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Nehéz teljesíteni az e-hulladékkal kapcsolatos uniós célokat
Az Európai Unió tagállamai együttesen több kidobott elektromos és elektronikai berendezést
gyűjtenek be és hasznosítanak, mint a világ legtöbb részén, mégis fennáll a kockázata, hogy az
Unió nem teljesíti ambiciózusabb e-hulladék-gyűjtési célkitűzéseit. Az Európai Számvevőszék új
áttekintése számos nehézségre rámutat, többek között a meglévő szabályok betartásának
biztosítása és ellenőrzése terén, vagy az olyan jogsértések és büntetendő cselekmények
problémájára, mint az Unión kívülre irányuló illegális hulladékszállítás.
Megfelelő kezelés nélkül az e-hulladék – vagyis a kidobott elektromos és elektronikus eszközök,
háztartási készülékek, sőt olyan nagy berendezések is, mint a fotovoltaikus panelek – ártalmas a
környezetre. Az e-hulladék gyakran tartalmaz újrafeldolgozható anyagokat is, például fémeket és
műanyagokat, ezáltal hozzájárulhat a körforgásos gazdasághoz. Például egy tonna okostelefon
körülbelül százszor annyi aranyat tartalmaz, mint 1 tonna aranyérc.
„Az e-hulladék uniós begyűjtése és hasznosítása javuló tendenciát mutat, és az Unióban jelenleg
begyűjtött e-hulladék 80%-a újrafeldolgozásra kerül – tájékoztatott Joëlle Elvinger, az áttekintésért
felelős számvevőszéki tag. – Az e-hulladék begyűjtése, újrafeldolgozása és újrahasználata azonban
nem egyformán eredményes valamennyi tagállamban, és e téren további javulás volna elérhető.
Észrevételeztük azt is, hogy az Unió nehézségekbe ütközik a helytelen e-hulladék-gazdálkodás, az
illegális hulladékszállítás és egyéb büntetendő cselekmények kapcsán”.
Az Unió teljesítette az elektronikus hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó korábbi
célértékeit, majd még nagyratörőbbeket határozott meg. Az új célértékekről egyelőre nem állnak
rendelkezésre aktualizált adatok. Valójában mindössze két tagállam halad megfelelően ahhoz, hogy
elérje a 2019-re kitűzött begyűjtési célértékeket. A számvevők szerint történtek előrevivő lépések:
a körforgásos gazdaságra vonatkozó követelmények bekerültek a jogalkotási javaslatokba (pl. a
környezettudatos tervezés), az alapanyag-használat csökkentésére irányuló ösztönzőket vezettek
be, illetve hangsúlyt helyeztek a termékek javíthatóságára és tartósságára. Ezek az aktualizált
környezettudatos tervezési követelmények azonban még nem vonatkoznak egyes népszerű
elektromos és elektronikus berendezésfajtákra, például a mobiltelefonokra és a számítógépekre. A
Számvevőszék véleménye szerint a jelen áttekintés ötletekkel szolgálhat az Európai Bizottság
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számára „az elektronikus eszközök körforgására irányuló kezdeményezés” kapcsán, amelyet az 2021
utolsó negyedévére tervez.
Idővel az Unió tökéletesítette az e-hulladékra vonatkozó jogszabályait. Az Unió országai ugyanakkor
gyakran szembesülnek nehézségekkel ezen uniós jogszabályok végrehajtása során: a számvevők
szerint előfordulhat, hogy az e-hulladék kezelése (pl. a potenciálisan mérgező anyagok vagy egyéb
összetevők kivonása és a velük való szennyeződés megszüntetése) helytelen módon történik,
gyakran a vizsgálatok és ellenőrzések felületessége miatt. Néhány tagállam nem rendelkezik
elegendő erőforrással, hogy kellően tudja ellenőrizni a gazdasági szereplőket és az Unión kívülre
történő hulladékszállítmányokat. Erősek az illegális vagy nem megfelelő hulladékgazdálkodás
gazdasági ösztönzői, míg a lebukás kockázata általában alacsony. A büntetendő cselekmények
felderítése ezért komoly nehézségekbe ütközik az e-hulladék-gazdálkodás során.

Háttér-információ
Az „E-hulladék: uniós fellépések és fennálló kihívások” című, 4/2021. sz. számvevőszéki áttekintés
23 nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). Áttekintésünk nem egy ellenőrzés
eredményeként, hanem főként a nyilvánosság számára hozzáférhető információk vagy kifejezetten
e célból gyűjtött anyagok elemzéséből született.
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