
Eurostat: Občan EÚ v roku 2019 vyrobil 502 kg odpadkov, Slováci 421
kg na osobu

Členské krajiny EÚ v roku 2019 vyprodukovali takmer 225 miliónov ton komunálneho odpadu, čo
zodpovedá 502 kg na jednu osobu. Slovensko sa ocitlo na siedmej priečke krajín EÚ s najmenšou
produkciou odpadu - 421 kg na osobu.
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Členské krajiny EÚ v roku 2019 vyprodukovali takmer
225 miliónov ton komunálneho odpadu, čo zodpovedá
502 kg na jednu osobu. Uviedol to v utorok európsky
štatistický úrad Eurostat v správe pre médiá.

V porovnaní s rokom 2018 (495 kg na osobu) ide o
mierny nárast, ale zároveň o zlepšenie situácie oproti
roku 2008, keď na jedného Európana pripadalo 518 kg
odpadu ročne.

Eurostat naznačil, že najviac komunálneho odpadu na
osobu v 27-člennej EÚ pred dvoma rokmi vyprodukovalo
Dánsko (844 kg). Nasledovalo Luxembursko (791 kg), Malta (694 kg), Cyprus (642 kg) ) a Nemecko (609
kg). Najmenej odpadkov v uvedenom období pripadlo na obyvateľov Rumunska (280 kg) a tri ďalšie
členské štáty EÚ tiež vyprodukovali menej ako 400 kg na osobu - Poľsko (336), Estónsko (369) a
Maďarsko (387).

Slovensko sa ocitlo na siedmej priečke krajín EÚ s najmenšou produkciou odpadu - 421 kg na
osobu.
Dobrou správou je, že množstvo recyklovaného odpadu dosiahlo nové maximá a za posledné roky
sa množstvo recyklovaného odpadu (recyklované materiály a kompostovanie) takmer strojnásobilo z 37
miliónov ton (87 kg na osobu) v roku 1995 na 107 miliónov ton (239 kg na osobu) v roku 2019.
Od roku 1995 sa množstvo spáleného komunálneho odpadu v EÚ zdvojnásobilo z 30 miliónov ton
(70 kg na osobu) na 60 miliónov ton (134 kg na osobu) v roku 2019.

Aj keď v EÚ vzniká viac odpadu ako v minulosti, celkové množstvo komunálneho odpadu na tuhých
skládkach sa od roku 1995 znížilo o viac ako polovicu - zo 121 miliónov ton na 54 miliónov ton v roku
2019.
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