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Tabel 1 Oversigt over hvilke EU-medlemsstater
1
 der risikerer ikke at kunne opfylde 2020-målet om 

forberedelse med henblik på genbrug/genanvendelse af kommunalt affald, der ikke er på rette spor 

til at kunne opfylde 2020-målet om nyttiggørelse af bygnings- og nedrivningsaffald, og/eller som ikke 

opfylder de gældende obligatoriske mål, som er fastlagt i den relevante affaldslovgivning. Oversigten 

bygger på data indsendt af medlemsstaterne. 

Medlems- 

stat 

Risiko for ikke 

at kunne 

opfylde 2020-

målet for 

kommunalt 

affald  

(data fra 2015) 

Fremskridt hen 

mod 2020-

nyttiggørelses-

målet på 70 % 

af bygnings- og 

nedrivnings-

affald   

(data fra 2014) 

WEEE-

indsamlingsmål  

(data fra 2015) 

Emballagemål: 

generelt 

genanvendelses-

mål, 

materialespecifikke 

mål (data fra 2015) 

Deponerings-

mål  

(anvendelses-

dato, data for 

rapporterings-

perioden 2013-

2015) 

BG      

CY  Mindre end 60 

% nyttiggørelse 

Data fra 2014        – generelt 

genanvendelsesmål  

– træ  

– glas 

(data fra 2014) 

50 % (2013) 

HR    – træ 

    – metal 

75 % (2013) 

EE      

FI    træ  

EL  Mindre end 60 

% nyttiggørelse 

 glas 50 % (2013) 

HU         – generel 

genanvendelse  

– glas 

 

LV     50 % (2013) 

MT   Data fra 2014        – generel 

genanvendelse 

   – papir 

– træ 

    – metal 

 – glas 

(data fra 2014) 

Ingen indsendte 

data 

PL    glas  

                                                            
1
 De resterende 10 medlemsstater, der ikke er anført i tabel 1, betragtes ikke som værende i risiko for ikke at 

opfylde 2020-målet for kommunalt affald, har oplyst, at de har en nyttiggørelsesandel på mindst 60 % af 

bygnings- og nedrivningsaffald og opfylder de andre gældende mål, som analyseres i tabellen. 
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PT    glas  

RO   Data fra 2014 glas (data fra 2014)  

SK  Mindre end 60 

% nyttiggørelse 

  50 % (2013) 

ES      

SE  Mindre end 60 

% nyttiggørelse 

   

FR     Ingen indsendte 

data 

IT     Ingen indsendte 

data 

CZ  
 

  50 % (2013) 

 


