospodárstvo, ktoré účinne 

využíva zdroje.

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Politika a právne predpisy týkajúce 

sa nakladania s odpadom
http://ec.europa.eu/environment/waste

Akčný plán pre obehové hospodárstvo
http://ec.europa.eu/environment/ 
circular-economy/index_en.htm
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K ZDROJOM 
Čo vám to prináša?

EÚ vytvára opatrenia na zaistenie 
inovačného a bezodpadového 

obehového hospodárstva.

Papierové 
obaly – 

80 % sa 
recykluje

Plastové 
obaly – 
40 % sa 
recykluje

46 % 
sa recykluje

27 % 
sa spaľuje

24 % 
sa skládkuje
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ODPAD JE HODNOTNÝ ZDROJ

Obehové
hospodárstvo 
sa začína
pri vás!  
++  Vyberajte si výrobky, ktoré sú 

navrhnuté tak, aby boli trvácne, 
dali sa opraviť, opakovane 
použiť, opakovane naplniť alebo 
zmodernizovať.

++  Trieďte svoj odpad do správnych 
košov a premieňajte kovy, papier, 
sklo, plast a biologický odpad na 
hodnotné zdroje.

++  Založte si v záhrade alebo vo svojej 
štvrti kompost.

++  Povedzte NIE! vzniku odpadu. 
Udržiavajte pekný vzhľad svojej 
štvrte a pripojte sa k iniciatívam 
čistenia prostredia.

PRÁVNE PREDPISY EÚ O ODPADE 
OD 70. ROKOV 20. STOROČIA 
PRISPIEVAJÚ K ZLEPŠOVANIU 
NAKLADANIA S ODPADOM. 

V hierarchii odpadového 
hospodárstva EÚ sa nakladanie 
s odpadom zoraďuje takto: prevencia, 
príprava na opakované použitie, 
recyklácia a spätné získavanie, pričom 
likvidácia je poslednou možnosťou.

Prostredníctvom nových pravidiel sa 
všetky členské štáty stanú poprednými 
recyklátormi:

++  Do roku 2030 by sa najmenej 
70 % všetkého odpadu z obalov 
v každej krajine EÚ malo recyklovať.

++  Do roku 2035 by všetky krajiny 
EÚ mali recyklovať najmenej 
65 % a skládkovať menej ako 
10 % komunálneho odpadu.

Stanovili sa tiež recyklačné ciele pre 
konkrétne obalové materiály:

++  Papier a kartón: 85 %

++ Železné kovy: 80 %

++ Hliník: 60 %

++ Sklo: 75 %

++ Plast: 55 %

++ Drevo: 30 %

...výroba sa stane
účinnejšou a bude sa tvoriť 

menej odpadu

...výrobcom sa pridelí zodpovednosť 
za odpad z ich výrobkov

...výrobky sa budú 
opravovať, opakovane 

používať, modernizovať 
a obnovovať...o polovicu sa zníži

potravinový odpad

...posilní sa recyklácia

...bude sa zbierať 
triedený odpad

...vyčistí sa životné 
prostredie od 

odpadkov a zabráni sa 
znečisťovaniu morí

ČO JE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO?

V lineárnom hospodárstve čerpáme, 
využívame a likvidujeme zdroje čoraz 
rýchlejšie a neudržateľne. V obehovom 

hospodárstve sa ochraňuje hodnota 
zdrojov tak dlho, ako je to možné, 

a na konci životných cyklov výrobkov 
sa znova oživujú.

V roku 2018 EÚ prijala nové pravidlá s cieľom premieňať 
odpad na zdroj, podnecovať inováciu a inšpirovať zmenu 

smerom k výraznejšiemu obehovému hospodárstvu.

Konkrétnymi opatreniami 
a iniciatívami vo vašej 

krajine, komunite 
alebo spoločnosti...


