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Santrauka 
I Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ atliekos), dar vadinamos 
„elektroninėmis atliekomis“ arba „e. atliekomis“, – tai įvairių formų elektros ir 
elektroninė įranga, nebeturinti vertės jos naudotojams arba nebeatitinkanti savo 
pradinės paskirties. Šios rūšies atliekose dažnai būna pavojingų medžiagų, todėl jos 
kenkia aplinkai. E. atliekose taip pat dažnai būna metalų ir plastikų, kurie naudojami 
kaip naujų gaminių žaliava, todėl juos galima perdirbti. 

II Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai paskelbta 
informacija ar specialiai šiuo tikslu surinkta medžiaga. Joje daugiausia dėmesio 
skiriama Europos Sąjungos (ES) vaidmeniui ir veiksmams, kuriais siekiama įveikti 
e. atliekų tvarkymo ES iššūkius. Joje pateikiamas ES atsakas į šią problemą ir 
atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos pagrindinius iššūkius, likusius įgyvendinant EEĮ 
atliekų direktyvą. 2021 m. pirmąjį ketvirtį paskelbus šią apžvalgą, Komisija turės 
galimybę į ją atsižvelgti rengdama Žiedinės elektronikos iniciatyvą, kurią planuojama 
įgyvendinti 2021 m. paskutinį ketvirtį. 

III ES pirmąją direktyvą dėl EEĮ atliekų priėmė 2003 m., o 2012 m. ją pakeitė naujoji 
direktyva. Direktyvoje nustatytas didesnės gamintojo atsakomybės principas, pagal 
kurį reikalaujama, kad elektros ir elektroninės įrangos gamintojai finansuotų EEĮ atliekų 
tvarkymą (principas „teršėjas moka“). EEĮ atliekų direktyva taip pat skatinamas 
gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimas siekiant pagerinti gaminių projektavimą, 
kad juos būtų lengviau pakartotinai naudoti, taip pat išmontuoti ir naudoti EEĮ atliekų 
sudedamąsias dalis ir medžiagas. Be to, joje nustatyti įvairūs EEĮ atliekų surinkimo ir 
naudojimo tikslai. Pagal ES ir tarptautinę teisę draudžiama eksportuoti pavojingas 
e. atliekas į šalis, kurios nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
narės. 

IV 2019 m. Komisija paskelbė komunikatą dėl Europos žaliojo kurso, kuriame 
remiamas ES ekonomikos modernizavimas ir pirmenybė teikiama medžiagų naudojimo 
mažinimui ir pakartotiniam naudojimui, o ne perdirbimui. 2020 m. Komisija paskelbė 
naujos žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Plane nurodyta, kad elektroninė ir 
informacinių bei ryšių technologijų įranga (IRT) yra gaminiai, dėl kurių reikia imtis 
skubių veiksmų, ir juo skatinamas geresnis gaminių projektavimas, vartotojų įgalėjimas 
ir gamybos procesų žiediškumas. 

V Pažymime, kad ES e. atliekų tvarkymo sistema yra geresnė, palyginti su kitomis 
pasaulio šalimis. ES valstybės narės vidutiniškai surenka ir naudoja daugiau EEĮ atliekų 
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nei dauguma trečiųjų šalių. Bendrai imant, ES pasiekė ankstesnius EEĮ atliekų surinkimo 
ir naudojimo tikslus, nors kai kurios valstybės narės nepasiekė 2016 m. surinkimo 
tikslo. Vėliau ES nusistatė surinkimo ir naudojimo tikslus, kuriems pasiekti reikia 
daugiau pastangų. 

VI Taip pat pažymime, kad peržiūrėjus tikslus, e. atliekų kategorijas ir duomenų 
teikimo procedūras, ES teisės aktai dėl elektroninių atliekų buvo patobulinti. Komisija 
įvertino, kaip įgyvendinama politika, ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 
valstybes nares. 

VII Pažymime, kad ES e. atliekų tvarkymo srityje tebėra iššūkių. Vienas iš jų – esamų 
e. atliekų apdorojimo reikalavimų įgyvendinimas. Kitas susijęs su netinkamu e. atliekų 
tvarkymu, neteisėtu jų vežimu ir kita nusikalstama veikla. Be to, ES tenka iššūkis, 
susijęs su vis didėjančių e. atliekų rinkimu, perdirbimu ir pakartotiniu naudojimu. 
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Įvadas 

Politikos kontekstas 

01 Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ atliekos, „elektroninės atliekos“ arba 
„e. atliekos“) – tai įvairių formų elektros ir elektroninė įranga, nebeturinti vertės jos 
naudotojams arba nebeatitinkanti savo pradinės paskirties1. Jos apima įvairius 
prietaisus – nuo smulkių buitinių elektrinių prietaisų ir IT įrangos iki didelės įrangos, 
kaip antai fotovoltinės plokštės arba bankomatai. Jos neapima baterijų, kurioms ES 
taikomi atskiri teisės aktai. 

02 Tinkamai neapdorotos EEĮ atliekos yra kenksmingos aplinkai, nes jose dažnai būna 
sudėtingų labai toksiškų medžiagų derinių. Deginant neapdorotas EEĮ atliekas gali 
išsiskirti pavojingos cheminės medžiagos, pavyzdžiui, dioksinai2. Tam tikrų metalų, 
pavyzdžiui, švino ir gyvsidabrio, naudojimas ES nuo 2003 m. ribojamas3, tačiau jų vis 
dar gali būti senesniuose gaminiuose. 

03 Tinkamas e. atliekų apdorojimas gali duoti didelės ekonominės naudos ir 
sumažinti žaliavų paklausą. Pavyzdžiui, vienoje tonoje išmaniųjų telefonų yra apie 100 
kartų daugiau aukso nei 1 tonoje aukso rūdos4. E. atliekose gali būti ir kitų svarbių 
metalų, pavyzdžiui, vario, nikelio, indžio ar paladžio5. Perdirbant e. atliekas taip pat 
prisidedama prie klimato kaitos švelninimo, nes taip išvengiama šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo gaminant naujas medžiagas, visų pirma metalus6. 

                                                      
1 Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, 2016 m. gegužės mėn. 

2 Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. E-Waste: A Global 
Hazard. Annals of Global Health. 2014 m. lapkričio mėn., p. 286-295. 

3 Direktyva 2002/95/EB (nebegalioja) ir Direktyva 2011/65/ES. 

4 Pasaulio ekonomikos forumas, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global 
Reboot, 2019 m. 

5 INTOSAI, Auditing Waste Management, October 2016, p. 16. 

6 Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V. The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands: 
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, vol. 2017 m., 
p. 3-4. 

https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
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Įgyvendinant ES finansuojamą projektą „ProSUM“7 nustatyta, kad EEĮ atliekose yra 49 
cheminiai elementai, daugelis jų gali būti perdirbami kitiems gaminiams gaminti8. 18 iš 
šių 49 elementų Europos Komisija išvardijo kaip svarbiausiąsias žaliavas, t. y. 
ekonominiu atžvilgiu svarbias medžiagas, kurioms būdinga didelė tiekimo rizika9 (žr. 1 
diagramą). 

1 diagrama. EEĮ atliekose randami cheminiai elementai ir svarbiausiosios 
žaliavos, nurodyti periodinėje elementų lentelėje 

 
Pastaba. Europos Komisija kaip svarbiausiąją žaliavą nurodo ne patį cheminį elementą aliuminį, o 
boksitą – uolieną, kurioje yra daug aliuminio. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis duomenimis, gautais iš „Urbanistinių atliekų platformos“ ir Europos 
Komisijos. 

                                                      
7 Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM), 

Funded under H2020-EU.3.5.4, Grant Agreement n. 641 999. 

8 Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining 
wastes (ProSUM) - Final Report, 2017 m. gruodžio 21 d., Briuselis, Belgija. Taip pat žr. 
projektą „ProSUM“ „Urbanistinių atliekų platforma“. 

9 Europos Komisija, „Atsparumo, susijusio su svarbiausiosiomis žaliavomis, didinimas.Kaip 
siekti didesnio saugumo ir tvarumo?“ COM(2020) 474 final, p. 1 ir 1 priedas. 
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http://www.urbanmineplatform.eu/homepage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://cordis.europa.eu/project/id/641999
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.urbanmineplatform.eu/composition/eee/elements
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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04 ES pirmą kartą ėmėsi teisėkūros veiksmų e. atliekų srityje 2003 m., priėmusi 
pirmą EEĮ atliekų direktyvą10. Šia direktyva buvo skatinama sukurti surinkimo sistemas, 
pagal kurias, remiantis didesnės gamintojo atsakomybės principu, vartotojai galėjo 
nemokamai grąžinti savo EEĮ atliekas (žr. 1 langelį). 2012 m. ES priėmė naujos 
redakcijos direktyvą (antrąją EEĮ atliekų direktyvą)11. 

1 langelis 

Didesnė gamintojo atsakomybė – kas tai? 

Didesnė gamintojo atsakomybė yra praktinis principo „teršėjas moka“ taikymas, 
kai gamintojai yra atsakingi už savo gaminių poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo 
ciklą12. 

ES atliekų pagrindų direktyvoje „didesnė gamintojo atsakomybė“ apibrėžta kaip 
„valstybių narių nustatytų priemonių rinkinys, taikomas siekiant užtikrinti, kad 
gamintojai prisiimtų (finansinę ir / arba organizacinę) atsakomybę už atliekų 
tvarkymo etapą gaminio gyvavimo cikle“13. 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, taip pat valstybių narių 
įgaliotieji atstovai gali individualiai pasirūpinti elektroninėmis atliekomis, tiesiogiai 
organizuodami atliekų surinkimą ir tolesnį tvarkymą. Jie taip pat gali prisidėti prie 
kolektyvinės sistemos kūrimo, pavyzdžiui, įsteigdami ir finansuodami (kartu su 
kitais gamintojais) gamintojų atsakomybės organizaciją, kuri būtų atsakinga už 
e. atliekų tvarkymą. 

05 Pagal EEĮ atliekų direktyvą valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų sukurtos 
nemokamo elektroninių atliekų grąžinimo (galutiniam turėtojui) sistemos14. Elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojai tas sistemas finansuoja proporcingai jų užimamai 
įrangos rūšies rinkos daliai ir pagal tvarką, kuri skiriasi priklausomai nuo valstybės 

                                                      
10 Direktyva 2002/96/EB. 

11 Direktyva 2012/19/ES. 

12 Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy, ERA forumas. V. 20, 2020 m. vasario mėn., p. 494. 

13 Direktyva 2008/98/EB, 3 straipsnio 21 dalis. 

14 Direktyvos 2012/19/ES 5 straipsnis. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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narės, nustatytą laikantis Atliekų pagrindų direktyvoje15 ir EEĮ atliekų direktyvoje 
nustatytų būtiniausių reikalavimų. 

06 Atliekų tvarkymas yra plati sąvoka, vartojama visų rūšių atliekų surinkimui, 
vežimui, naudojimui ir šalinimui apibūdinti16. EEĮ atliekų direktyvoje pateikiamos 
nuostatos dėl šių e. atliekų tvarkymo operacijų: atskiro EEĮ atliekų surinkimo, tinkamo 
apdorojimo, EEĮ atliekų vežimo, naudojimo (įskaitant perdirbimą ir parengimą 
pakartotiniam naudojimui) ir aplinką tausojančio šalinimo. 

07 EEĮ atliekų direktyvoje taip pat skatinama taikyti Atliekų pagrindų direktyvos 
atliekų hierarchiją. Atsižvelgiant į šią atliekų hierarchiją, EEĮ atliekų direktyvoje 
numatytas gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija siekiant 
pagerinti gaminių projektavimą, kad juos būtų lengviau pakartotinai naudoti, taip pat 
išmontuoti ir naudoti EEĮ atliekų sudedamąsias dalis ir medžiagas. 2 diagramoje 
pateikti šaldytuvams taikomos atliekų hierarchijos pavyzdžiai. 

2 diagrama. Pavyzdys: atliekų hierarchijos taikymas šaldytuvams. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Atliekų pagrindų direktyva. 

                                                      
15 Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnis. 

16 Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 9 dalis. 

Atliekų prevencija

Parengimas pakartotiniam naudojimui

Perdirbimas

Kitoks naudojimas

Šalinimas

•Projektavimu didinti ilgalaikiškumą
•Paskatos remontuoti ir atnaujinti
•Naudokite šaldytuvą 

•Pašalintų gaminių tikrinimas, valymas arba taisymas
•Tolesnis pakartotinis apdorojimas nereikalingas
•Šaldytuvas vėl veikia

•Perdirbimas į kitus produktus, žaliavas ar medžiagas
•Medžiagų, pvz., metalų, alyvų, plastikų ir putų izoliacijos, 
perdirbimas...

•...arba seno šaldytuvo pavertimas drabužių spinta, sodo vazonu, 
knygų lentyna ir t. t. 

•Operacijos, neįtrauktos į nė vieną iš pirmiau nurodytų kategorijų
•Šaldytuvas gali būti išvežtas į sąvartyną arba metalo laužo įmonę

•Atliekos gali būti naudingai panaudojamos
•Pavyzdžiui, plastiko (gauto iš išmestų šaldytuvų) deginimas elektros 
energijai gaminti

Nepalankiausi būdai

Palankiausi būdai

Naudojimas

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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08 EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti įvairūs EEĮ atliekų surinkimo tikslai (žr. 3 
diagramą), taip pat nustatyti keli naudojimo tikslai ir minimalūs parengimo 
pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai (žr. I priedą). Naudojimas susijęs su 
metalų ir metalų junginių perdirbimu ir gavyba, taip pat deginimu energijai gauti17. 

3 diagrama. EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti e. atliekų surinkimo tikslai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Direktyva 2012/19/ES ir Direktyva 2002/96/EB. 

09 Siekiant apsaugoti aplinką, EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti bendri ES masto 
e. atliekų apdorojimo reikalavimai. Valstybės narės gali nustatyti papildomus surinktų 
EEĮ atliekų apdorojimo minimalius kokybės standartus. Direktyva Komisijai taip pat 
suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs EEĮ 
atliekų apdorojimo kokybės standartai (įskaitant naudojimą, perdirbimą ir parengimą 
pakartotiniam naudojimui), remiantis Komisijos įgaliojimu veikiančių standartizacijos 
organizacijų darbu18. 

                                                      
17 Direktyvos 2008/98/EB II priedas. 

18 Europos Komisija, Įgaliojimas Nr. M/518 – Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
2013 m. sausio 24 d. 

4 kg
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85 % EEĮ atliekų, susidariusių valstybės narės 
teritorijoje
10 valstybės narės* tikslą gali įgyvendinti 
vėliau, bet iki 2021 m. rugpjūčio 14 d.
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Bent 4 kg vienam gyventojui per metus, 
surinkti iš privačių namų ūkių

Toks pat EEĮ atliekų svoris, kaip ir tokių 
atliekų, surinktų toje valstybėje narėje 
per ankstesnius 3 metus
vidutinis svoris

65 % vidutinio elektros ir 
elektroninės įrangos, pateiktos rinkai 
valstybėje narėje per ankstesnius 3 
metus, svorio

ARBA

*BG, CZ, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK

Pirmoje EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti tikslai

Dabartinėje EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti tikslai

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:2002L0096/TXT:LT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
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10 EEĮ atliekų direktyvoje nustatyta, kad EEĮ atliekos gali būti vežamos į kitas ES 
valstybes nares arba į trečiąsias šalis tik tuo atveju, jei laikomasi ES teisės aktų dėl 
atliekų vežimo. Kalbant apie atliekų vežimą į trečiąsias šalis, pagal ES teisę draudžiama 
eksportuoti pavojingas atliekas į trečiąsias šalis, kurios nėra Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narės (EBPO)19. Nuo 2019 m. pagal 
tarptautinę teisę taip pat draudžiama eksportuoti įvairias pavojingas atliekas, įskaitant 
pavojingas e. atliekas, iš ES į EBPO nepriklausančias šalis20. 

Funkcijos ir atsakomybė 

11 Europos Komisija per Aplinkos generalinį direktoratą (Aplinkos DG) siūlo politikos 
priemones (įskaitant naujus teisės aktus) ir stebi e. atliekų politikos įgyvendinimą. 
Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares, 
jei jos nesilaiko ES teisės aktų. Kitas Europos Komisijos generalinis direktoratas, 
Europos statistikos biuras (Eurostatas), yra atsakingas už valstybių narių surinktų 
duomenų apie rinkai pateiktą elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ), EEĮ atliekų surinkimą, 
EEĮ atliekų naudojimą (įskaitant perdirbimą ir parengimą pakartotiniam naudojimui) ir 
EEĮ atliekų eksportą surinkimą ir už šių duomenų nuoseklumo tikrinimą21. Eurostatas 
taip pat teikia tikslų pasiekimo ataskaitas22. 

12 ES finansuoja mokslinius tyrimus ir pajėgumų stiprinimą e. atliekų srityje, pagal 
programą „Horizontas 2020“23 skyrusi beveik 100 milijonų eurų ir pagal programą 
LIFE24 – daugiau kaip 8 milijonus eurų. ES biudžete taip pat numatytas tam tikras 
finansavimas bendrai atliekų infrastruktūrai iš Sanglaudos fondo ir Europos regioninės 
plėtros fondo, tačiau iš Komisijos paskelbtų duomenų neįmanoma nustatyti, ar šio 
finansavimo dalis skiriama su e. atliekomis susijusiai infrastruktūrai25. 

                                                      
19 Reglamento(ES) 1013/2006 36 straipsnis. 

20 Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo 
kontrolės, VII priedas. 

21 Direktyvos 2012/19/ES 16 straipsnis ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2193. 

22 Žr. Eurostatas, Waste statistics – electrical and electronic equipment. 

23 Žr. duomenų bazę CORDIS. 

24 Žr. programos LIFE projektų duomenų bazę. 

25 Europos Komisija, atvirųjų duomenų portalas, duomenys apie Sanglaudos fondą ir Europos 
regioninės plėtros fondą. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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13 Valstybės narės EEĮ atliekų direktyvą perkėlė į nacionalinę teisę ir nustatė jos 
įgyvendinimo procedūras. Jos taip pat teikia duomenis Eurostatui. 

14 Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai, importuotojai (ir įgaliotieji atstovai) 
valstybėse narėse privalo užtikrinti, kad tokie ES rinkai pateikiami gaminiai atitiktų ES 
teisės aktus, ir finansuoti e. atliekų tvarkymą. 

E. atliekos, Europos žaliasis kursas ir žiedinė ekonomika 

15 2019 m. Komisija paskelbė komunikatą dėl Europos žaliojo kurso. Tai – „pradinis 
pagrindinių politikos sričių ir priemonių planas“, kuriuo siekiama pertvarkyti „ES į 
teisingą ir klestinčią visuomenę ir efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą 
ekonomiką“26. Komunikate, be kitų tikslų ir veiksmų, numatytas „naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas“. Žiedinėje ekonomikoje gaminiai ir juose esančios 
medžiagos labai vertinami, o tai reiškia, kad reikia kuo labiau sumažinti atliekų kiekį ir 
kuo daugiau medžiagų išlaikyti ekonomikoje27. Tai pirmiausia apimtų, be kita ko, 
medžiagų naudojimo mažinimą ir pakartotinio naudojimo, o ne perdirbimo, didinimą ir 
reikštų didesnę gamintojo atsakomybę. 

16 2020 m. kovo mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Naujas žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“28. Jame 
nurodyta, kad elektroninė ir informacinių bei ryšių technologijų (IRT) įranga yra viena iš 
pagrindinių vertės grandinių, kuriai reikia „skubių, visapusiškų ir suderintų veiksmų“. 

17 2021 m. ketvirtą ketvirtį Komisija ketina pateikti Žiedinės elektronikos 
iniciatyvą29, kurios tikslas – skatinti ilgesnį gaminių naudojimo laiką, įskaitant, inter 
alia30: 

o reguliavimo priemones, apimančias elektros ir elektroninės įrangos projektavimą, 
kuriomis siekiama pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, patvarumą, 

                                                      
26 COM(2019) 640 final, p. 2. 

27 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, „Uždaro ciklo kūrimas. Naujas žiedinės ekonomikos 
dokumentų rinkinys, 2016 m. sausio mėn., p. 2-3. 

28 COM(2020) 98 final. 

29 COM(2020) 690 final, priedas. 

30 COM(2020) 98 final, 3.1 skirsnis. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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pataisomumą, atnaujinimo galimybes, techninę priežiūrą, pakartotinį naudojimą ir 
perdirbimą; 

o pirmenybės teikimą elektronikai ir IRT gaminiams, siekiant įgyvendinti „teisės į 
remontą“ politiką, įskaitant teisę atnaujinti pasenusią programinę įrangą; 

o mobiliųjų telefonų ir panašių prietaisų kroviklių reglamentavimo priemones; 

o EEĮ atliekų rinkimo gerinimą, be kita ko, nagrinėjant galimybes sukurti ES masto 
sistemą, skirtą seniems mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir 
krovikliams grąžinti; 

o ES taisyklių dėl pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje peržiūrą. 
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Apžvalgos apimtis ir metodas 
18 Šioje apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama ES vaidmeniui ir veiksmams EEĮ 
atliekų srityje. Joje apžvelgiami ES veiksmai e. atliekų srityje ir pabrėžiami pagrindiniai 
iššūkiai, susiję su EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimu. Ši apžvalga apima laikotarpį nuo 
2012 m. EEĮ atliekų direktyvos įsigaliojimo (2012 m. rugpjūčio mėn.) iki 2021 m. sausio 
mėn. Daugiausia dėmesio skyrėme ES e. atliekų tvarkymo iššūkių nustatymui. 
Surengėme susitikimus su Aplinkos GD pareigūnais, taip pat peržiūrėjome: 

o Europos Audito Rūmų31 ir nacionalinių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) 
ataskaitas; 

o Europos Komisijos politikos vertinimus, visų pirma jos 2017 m. EEĮ atliekų atitikties 
skatinimo galutinę ataskaitą; 

o Europos Parlamento pranešimus, be kita ko, kuriuos parengė Europos Parlamento 
tyrimų tarnyba (EPRS); 

o akademinės bendruomenės, ekspertų grupių ir nevyriausybinių organizacijų 
leidinius apie EEĮ atliekų tvarkymą. 

19 Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, daugiausia pagrįsta viešai paskelbta 
informacija ar specialiai šiuo tikslu surinkta medžiaga. Ji pateikta viename dokumente, 
joje apibendrinama informacija ir žinios apie e. atliekų politikos padėtį ES, taip pat apie 
iššūkius, su kuriais susiduria ES gerindama e. atliekų naudojimą, tokiu būdu prisidedant 
prie platesnio masto diskusijų dėl atliekų mažinimo ir dėl būdų, kaip ekonomiką 
padaryti labiau žiedinę. 2021 m. pirmąjį ketvirtį paskelbus šią apžvalgą, Komisija turės 
galimybę į ją atsižvelgti rengdama Žiedinės elektronikos iniciatyvą, kurią planuojama 
įgyvendinti 2021 m. paskutinį ketvirtį. 

  

                                                      
31 Specialioji ataskaita Nr. 01/2020 („ES veiksmai ekologinio projektavimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo ženklinimo srityse: svarbų indėlį didinant energijos vartojimo 
efektyvumą mažina dideli vėlavimai ir reikalavimų nesilaikymas“) ir specialioji ataskaita 
Nr. 16/2019 („Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Jų naudą politikos formuotojams 
galima padidinti“). 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51214
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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ES e. atliekų tvarkymo sistema 

ES surenka ir naudoja daugiau e. atliekų nei dauguma kitų 
pasaulio vietų 

20 Remiantis pasauline e. atliekų statistika, Europos Sąjungoje surenkama ir 
apdorojama daugiau e. atliekų nei daugumoje pasaulio vietų. Pasaulinės e. atliekų 
statistikos partnerystės duomenys rodo, kad Europa (įskaitant ES ir ES nepriklausančias 
šalis) yra žemynas, kuriame vienam gyventojui tenka daugiausia e. atliekų, tačiau taip 
pat joje surenkama ir perdirbama daugiausia EEĮ atliekų pasaulyje. Europoje vienam 
gyventojui tenka panašus e. atliekų kiekis, kaip ir Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei 
Okeanijoje, tačiau atliekų surinkimo ir perdirbimo lygis yra daugiau kaip keturis kartus 
didesnis (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. E. atliekų susidarymas, surinkimas ir perdirbimas pagal žemyną 
(2019 m.) 

Rodikliai Afrika 
Šiaurės ir 

Pietų 
Amerika 

Azija Europa Okeanija 

Susidariusios 
e. atliekos 

Iš viso (Mt) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Vienam 
gyventojui 
(kg) 

2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Dokumentais 
patvirtintos 
e. atliekos, 
kurios turi būti 
surinktos ir 
tinkamai 
perdirbtos 

Iš viso (Mt) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Visų 
susidariusių 
atliekų dalis 
(%) 

0,9 9,4 11,7 42,5 8,8 

Šaltinis: Audito Rūmai ir Global E-waste Monitor 2020 duomenys. 

21 ES valstybės narės e. atliekų surinkimo srityje pasiekia geresnių rezultatų nei 
dauguma ES nepriklausančių šalių, įskaitant išsivysčiusias šalis, pavyzdžiui, Jungtines 
Valstijas ir Japoniją (žr. II priedo 1 pav.). 

Laikui bėgant e. atliekų surinkimas ir naudojimas ES pagerėjo 

22 Eurostato duomenys rodo, kad 2012–2018 m. ES vienam gyventojui tenkantis 
surinktų EEĮ atliekų kiekis padidėjo (žr. 4 diagramą ir II priedo 2 diagramą). Iš iki 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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2018 m. turimų duomenų matyti, kad, nepaisant skirtumų tarp valstybių narių, 
apskritai visoje ES buvo surenkama vis daugiau EEĮ atliekų (palyginti su vidutiniu 
gaminių, pateiktų rinkai per ankstesnius trejus metus, svoriu, žr. II priedo 1 lentelę). 

4 diagrama. Pateikta rinkai elektros ir elektroninė įranga ir surinktos EEĮ 
atliekos (ES 27, kg vienam gyventojui) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

23 Naudojimas apima įvairius veiksmus, pavyzdžiui, perdirbimą, parengimą 
pakartotiniam naudojimui ir deginimą (energijos gavyba). Eurostato duomenys rodo, 
kad 2012–2018 m. ES daugiau kaip 87 % surinktų EEĮ atliekų buvo panaudota ir daugiau 
kaip 80 % buvo perdirbta (žr. 5 diagramą). 

17,30

19,53

6,74

8,90

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rinkai pateikti gaminiai (kg / vienam gyventojui) Surinkta atliekų (kg / vienam gyventojui)



 17 

 

5 diagrama. EEĮ atliekų naudojimo lygis ir perdirbimo bei parengimo 
pakartotiniam naudojimui lygis (ES 27, %) 

 
Pastaba. Šis lygis yra siejamas su surinktomis EEĮ atliekomis. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 

ES pasiekė savo ankstesnius EEĮ atliekų surinkimo ir naudojimo 
tikslus, o vėliau nusistatė sunkiau pasiekiamus surinkimo ir 
naudojimo tikslus 

24 Nuo 2006 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. ES valstybės narės turėjo 
pasiekti minimalų EEĮ atliekų surinkimo iš privačių namų ūkių lygį – vidutiniškai keturis 
kilogramus vienam gyventojui per metus32. Eurostato duomenys rodo, kad beveik visos 
ES šalys šį tikslą pasiekė iki 2015 m. (žr. II priedo 2 diagramą). 

                                                      
32 Direktyvos 2002/96/EB 5 straipsnio 5 dalis; Direktyvos 2012/19/ES 7 straipsnio 1 dalis. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02002L0096-20101201
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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25 2016 m. valstybės narės turėjo pasiekti minimalų 45 % visų EEĮ atliekų surinkimo 
(ne tik iš privačių namų ūkių) lygį, siejamą su vidutiniu elektros ir elektroninės įrangos, 
pateiktos rinkai per ankstesnius trejus metus, svoriu33. Bulgarijai, Čekijai, Latvijai, 
Lenkijai, Lietuvai, Maltai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Vengrijai buvo taikoma 
nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią jos galėjo iki 2016 m. rugpjūčio mėn. pasiekti 
minimalų 40 % tikslą. Dauguma valstybių narių – kaip ir visa ES apskritai – pasiekė 45 % 
tikslą. Tačiau dvi valstybės narės šio tikslo nepasiekė, o kelių valstybių narių rezultatai 
per kitus dvejus metus buvo prastesni, nors ir viršijo šį tikslą (žr. II priedo 3 diagramą ir 
1 lentelę). 

26 Nuo 2019 m. valstybės narės privalo pasiekti minimalų 65 % visų EEĮ atliekų 
surinkimo lygį, siejamą su vidutiniu elektros ir elektroninės įrangos, pateiktos rinkai per 
ankstesnius trejus metus, svoriu, arba 85 % valstybės narės teritorijoje susidariusių EEĮ 
atliekų. 2021 m. sausio mėn. duomenų apie 2019 m. surinktas EEĮ atliekas dar nebuvo. 

27 Eurostato duomenys rodo, kad pasiekti 2012 m. ir 2015 m. nustatyti ES 
naudojimo ir perdirbimo tikslai ( žr. II priedo 4 ir 5 diagramas). Nuo 2018 m. 
naudojimo tikslai skirstomi į skirtingas EEĮ atliekų kategorijas, tačiau 2021 m. sausio 
mėn. duomenų apie šių tikslų pasiekimą dar negauta. 

  

                                                      
33 Direktyvos 2012/19/ES 7 straipsnio 1 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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Komisijos veiksmai, kuriais siekiama 
gerinti ES e. atliekų politiką 

ES pakoregavo savo teisės aktus dėl EEĮ atliekų 

28 2012 m. EEĮ atliekų direktyvoje išliko pagrindiniai 2003 m. Direktyvos ypatumai, 
tačiau padaryti keli reikšmingi pakeitimai. Tarp jų – nauja EEĮ atliekų klasifikacija, nuo 
dešimties palyginti siaurų kategorijų pereinant prie šešių atvirų kategorijų. 

29 Kitas pakeitimas – nustatyti kitokie surinkimo tikslų įvardijimo parametrai. Pagal 
2003 m. Direktyvą visos valstybės narės turėjo laikytis 4 kg vienam gyventojui EEĮ 
atliekų surinkimo iš privačių namų ūkių tikslo. 2012 m. Direktyvoje nustatyti 2016 ir 
2019 m. atliekų surinkimo tikslai taikomi visoms EEĮ atliekoms (iš įmonių ir privačių 
namų ūkių). Šie nauji tikslai išreiškiami arba elektros ir elektroninės įrangos, pateiktos į 
valstybės narės rinką per trejus ankstesnius metus, vidutinio svorio procentine dalimi 
arba valstybėje narėje susidariusių EEĮ atliekų procentine dalimi.  

30 2017 m. Komisija, siekdama suderinti metinio EEĮ atliekų surinkimo lygio 
skaičiavimą valstybėse narėse, priėmė įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatoma 
bendra nacionalinei rinkai pateiktos EEĮ ir susidariusių EEĮ atliekų svorio apskaičiavimo 
metodika34. 

31 2018 m. iš dalies pakeitus EEĮ atliekų direktyvą35, įpareigojimai teikti duomenis 
buvo konsoliduoti į vieną metinę elektroninę ataskaitų teikimo procedūrą, grindžiamą 
Komisijos sukurtu šablonu36. Tais pačiais metais buvo iš dalies pakeista Atliekų 
pagrindų direktyva, kurioje nustatyti bendrieji būtiniausi reikalavimai didesnės 
gamintojo atsakomybės sistemoms, įskaitant taikytinas EEĮ atliekoms37 ir reikalaujama, 
kad gamintojo ar importuotojo mokami mokesčiai gamintojo atsakomybės 
organizacijoms būtų moduliuojami, atsižvelgiant į ekologinio projektavimo aspektus, 
pavyzdžiui, patvarumą, pataisomumą, perdirbamumą ir pavojingų medžiagų buvimą. 

                                                      
34 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/699. 

35 Direktyva 2018/849. 

36 Direktyvos 2012/19/ES 16 straipsnio 6 dalis. 

37 Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnis (su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/851). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L0849
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
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32 2019 m. Komisija priėmė teisės aktus, kuriais buvo suderinti valstybių narių 
naudojami elektros ir elektroninės įrangos gamintojų registrai38 ir nustatytos duomenų 
rinkimo ir teikimo procedūros, kurios papildė 2018 m. duomenų teikimo procedūrų 
pakeitimus39. 

Komisija įvertino, kaip įgyvendinama politika, ir pradėjo 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras 

33 2017 m. Komisija atliko EEĮ atliekų atitikties skatinimo procedūrą, kurios metu ji 
vertino, kaip valstybės narės laikosi teisės aktų EEĮ atliekų srityje40. Atlikus šį vertinimą, 
ES valstybės narės buvo suskirstytos į tris grupes pagal tai, kaip jos atitiko vertinimo 
kriterijus (žr. 6 diagramą)41. 

                                                      
38 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/290. 

39 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2193. 

40 Europos Komisija, WEEE compliance promotion exercise – final report, 2017 m. gruodžio 
mėn. 

41 WEEE compliance promotion exercise – final report, December 2017, pp. 76-84. 

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/290/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en


 21 

 

6 diagrama. Komisijos atliktas valstybių narių EEĮ atliekų tvarkymo 
politikos vertinimas (2017 m.) 

 
Pastaba. Rezultatai nebūtinai reiškia, kad nesilaikoma ES teisės aktų EEĮ atliekų srityje. 

Šaltinis: WEEE compliance promotion exercise 2017. 

34 Komisijos ataskaitoje taip pat pateikta tokių gerosios patirties pavyzdžių: 

o Bulgarijoje yra laisva konkurencija tarp EEĮ atliekų tvarkytojų, kai surinkimo 
mokesčiai paskirstomi pagal jų užimamą rinkos dalį; 

o Portugalijoje gamintojai arba gamintojų atsakomybės organizacijos privalo skirti 
lėšų informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijoms; 

o Airijoje ir Prancūzijoje taikomi privalomi apdorojimo kokybės reikalavimai; 

o Prancūzijoje draudžiama mokėti grynaisiais pinigais, siekiant pagerinti EEĮ atliekų 
atsekamumą ir kovoti su e. atliekų nutekėjimu iš oficialios sistemos; 

o Austrijoje nustatytas lengvai suremontuojamos elektros ir elektroninės įrangos 
ekologinis ženklinimas; 

o Flandrijoje (Belgija) pakartotinai naudojamos ir vienkartinės EEĮ atliekos 
atskiriamos pirminio ir antrinio surinkimo punktuose. 

Dideli pasiekimai, vertinant kiekybiškai IR
griežtų kokybinių priemonių įgyvendinimasA grupė

• Airija, Austrija, Bulgarija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Prancūzija, Suomija, 
Vengrija, Vokietija

Dideli pasiekimai, vertinant kiekybiškai IR
keleto kokybinių priemonių įgyvendinimasB grupė

• Belgija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovakija, Švedija

Menki / nekintantys pasiekimai vertinant kiekybiškai ARBA
ribotas kokybinių priemonių įgyvendinimas arba jų neįgyvendintaC grupė

• Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Kipras, Kroatija, Malta, Rumunija, Slovėnija

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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35 Vykdant EEĮ atliekų atitikties skatinimo procedūrą taip pat pateikta 
rekomendacijų, susijusių su EEĮ atliekų tvarkymo valdymu ir finansavimu, vykdymo 
užtikrinimu, neteisėta veikla, informuotumo didinimu, duomenų kokybe, didesne 
gamintojo atsakomybe, surinkimo infrastruktūra, pakartotiniu naudojimu ir produktų 
projektavimu. 

36 Be to, Komisija įvertino EEĮ atliekų politiką ataskaitose Tarybai ir Europos 
Parlamentui, taip pat kas trejus metus teikiamose EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimo 
ataskaitose (žr. 7 diagramą). 

7 diagrama. Atrinktų Komisijos ataskaitų, kuriose vertinama EEĮ atliekų 
politika, santrauka 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis lentelėje išvardytomis Komisijos ataskaitomis. 

37 Komisija ne tik įvertino politikos įgyvendinimą, bet ir pradėjo 28 su EEĮ atliekų 
direktyva susijusias pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares. Komisija 
perdavė Europos Teisingumo Teismui tris bylas, susijusias su nepranešimu apie 
perkėlimą į nacionalinę teisę, ir pasitraukė iš šių teismo bylų nagrinėjimo po to, kai trys 
atitinkamos valstybės narės perkėlė Direktyvą į nacionalinę teisę. 2020 m. gruodžio 

2018 m. liepos 12 d.
Įgyvendinimo ataskaita
Direktyvos 2002/96/EB ir 
2012/19/ES dėl EEĮ atliekų:  
2013–2015 m.

• Tik 7 valstybės narės perkėlė 2012 m. EEĮ atliekų direktyvą iki teisinio termino 
(2014 m. vasario 14 d.). Iki 2018 m. ji buvo perkelta į visų valstybių narių 
nacionalinę teisę.

• Valstybės narės apskritai pagerino EEĮ atliekų surinkimo ir naudojimo rodiklius, 
nors kai kurių valstybių narių duomenų trūko.

2017 m. balandžio 18 d.
(COM(2017) 171 final
EEĮ atliekų direktyvos taikymo 
srities peržiūros ir surinkimo 
tikslų pakartotinio nagrinėjimo 
ataskaita

• Naujas EEĮ atliekų skirstymas į kategorijas nepakeitė EEĮ atliekų direktyvos 
taikymo srities.

• 2019 m. surinkimo tikslai yra plataus užmojo, tačiau pasiekiami, jei valstybės 
narės spręs nedeklaruojamo surinkimo ir vykdymo užtikrinimo bei stebėsenos 
trūkumo problemą.

• Surinkimo tikslų nustatymas pagal EEĮ atliekų kategorijas padidintų 
administracinę naštą, tai būtų neproduktyvu ir painu.

2017 m. balandžio 18 d.
(COM(2017) 173 final
Ataskaita dėl naudojimo tikslų, 
galimų atskirų EEĮ atliekų 
parengimo pakartotiniam 
naudojimui tikslų pakartotinio 
nagrinėjimo ir dėl naudojimo 
tikslų apskaičiavimo metodo 
pakartotinio nagrinėjimo

• 2018 m. naudojimo tikslai yra tokie pat plataus užmojo kaip ir ankstesnieji.
• ES pakartotinio naudojimo tikslas padidintų administracinę naštą. Tačiau 

nacionaliniai tikslai galėtų būti naudingi, jei valstybės narės juos aktyviai 
įgyvendintų.

2015 m. balandžio mėn.
Tyrimas
EEĮ atliekų naudojimo tikslai, 
parengimo pakartotiniam 
naudojimui tikslai ir naudojimo 
tikslų apskaičiavimo metodas

• 2018 m. naudojimo tikslai yra tokie pat plataus užmojo kaip ir ankstesnieji.
• Panaudotų atliekų kiekiui daugiausia įtakos turėjo surinktas kiekis.
• Naujais naudojimo tikslais neskatinama naudoti EEĮ atliekose mažais kiekiais 

esančių medžiagų.
• Svarbu informuoti visuomenę ir ją skatinti pakartotinai naudoti ir taisyti 

gaminius. 
• Pakartotinį naudojimą ir taisymą skatinančios organizacijos EEĮ atliekas turėtų 

gauti ankstyvame surinkimo etape.
• Rekomenduojama ateityje suderinti nuostatas su ES žiedinės ekonomikos 

strategija, visų pirma, kiek tai susiję su ekologiniu projektavimu ir 
svarbiausiomis žaliavomis.
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mėn. trys bylos, susijusios su netinkamu Direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę, buvo 
nebaigtos nagrinėti (žr. 8 diagramą). 

8 diagrama. Su EEĮ atliekų direktyva susijusios pažeidimų nagrinėjimo 
procedūros (nuo 2021 m. sausio mėn.) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos Komisijos pateikta informacija. 

  

Neišnagrinėtos bylos

Teisingumo Teismui nagrinėti perduotos bylos Baigtos nagrinėti 
bylos po to, kai Komisija pasitraukė iš bylos nagrinėjimo teisme

Nepranešta apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę

Direktyva netinkamai perkelta į nacionalinę teisę

Teisės aktas įgyvendintas nepakankamai
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ES iššūkiai e. atliekų tvarkymo srityje 

Esamų e. atliekų apdorojimo reikalavimų įgyvendinimas 

38 EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti bendrieji tinkamo e .atliekų apdorojimo 
reikalavimai, kurie apima42: 

o visų skysčių pašalinimą; 

o tam tikrų medžiagų, mišinių ir komponentų pašalinimą atsižvelgiant į EEĮ atliekų 
rūšį (pavyzdžiui, elektroninių vamzdžių pašalinimą iš televizorių, dažų kasečių 
pašalinimą iš spausdintuvų); 

o įrenginių, naudojamų EEĮ atliekoms saugoti ir apdoroti, būtiniausius pagrindinius 
infrastruktūros reikalavimus. 

39 EEĮ atliekų direktyvoje valstybėms narėms taip pat leidžiama šiuos bendruosius 
reikalavimus papildyti minimaliais EEĮ atliekų apdorojimo kokybės standartais ir 
numatoma visoje ES suderinti e. atliekų apdorojimo reikalavimus43. Komisija šį procesą 
pradėjo suteikdama įgaliojimus Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui 
(CENELEC) parengti bendrus Europos EEĮ atliekų apdorojimo standartus44. 

40 2014–2020 m. CENELEC parengė trylika standartų. Šie standartai tebėra 
neprivalomi, nors pagal EEĮ atliekų direktyvą Komisija gali nustatyti jais grindžiamus ES 
masto minimalius kokybės standartus (2021 m. sausio mėn. duomenimis to ji dar 
nepadarė). Jie apima įvairias su EEĮ atliekų rinkimu susijusias sritis, pavyzdžiui45: 

o surinkimą ir logistiką; 

o apdorojimą ir nukenksminimą; 

                                                      
42 Direktyvos 2012/19/ES8 straipsnio 2 dalis, VII ir VIII priedai. 

43 Direktyvos 2012/19/ES 8 straipsnio 5 dalis. 

44 Europos Komisija, Įgaliojimas Nr. M/518 – Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
2013 m. sausio 24 d. 

45 CENELEC, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 
2017 m. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://www.cencenelec.eu/news/publications/publications/weee-brochure.pdf
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o parengimą pakartotiniam naudojimui. 

41 Valstybės narės yra atsakingos už galiojančių tinkamo apdorojimo taisyklių 
vykdymo užtikrinimą. Tuo tikslu EEĮ atliekų direktyvoje nustatyti būtiniausi valstybėms 
narėms taikomi tikrinimo ir stebėsenos reikalavimai, apimantys gamintojų teikiamą 
informaciją ir EEĮ atliekų vežimo už ES ribų ir apdorojimo įrenginių operacijų 
patikrinimus46. Be to, pagal Direktyvą valstybėms narėms leidžiama reikalauti, kad 
elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir EEĮ atliekų vežėjai padengtų tyrimų ir 
patikrinimų išlaidas tais atvejais, kai įtariama, kad EEĮ atliekos klaidingai deklaruojamos 
kaip naudota elektros ir elektroninė įranga. 

42 2017 m. 13 valstybių narių iš tuometinių 28 neturėjo tikrinimo planų, skirtų tiek 
EEĮ atliekų apdorojimui, tiek surinkimui, valstybių narių institucijoms dažnai trūkdavo 
išteklių, kad galėtų patikrinti didelį veiklos vykdytojų skaičių, ir neatliko teisiškai 
privalomos „lygiaverčių apdorojimo sąlygų“ kontrolės tais atvejais, kai atliekos būdavo 
vežamos už ES ribų47 (taip pat žr. 10 dalį). 

43 Aukščiausiosios audito institucijos (AAI) keliose valstybėse narėse atliko auditus ir 
apžvalgas, kurios parodė, kad ES šalims dažnai kyla sunkumų įgyvendinant ES teisės 
aktus dėl atliekų tvarkymo. Nustatėme, kad aštuoniose ataskaitose aptariami su EEĮ 
atliekų politikos įgyvendinimu ES susiję klausimai, taip pat, kad kelios AAI atliko 
koordinuotą auditą dėl Europos atliekų vežimo reglamento vykdymo užtikrinimo48. 
Šiose ataskaitose nurodoma, kad esama trūkumų įgyvendinant EEĮ atliekų politiką ES 
(žr. III priedą). 

Nusikalstama veikla e. atliekų tvarkymo srityje 

44 Nusikaltėliai gali įvairiais būdais vykdyti neteisėtą veiklą, susijusią su EEĮ atliekų 
tvarkymu. Įmonės, kurioms sumokama už e. atliekų apdorojimą, gali pasididinti pelną 

                                                      
46 Direktyvos 2012/19/ES 23 straipsnis. 

47 Tikrinimo planų neturėjo šios valstybės narės: Čekija, Danija, Italija, Liuksemburgas, 
Portugalija ir Vengrija. Šios valstybės narės turėjo tik surinkimo arba apdorojimo planus: 
Belgija, Estija ir Rumunija. Informacijos apie tikrinimo planus nebuvo galima gauti iš šių 
valstybių narių: Graikijos, Kipro, Prancūzijos ir Slovėnijos. Žr. Europos Komisija, WEEE 
compliance promotion exercise – final report, 2017 m. gruodžio mėn., pp. 61-62, 74-75. 

48 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 
Regulation, 2013 m. spalio mėn. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation


 26 

 

neteisėtai išmesdamos EEĮ atliekas, kartais pašalinusios tik vertingas jų dalis49. Be to, 
yra atvejų, kai EEĮ atliekos neteisėtai išvežamos į trečiąsias šalis. Tarptautinės 
aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) duomenimis, ekonominės 
neteisėto ar nepatikimo atliekų tvarkymo paskatos yra didelės, o rizika, kad sugaus, 
paprastai maža50. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
parengtoje ataskaitoje pažymima, kad nusikaltimų aplinkai (įskaitant nusikaltimus, 
susijusius su atliekomis) nustatymo lygis yra žemas ir kad tam tikrais atvejais 
baudžiamasis persekiojimas už tokius nusikaltimus yra statistiškai nereikšmingas51. 
Remiantis ekspertų išvadomis, iš nusikalstamos veiklos atliekų pramonėje gautos 
pajamos gali būti prilyginamos iš prekybos narkotikais gaunamoms pajamoms, tik 
taikant daug mažesnes sankcijas52. 

45 Neteisėtas išmetimas ir vertingų dalių pašalinimas iš EEĮ atliekų yra opi problema 
ES. Pavyzdžiui, 2009–2013 m. Italijos institucijos nustatė 299 neteisėto EEĮ atliekų 
išmetimo vietas tokiose vietovėse kaip miškai, pramoninės zonos ir žemės ūkio 
paskirties žemė53. Kitas pavyzdys – Ispanijos institucijos sugavo EEĮ atliekų perdirbimo 
įmonę, kuri sukaupė didelį kiekį e. atliekų jų neapdorojusi (žr. 2 langelį).  

                                                      
49 Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge, 

UNEP skubiai atliktas vertinimas (Rapid Response Assessment), UNEP ir GRID–Arendalis, 
Nairobis ir Arendalis, 2015 m., p. 8. 

50 INTOSAI, Auditing Waste Management, 2016 m. spalio mėn., p. 41. 

51 Europos Sąjungos Taryba, 14 065/19.Aštunto tarpusavio vertinimo etapo dėl nusikaltimų 
aplinkai galutinė ataskaita, p. 12. 

52 Kovos su nusikaltimais aplinkai tinklas (EnviCrimeNet) ir Europolas, Intelligence Project on 
Environmental Crime (IPEC), 2015 m. vasario mėn., p. 1. 

53 Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni, 
Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE – Dall’analisi dei fenomeni d’illegalità nella 
raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle 
attività di prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 
2014 m., p. 11. 

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/lt/pdf
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
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2 langelis 

Netinkamo EEĮ atliekų tvarkymo ES pavyzdys 

2020 m. liepos mėn. Ispanijos institucijos suėmė penkis EEĮ atliekų perdirbimo 
įmonės vadovus Sevilijoje (Ispanija). Institucijų teigimu, įmonė neperdirbdavo 
pavojingų atliekų, kurias ji gaudavo. Be kita ko, ji kaupė visas Andalūzijoje 
susidariusias atliekas, kuriose yra šaldymo dujų, pavyzdžiui, šaldytuvus, oro 
kondicionierius ir elektrinius vandens šildytuvus (kuriuose tokių dujų yra 
izoliacinėse medžiagose). Šios dujos gali būti itin kenksmingos Žemės ozono 
sluoksniui ir kėlė galimą riziką gamyklos darbuotojų ir aplinkinių gyventojų 
sveikatai54. 

46 Remiantis Eurostato duomenimis, ES valstybės narės surenka mažiau nei pusę 
rinkai pateiktos elektros ir elektroninės įrangos svorio (žr. II priedo 3 diagramą ir 1 
lentelę). Vykdant projektą „Kova su neteisėta prekyba EEĮ atliekomis“ buvo nustatyta, 
kad netinkamai tvarkomos Europoje išmestos elektroninės įrangos kiekis yra 
dešimteriopai didesnis nei EEĮ atliekų, neteisėtai eksportuotų į kitas pasaulio šalis, 
kiekis55. 2015 m. buvo nustatyta, kad iš tuometinių 28 ES valstybių narių kasmet 
būdavo eksportuojama apie 400 000 tonų neteisėtų EEĮ atliekų, sumaišytų su naudota 
elektros ir elektronine įranga56. Kitaip tariant, 2015 m. šis eksportuotas kiekis sudarė 
maždaug 10,5 % tose 28 šalyse tinkamai surinktų EEĮ atliekų57. 

47 E. atliekų vežimas į kitas ES valstybes nares turi atitikti ES teisės aktus dėl atliekų 
vežimo (visų pirma Reglamentą (EB) 1013/2006)58. Vežant į trečiąsias šalis, tiek pagal 
ES, tiek pagal tarptautinę teisę draudžiama vežti pavojingas EEĮ atliekas iš ES šalių į 

                                                      
54 Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al 

reciclaje electrónico, 2020 m. liepos 14 d. 

55 Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment, 
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, 2015 m. rugpjūčio mėn., 
p. 16. 

56 Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 2015 m., p. 16. 

57 Eurostatas, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management 
operations [ENV_WASELEE__custom_441 774]. 

58 Direktyvos 2012/19/ES 10 straipsnio 1 dalis. 

https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=LT
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šalis, kurios nėra EBPO narės59. Siekiant padėti valstybių narių institucijoms, EEĮ atliekų 
direktyvoje pateikiamos taisyklės dėl naudotos elektros ir elektroninės įrangos 
atskyrimo nuo EEĮ atliekų60. 

48 E. atliekos dažnai būna neteisėtai vežamos tada, kai jos klaidingai klasifikuojamos 
kaip naudota įranga61. Tokiais atvejais vežimas būna klaidingai apibūdinamas kaip 
įprasta prekybos operacija, siekiant išvengti teisinių reikalavimų (žr. 3 langelį). EEĮ 
atliekų direktyvoje šiuo metu nustatytos naudotos įrangos ir e. atliekų atskyrimo 
taisyklės, kurias papildo ES gairės62. Nevyriausybinė organizacija „Bazelio veiksmų 
tinklas“ (BAN) atliko eksperimentą, kuris parodė, kur išvežamos kai kurios EEĮ atliekos. 
2017 m. balandžio – rugsėjo mėn. BAN dešimties ES valstybių narių EEĮ atliekų 
surinkimo punktuose paliko 314 naudotos elektros ir elektroninės įrangos vienetų su 
GPS sekimo įtaisais. Iš 314 sekamų vienetų 303 liko ES, o 11 – septyniose skirtingose 
EBPO nepriklausančiose šalyse ir teritorijose (Ganoje, Honkonge, Nigerijoje, Pakistane, 
Tanzanijoje, Tailande ir Ukrainoje)63. 

                                                      
59 Reglamentas 1013/2006, EBPO Sprendimo C(2001)107/final 36 straipsnis ir Bazelio 

konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės 
VII priedas. 

60 Direktyvos 2012/19/ES VI priedas. 

61 Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential, Jungtinių Tautų universitetas (UNU)/Jungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų 
institutas (UNITAR), bendrai vykdoma programa SCYCLE, Tarptautinė telekomunikacijų 
sąjunga (ITU) ir Tarptautinė kietųjų atliekų asociacija (ISWA), Bona/Ženeva/Roterdamas. 
2020 m., p. 14. 

62 Direktyvos 2012/19/ES 23 straipsnis ir VI priedas. Taip pat žr.Correspondents' Guidelines No 
1 on Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical 
and Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE. 

63 Bazelio veiksmų tinklas, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 
2019 m., p. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://one.oecd.org/document/C(2001)107/FINAL/en/pdf
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
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3 langelis 

Neteisėto e. atliekų vežimo pavyzdys 

2020 m. birželio mėn. Ispanijos institucijos, remiamos Italijos institucijų ir 
Europolo, išardė organizuotą nusikalstamą grupę, atsakingą už neteisėtą pavojingų 
atliekų, įskaitant EEĮ atliekas, vežimą iš Kanarų salų. Grupė tyčia klaidingai EEĮ 
atliekas priskirdavo naudotų prekių kategorijai ir jas išveždavo pirkėjams Afrikoje – 
iš viso 2018 ir 2019 m. tokiu būdu buvo išvežta daugiau kaip 750 000 kg EEĮ 
atliekų64. 

49 ES atliekų vežimo reglamente atliekos įtraukiamos arba į „žaliąjį“ sąrašą, kuriam 
nustatyti ne tokie griežti vežimo reikalavimai, arba į „gintarinį“ sąrašą, kuriam nustatyti 
griežtesni reikalavimai65. Neapdorotos paprastai pavojingos EEĮ atliekos įtraukiamos į 
„gintarinį“ sąrašą. Septynių valstybių narių ir Norvegijos AAI atliko bendrą Atliekų 
vežimo reglamento vykdymo užtikrinimo auditą ir nustatė, kad pavojingos atliekos 
(kurios apima daugumą EEĮ atliekų rūšių) dažnai buvo importuojamos ir 
eksportuojamos kaip „prekės“ arba kaip į „žaliąjį“ sąrašą įtrauktos atliekos, siekiant 
išvengti griežtesnių procedūrų ir draudimų, taikomų į „gintarinį“ sąrašą įtrauktoms 
atliekoms66. 2021 m. kovo mėn. Komisija pradėjo Atliekų vežimo reglamento peržiūros 
procesą67. 

50 Tarptautinės prekybos statistikoje naudota ir nauja elektros ir elektroninė įranga 
neišskiriama68. EEĮ atliekos gali būti neteisėtai vežamos tada, kai jos klaidingai 
klasifikuojamos kaip naudota įranga (žr. 48 dalį). Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) 
teigimu, tikimasi, kad ši padėtis pasikeis, nes naujausios redakcijos Suderintos sistemos 
nomenklatūroje, naudojamoje tarptautiniu mastu prekiaujamoms prekėms klasifikuoti, 

                                                      
64 Europolas, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 2020 m. 

birželio 29 d. 

65 Reglamento 1013/2006 III ir IV priedai. 

66 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 
Regulation: Joint report based on eight national audits, 2013 m., p. 6. 

67 Europos Komisija. Įžanginis poveikio vertinimas. Atliekų vežimas. ES taisyklių peržiūra, 
2020 m. 

68 Krings, Hanna, International trade in second-hand electronic goods and the resulting global 
rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, Nr. 38–2015, 
Philipps-Marburgo universitetas, Verslo ir ekonomikos mokykla, Marburgas, 2015 m., p. 7. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
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kuri įsigalios 2022 m. sausio mėn., bus įrašyta nauja pozicija „Elektros ir elektronikos 
atliekos ir laužas“69. 

51 Europos Komisijos duomenimis, 2013–2015 m. valstybės narės (įskaitant Jungtinę 
Karalystę) pranešė apie 2 800 neteisėto atliekų vežimo (apimančio visų rūšių atliekas) 
atvejus70. 2014–2015 m. 14 Europos šalių ir regionų (Airijos, Austrijos, Čekijos, Italijos, 
Lenkijos, Maltos, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos, Šiaurės Airijos, Škotijos, Švedijos, 
Velso ir Vokietijos) aplinkosaugos institucijų grupė pranešė apie 815 atliekų vežimo 
pažeidimų, iš kurių 99 susiję su neteisėtu EEĮ atliekų vežimu71. Mokslinių tyrimų 
projekto „Block Waste“ ekspertų išvadose apskaičiuota, kad 2010–2014 m. 33 % ES 
susidariusių pavojingų atliekų (įskaitant pavojingas EEĮ atliekas) nebuvo užregistruotos 
kaip apdorotos72. 

52 Nuo 2009 m. PMO organizavo DEMETER operacijas, kurių metu muitinės ir kitos 
institucijos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinėse 
sutartyse nustatytų prekybos reikalavimų (pavyzdžiui, susijusių su prekyba atliekomis). 
2020 m. 73 muitinės ir įvairūs kiti subjektai, pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolas) dalyvavo operacijoje „DEMETER VI“ ir atliko 131 konfiskavimą. Dauguma 
konfiskavimo atvejų buvo susiję su metalo atliekomis, bet taip pat ir su EEĮ atliekomis. 
ES daugiausia konfiskuota Belgijoje, Lenkijoje ir Danijoje73. Ankstesnių DEMETER 
operacijų metu taip pat buvo konfiskuota pavojingų elektroninių atliekų74. 

                                                      
69 Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by 

Customs. WCO Research Paper Nr. 50, 2020 m. gruodžio mėn., p. 16. Taip pat žr. Pasaulio 
muitinių organizacijos parengtąnaujos redakcijos 2022 m. Suderintą sistemą , 2020 m. 
sausio 8 d. 

70 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl 
atliekų vežimo įgyvendinimo, COM(2018) 762, p. 6. 

71 Olley, Katie et al. IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014–2015: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation. European Union Network for the Implementation 
and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), pp. 28-32. 

72 Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU, 
BlockWaste Project, 2017 m. spalio mėn., p. 29-30. 

73 Pasaulio muitinių organizacija, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of 
illegal waste and ozone depleting substances, 2020 m. spalio 29 d. 

74 Pasaulio muitinių organizacija, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, 
2018 m. lapkričio 28 d. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=LT
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
http://www.blockwaste.eu/p/publications.html
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
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Tolesnis e. atliekų surinkimo, perdirbimo ir pakartotinio 
naudojimo didinimas 

53 EEĮ direktyvoje nustatytas minimalus 65 % visų EEĮ atliekų surinkimo lygis, 
siejamas su vidutiniu elektros ir elektroninės įrangos, pateiktos rinkai per ankstesnius 
trejus metus, svoriu, arba 85 % valstybės narės teritorijoje susidariusių EEĮ atliekų. Šis 
reikalavimas įsigaliojo 2019 m.75 Pagal pirmąjį tikslą (65 %) surinkimo lygis 
apskaičiuojamas pagal vidutinį rinkai pateiktos EEĮ svorį, o tai reiškia, kad 65 % tikslu 
nematuojama susidariusių EEĮ atliekų, kurios yra surenkamos, dalis. 

54 Valstybės narės 2019 m. duomenis Eurostatui turi pateikti iki 2021 m. birželio 
mėn., taigi 2021 m. sausio mėn. 2019 m. duomenų dar nebuvo. Iš turimų 2017 ir 
2018 m. Eurostato duomenų matyti, kad tais metais nedaug valstybių narių pasiekė 
65 % surinkimo lygį ( žr. II priedo 3 diagramą). Atlikus tyrimą apskaičiuota, kad 2019 m. 
tik Bulgarija ir Kroatija pasiekė šį 65 % tikslą ir nė viena valstybė narė nepasiekė 
alternatyvaus 85 % tikslo76. Pagrindinė to priežastis – metalo lauže77 sumaišytos EEĮ 
atliekos (žr. 9 diagramą). 

                                                      
75 Direktyvos 2012/19/ES 7 straipsnio 1 dalis. 

76 C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates 
and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020 m., Jungtinių Tautų 
universitetas (UNU) / Jungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų institutas (UNITAR), 
bendrai vykdoma programa SCYCLE, Bona (Vokietija), p. 28-31. 

77 Idem, p. 32-50. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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9 diagrama. Atotrūkis nuo 2019 m. surinkimo tikslo 
(remiantis 2018 m. duomenimis, ES 27 + JK, Norvegija ir Islandija) 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis apžvalga In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets, 
UNU / UNITAR. 

55 2019 m. surinkimo tikslai papildo nuo 2018 m. taikytinų atliekų panaudojimų 
tikslų rinkinį. Šie panaudojimo tikslai apima ne tik minimalius panaudojimo lygius, bet 
ir minimalius perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui lygius (žr. 10 
diagramą). 

Galimi surinkimo didinimo būdai

Gerinimo galimybės Prognozuojamas metinis 
pagerėjimas

(kg vienam gyventojui)
Metalo lauže sumaišytos EEĮ atliekos 2,1
Įmonės neteikia duomenų apie EEĮ atliekų surinkimą 1,8
EEĮ atliekos išmetamos į įprastas šiukšlių dėžes 1,4
Neteikiama duomenų apie teisėtai eksportuojamą naudotą 
elektros ir elektroninę įrangą

1–2

Neteisėtas EEĮ atliekų eksportas 0,5–1,4
Įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmai >2

Numatytas kiekis
(kg vienam gyventojui)

Šiuo metu namų ūkiuose sukauptų EEĮ atliekų kiekis 4–5

65 % tikslas – 13,5 kg vienam 

Surinkimas – 9,5 kg vienam gyventojui Atotrūkis nuo tikslo

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
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10 diagrama. Nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. taikomi EEĮ atliekų naudojimo 
tikslai 

 
Pastaba. Tikslai yra siejami su po surinkimo apdorotomis EEĮ atliekomis 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EEĮ atliekų direktyva. 

56 Net jeigu ES pasiektų minimalų 65 % kiekvienos iš šešių išmestos elektros ir 
elektroninės įrangos kategorijų surinkimo lygį, didelė EEĮ atliekų dalis vis tiek nebūtų 
nei perdirbama, nei parengiama pakartotiniam naudojimui. Pagal šį hipotetinį scenarijų 
ES būtų perdirbama 35,75 % mobiliųjų telefonų, 45,5 % televizorių ir 52 % šaldytuvų 
(vertinant pagal rinkai pateiktų gaminių vidutinį svorį) (žr. 11 diagramą). 

ir 80 % perdirbimas ir parengimas pakartotiniam naudojimui85 % naudojimas
•Temperatūros keitimo įranga
•Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

ir 70 % perdirbimas ir parengimas pakartotiniam naudojimui80 % naudojimas
•Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

ir 55 % perdirbimas ir parengimas pakartotiniam naudojimui75 % naudojimas
•Smulki įranga, įskaitant smulkiąją IT ir telekomunikacijų įrangą

80 % perdirbimas
•Lempos
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11 diagrama. Naudojimas, perdirbimas ir parengimas pakartotiniam 
naudojimui remiantis 65 % surinkimo lygiu 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis EEĮ atliekų direktyva. 

57 Gaminių projektavimu būtų galima sumažinti e. atliekų kiekį ir padidinti 
pakartotinį naudojimą, nes elektros ir elektroninė įranga taptų patvaresnė ir lengviau 
taisoma78. Pavyzdžiui, gamintojai gali padidinti gaminių patvarumą, geriau 
pasirinkdami medžiagas ir pakeisdami gaminių sudedamųjų dalių sujungimo metodus. 
Geresniu projektavimu taip pat galima padidinti gaminių pataisomumą. 

58 EEĮ atliekų direktyvoje yra tam tikrų nuostatų dėl gaminių projektavimo. Be to, 
naujajame ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane taip pat numatyti gaminių 
projektavimo pakeitimai, kaip būdas kurti labiau žiedinę ekonomiką. Jau atkreipėme 
dėmesį į tai, kaip projektavimu daromas poveikis gaminių perdirbimui, pataisomumui ir 
patvarumui (žr. 4 langelį). 

                                                      
78 Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE, ir UNEP IETC, Bona ir 

Osaka, 2019 m., p. 20. 

Temperatūros 
keitimo įranga

55,25 %
52 %

Stambi
įranga

55,25 %
52 %

Monitoriai ir kita įranga, 
kurioje yra didelių 

ekranų
52 %

45,5 %

Smulki
įranga

48,75 %
35,75 %

Smulki IT ir 
telekomunikacijų 

įranga
48,75 %
35,75 %

Lempos
52 %

Perdirbimas

Naudojimas, 
įskaitant:

Perdirbimą ir parengimą 
pakartotiniam naudojimui

Jei valstybės narės pasiektų 65 % surinkimo tikslą*, tai sudarytų:

*Siejama su vidutiniu EEĮ, pateiktos rinkai per ankstesnius 
trejus metus, svoriu.

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30809
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4 langelis 

Ankstesnis Audito Rūmų darbas ekologinio projektavimo srityje 

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 01/202079 pažymėjome, kad Komisija pradėjo 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip ypatingos svarbos ir retų medžiagų buvimas, taip 
pat gaminio perdirbamumas, pataisomumas ir patvarumas. Rekomendavome, kad 
Komisija priimtų standartinę metodologinę sistemą, pagal kurią būtų įtraukti 
žiedinės ekonomikos reikalavimai, taikytini rengiant su gaminių projektavimu 
susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Komisija šią 
rekomendaciją priėmė ir turi ją įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio mėn. 

59 2019 m. Komisija atnaujino 10 skirtingų klasių gaminių ekologinio projektavimo 
reikalavimus80. Šešių iš jų (šaldymo aparatų, elektroninių vaizduoklių, buitinių 
indaplovių, buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių, tiesiogiai parduoti skirtų 
šaldytuvų ir suvirinimo įrenginių)81 atveju ji nustatė, kad gamintojai iki 2021 m. turi 
užtikrinti, kad gaminiai būtų suprojektuoti taip, kad juos būtų galima remontuoti 
„įprastiniais įrankiais“. Peržiūrėtuose reikalavimuose taip pat nustatyta, kad gamintojai 
privalo turėti atsargines dalis, kuriomis galėtų naudotis profesionalūs remontininkai (o 
kai kuriais atvejais – ir galutiniai naudotojai). 

60 Šie atnaujinti ekologinio projektavimo reikalavimai dar netaikomi tam tikrai 
dažnai naudojamai elektros ir elektroninei įrangai, pavyzdžiui, mobiliesiems telefonams 
ir kompiuteriams. Europos vartotojų organizacija (BEUC), atstovaujanti 45 vartotojų 
organizacijoms iš 32 Europos šalių, sukritikavo reikalavimus nesuteikti galutiniams 
vartotojams tokios pačios teisės kaip profesionaliems remontininkams įsigyti atsarginių 
dalių82. 

  

                                                      
79 Audito Rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 01/2020„ES veiksmai ekologinio projektavimo ir 

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo srityse: svarbų indėlį didinant energijos 
vartojimo efektyvumą mažina dideli vėlavimai ir reikalavimų nesilaikymas“. 

80 Europos Komisijos pranešimas spaudai. Naujosios ekologinio projektavimo priemonės, 
2019 m. spalio 1 d. 

81 Komisijos reglamentas (ES) 2019/2019, Komisijos reglamentas (ES) 2019/2021, Komisijos 
reglamentas (ES) 2019/2022, Komisijos reglamentas (ES) 2019/2023, Komisijos reglamentas 
(ES) 2019/2024 ir Komisijos reglamentas (ES) 2019/1784. 

82 BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society,2019 m. spalio 2 d. 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_19_5889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_19_5889
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj
https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Baigiamosios pastabos 
61 ES e. atliekų tvarkymo sistema yra geresnė, palyginti su kitomis pasaulio šalimis. 
ES valstybės narės vidutiniškai surenka ir naudoja daugiau EEĮ atliekų nei dauguma 
trečiųjų šalių. Laikui bėgant e. atliekų surinkimas ir naudojimas ES pagerėjo, ir šiuo 
metu ES perdirbama daugiau kaip 80 % surenkamų EEĮ atliekų. Visa ES pasiekė 
ankstesnius EEĮ atliekų surinkimo ir naudojimo tikslus, nors kai kurios valstybės narės 
nepasiekė 2016 m. surinkimo tikslo. Vėliau ES nusistatė surinkimo ir naudojimo tikslus, 
kuriems pasiekti reikia daugiau pastangų (duomenų apie juos dar nėra). 

62 Peržiūrėjus tikslus, e. atliekų kategorijas ir duomenų teikimo procedūras, ES teisės 
aktai dėl elektroninių atliekų ilgainiui buvo patobulinti. Komisija įvertino, kaip 
įgyvendinama politika, teikė gairių ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 
valstybes nares. 

63 ES e. atliekų tvarkymo srityje tebėra iššūkių. Vienas iš jų – esamų e. atliekų 
apdorojimo reikalavimų įgyvendinimas. Pavyzdžiui, kai kuriose valstybėse narėse 
trūksta išteklių, kad galėtų patikrinti didelį veiklos vykdytojų skaičių ir atlikti teisiškai 
privalomą „lygiaverčių apdorojimo sąlygų“ kontrolę tais atvejais, kai atliekos vežamos 
už ES ribų. Kitas iššūkis susijęs su netinkamu e. atliekų tvarkymu, neteisėtu jų vežimu ir 
kita nusikalstama veikla. Be to, ES tenka iššūkis, susijęs su vis didėjančių e. atliekų 
rinkimu, perdirbimu ir pakartotiniu naudojimu. 

Šią apžvalgą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Samo Jereb, 
Liuksemburge 2021 m. balandžio 14 d. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Pirmininkas 
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Priedai 

I priedas. ES nustatytų EEĮ atliekų naudojimo ir perdirbimo 
tikslų santrauka 
1 lentelė. EEĮ atliekų naudojimo ir perdirbimo tikslai ES 

Nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. 
iki 

2015 m. rugpjūčio 14 d. 

Nuo 2015 m. rugpjūčio 15 d. 
iki 

2018 m. rugpjūčio 14 d. 
Nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. 

80 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 1 arba 10 kategorijai, 
naudojimas ir 75 % – 
perdirbimas 

85 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 1 arba 10 kategorijai, 
naudojimas ir 80 % – 
perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

85 % EEĮ atliekų, priskiriamų III 
priedo 1 arba 4 kategorijai, 
naudojimas ir 80 % – 
perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

75 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 3 arba 4 kategorijai, 
naudojimas ir 65 % – 
perdirbimas 

80 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 3 arba 4 kategorijai, 
naudojimas ir 70 % – 
perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

80 % EEĮ atliekų, priskiriamų III 
priedo 2 kategorijai, 
naudojimas ir 70 % – 
perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

70 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 2, 5, 6, 7, 8 arba 9 
kategorijai, naudojimas ir 50 % 
– perdirbimas 

75 % EEĮ atliekų, priskiriamų I 
priedo 2, 5, 6, 7, 8, arba 9 
kategorijai, naudojimas ir 55 % 
– perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

75 % EEĮ atliekų, priskiriamų III 
priedo 5 arba 6 kategorijai, 
naudojimas ir 55 % – 
perdirbimas ir parengimas 
pakartotiniam naudojimui 

80 % dujošvyčių lempų – 
perdirbta 

80 % dujošvyčių lempų – 
perdirbta 80 % lempų – perdirbta 

 

I priedo kategorijos 

1. Stambūs buitiniai prietaisai 
2. Smulkūs buitiniai prietaisai 
3. IT ir telekomunikacinė įranga 
4. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės 
5. Apšvietimo įranga 
6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius 

stacionarius pramoninius prietaisus) 
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 
8. Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuojamuosius ir 

infekuotus gaminius) 
9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai 
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 

III priedo kategorijos 

1. Temperatūros keitimo įranga 
2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių 

paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 
3. Lempos 
4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 

50 cm) 
5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) 
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6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių 
išmatavimų neviršija 50 cm) 

Pastaba. Tikslai siejami su po surinkimo apdorotomis EEĮ atliekomis, o ne su rinkai pateiktais gaminiais. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis ES teisės aktais. 
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II priedas. Duomenys apie EEĮ atliekų surinkimą ir naudojimą 
1 diagrama. E. atliekų surinkimo lygis (%, 2017 m.*) 

 
Pastaba. Atliekų surinkimo lygis išreikštas susidariusių atliekų dalimi.*Jei nenurodyta kitaip. 

Šaltinis: Audito Rūmai ir Global E-waste Statistics Partnership duomenys. 
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2 diagrama. EEĮ atliekų surinkimas iš privačių namų ūkių (kg vienam 
gyventojui) 

Pastaba. 2006 m. duomenų apie Airiją, Bulgariją, Čekiją, Kiprą, Kroatiją, Latviją, Maltą ir Slovėniją nėra. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 
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3 diagrama. EEĮ atliekų surinkimo lygis, atsižvelgiant į 2016 ir 2019 m. 
tikslus (%*) 

*Procentinė dalis siejama su vidutiniu gaminių, pateiktų rinkai per ankstesnius trejus metus, svoriu. 

Pastaba. Duomenų apie Italiją nėra.

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis.
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1 lentelė. EEĮ atliekų surinkimo lygis ES ir jos valstybėse narėse (%*) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ES 27 38,6 39,2 39,4 43,1 46,7 47,0 46,8 

Austrija 47,7 47,6 49,1 50,2 50,1 62,4 57,6 

Belgija 39,4 38,8 38,6 41,4 47,9 46,1 49,4 

Bulgarija 72,8 67,8 78,8 106,0 97,0 79,4 73,4 

Kroatija n. d. n. d. 37,2 60,1 94,1 81,6 83,5 

Kipras 14,1 14,5 18,2 28,5 28,7 57,1 n. d. 

Čekija 30,4 31,4 33,0 42,0 59,1 58,3 48,7 

Danija 52,5 50,1 50,8 50,3 47,9 44,9 44,0 

Estija 42,4 32,9 42,0 50,5 59,8 59,1 62,6 

Suomija 36,3 40,3 47,1 46,7 47,3 53,5 54,8 

Prancūzija 29,0 29,4 32,5 39,3 45,3 44,7 46,1 

Vokietija  40,9 42,2 42,9 42,5 44,9 45,1 43,1 

Graikija 20,5 24,6 33,0 36,8 41,4 42,4 44,6 

Vengrija 35,9 45,6 54,8 60,8 63,5 60,6 59,3 

Airija 42,3 45,6 50,1 55,4 58,2 56,8 64,6 

Italija 48,4 43,6 34,5 39,4 n. d. n. d. n. d. 

Latvija 30,2 30,3 29,3 27,7 26,3 49,8 49,5 

Lietuva 58,3 62,1 81,6 55,8 43,4 42,1 44,1 

Liuksemburgas 31,8 33,4 40,2 48,9 52,2 51,0 50,0 

Мalta 10,8 12,2 11,9 13,2 16,3 21,8 n. d. 

Nyderlandai n. d. n. d. n. d. 45,8 47,9 49,6 48,9 

Lenkija 36,2 34,7 35,0 40,2 45,6 45,4 44,7 

Portugalija 28,7 37,1 49,1 53,6 55,8 53,9 n. d. 

Rumunija 17,2 24,2 24,4 30,1 31,5 n. d. n. d. 

Slovakija 48,3 47,3 48,7 47,6 55,7 52,1 51,1 

Slovėnija 33,0 29,7 33,7 36,2 46,2 39,1 40,2 

Ispanija 22,5 31,7 31,2 41,4 44,1 48,2 50,7 

Švedija 74,1 77,5 62,7 61,7 66,4 56,3 54,5 

n. d. = Nėra duomenų. 

*% vidutinio gaminių, pateiktų rinkai per pastaruosius 3 metus atitinkamoje teritorijoje, kiekio. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 
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4 diagrama. Naudojimas pagal gaminių kategorijas (ES 27, %, w/tikslai) 

 
Pastaba. Kai kurių 2014–2017 m. duomenų nėra. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 
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5 diagrama. Perdirbimas ir parengimas pakartotiniam naudojimui pagal 
kategorijas (ES 27, %, w/tikslai) 

 
Pastaba. 2012 ir 2013 m. duomenų nėra. Kai kurių 2014–2017 m. duomenų nėra. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Eurostato duomenimis. 
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III priedas. E. atliekų ES valstybėse narėse auditai 
1 lentelė. Pagrindiniai aukščiausiųjų audito institucijų atliktų EEĮ atliekų 
auditų metu nustatyti faktai 

Auditas Su EEĮ atliekomis susiję pagrindiniai probleminiai 
klausimai 

2019 m. – Tribunal de Cuentas (ES) 
Daugiau kaip 10 000 gyventojų 
turinčios autonominės srities 
savivaldybės vykdo aplinkosaugos 
veiksmus be savo regioninės audito 
tarnybos. 

Iš 15 savivaldybių, kuriose buvo atliktas auditas dėl e. atliekų 
apdorojimo, viena neįdiegė atskiros EEĮ atliekų surinkimo 
sistemos, o septynios savivaldybės jas rinko atskirai, bet kaip 
dalį bendrųjų komunalinių atliekų. 

2018 m. – Valstybės kontrolė (LT) 
Pavojingų atliekų tvarkymas 

Ne visos pavojingos atliekos identifikuojamos; didelis atliekų 
kiekis surenkamas kartu su įprastomis komunalinėmis 
atliekomis. Leidimai pavojingų atliekų tvarkymo operacijoms 
suteikiami neatlikus išsamaus galimo poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo. Buvo atvejų, kai įrenginiuose perdirbama 
daugiau atliekų nei leidžiama pagal išduotus leidimus. 

2018 m. – Riigikontroll (EE) 
Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų 
perdirbimo tolesnių veiksmų auditas 

2015 m. audito rekomendacijos įgyvendinamos, tačiau 
problemų liko. Tam tikros atliekos pradėjo kauptis įmonės 
patalpose. 

2017 m. – Valstybės kontrolė (LT) 
Gamintojo atsakomybės principo 
taikymas 

Valstybei trūksta teisingų ir patikimų duomenų apie vidaus 
rinkai tiekiamus gaminius ir apie atliekų tvarkymą. Institucijos 
netikrina rizikingiausių gamintojų ir importuotojų. 

2017 m. – Najwyższa Izba Kontroli 
(PL) 
Naudotų elektros ir elektroninių 
prietaisų tvarkymo sistema  

Dauguma audituotų subjektų nesilaikė atitinkamų teisės aktų. 
Dauguma jų EEĮ atliekų tinkamai neužregistravo ir daugelis 
nepateikė ataskaitų atitinkamai institucijai. Nacionalinės teisės 
aktų dviprasmiškumas lėmė atvejus, kai nacionalinės ir 
regioninės institucijos nelaiko savęs atsakingomis už 
patikrinimus. 

2018 m. – Riigikontroll (EE) 
Valstybės ir vietos valdžios institucijų 
veikla komunalinių atliekų surinkimo ir 
naudojimo srityje: ar buitinės atliekos 
perdirbamos? 

EEĮ atliekos dažnai būna nerūšiuojamos. Daugeliu atvejų 
žmonės negalėjo išmesti išrūšiuotų atliekų netoli savo namų. 

2015 m. – Riksrevisionen (SE) 
Ar veiksmingai prižiūrimas pavojingų 
atliekų vežimas? 

Pavojingų atliekų vežimo priežiūra yra nepakankama ir 
sankcijomis neatgrasomi aplaidūs subjektai. 

2018 m. – Riigikontroll (EE) 
Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų 
apdorojimas: ar vyriausybei pavyko 
organizuoti pavojingų ir radioaktyviųjų 
atliekų apdorojimą? 

Nacionaliniai duomenys apie pavojingas atliekas yra netikslūs. 
Susidariusių pavojingų atliekų kiekis padidėjo, o (visų pavojingų 
atliekų, įskaitant EEĮ atliekas) perdirbimo lygis išliko toks pat 
kaip 2008 m. Surinkimo centrai nesugebėjo užtikrinti, kad 
pavojingos atliekos vėliau būtų tinkamai apdorojamos. 

https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/11_Hazardous_waste_management_summary.pdf
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
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Auditas Su EEĮ atliekomis susiję pagrindiniai probleminiai 
klausimai 

2013 m. – EUROSAI – (BG, EL, HU, 
IE, NL, NO, PL ir SI AAI) 
Koordinuotas auditas, kurio metu 
tikrinta, kaip užtikrinamas Europos 
atliekų vežimo reglamento 
vykdymas.Bendra ataskaita, 
grindžiama aštuoniais nacionaliniais 
auditais 

Visos audituotos šalys formaliai laikosi ES reglamento dėl 
atliekų vežimo, tačiau yra reikšmingų neatitikimų vykdymo 
užtikrinimo, teisės aktų aiškinimo ir pažeidimų nagrinėjimo 
srityse. Keliose šalyse importuojamos ir eksportuojamos 
e. atliekos neteisingai klasifikuojamos. Prie to iš dalies prisidėjo 
Bazelio konvencijos atliekų klasifikavimo ir muitinių naudojamų 
tarifų kodų skirtumai. 

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis išvardytomis ataskaitomis. 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
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Akronimai ir santrumpos 
AAI: aukščiausioji audito institucija 

Aplinkos GD: Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas 

BAN: Bazelio veiksmų tinklas 

BEUC: Europos vartotojų organizacija 

CENELEC: Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas 

EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

EEĮ atliekos: elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

EEĮ: elektros ir elektroninė įranga 

Europolas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 

INTOSAI: Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija 

IRT: informacinės ir ryšių technologijos 

OLAF: Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 

PMO: Pasaulio muitinių organizacija 
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Žodynėlis 
Didesnė gamintojo atsakomybė: principas, pagal kurį gamintojo atsakomybė už 
aplinkos apsaugą papildoma gaminio gyvavimo ciklo etapu po vartojimo, įskaitant 
perdirbimą ir šalinimą. 

E. atliekos: elektros ir elektroninė įranga, nebeturinti vertės jos naudotojams; dar 
vadinama „elektros ir elektroninės įrangos atliekomis“ (EEĮ atliekomis). 

Ekologinis projektavimas: projektavimo metodas, kuriuo siekiama kuo labiau 
sumažinti poveikį aplinkai visais gaminio gyvavimo ciklo etapais. 

Gamintojų atsakomybės organizacija: gamintojų įsteigtas organas jų įsipareigojimams, 
susijusiems su jų gaminių poveikiu aplinkai, vykdyti. 

Žiedinė ekonomika: ekonominė sistema, kuria siekiama kuo labiau sumažinti išteklių 
sąnaudas, atliekas ir išmetamuosius teršalus pakartotinai naudojant, dalijantis, 
remontuojant, atnaujinant, atnaujinant ir perdirbant. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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Audito Rūmų grupė 
Šią Audito Rūmų apžvalgą „ES veiksmai ir iššūkiai elektroninių atliekų srityje“ patvirtino 
Audito Rūmų nario Samo Jereb vadovaujama I audito kolegija „Tvarus gamtos išteklių 
naudojimas“. Užduočiai vadovavo Audito Rūmų narė Joëlle Elvinger, jai talkino 
kabineto vadovė Ildikó Preiss ir kabineto atašė Charlotta Törneling, pagrindinis 
vadybininkas Robert Markus; užduoties vadovas Ernesto Roessing ir auditorius 
João Coelho. Kalbinę paramą teikė Adrian Williams. Paramą vaizdiniais elementais 
teikė Marika Meisenzahl. 
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Europos Audito Rūmų pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal Europos 
Audito Rūmų sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio 
dokumentų naudojimo.  

Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES 
priklausantis Audito Rūmų turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis 
naudojimas yra leidžiamas, jeigu tai tinkamai pažymima ir nurodomi padaryti 
pakeitimai. Pakartotinai naudojantis subjektas negali iškreipti pirminės dokumentų 
prasmės ar minties. Audito Rūmai nėra atsakingi už bet kokius pakartotinio naudojimo 
padarinius.  

Jūs privalote gauti papildomų teisių, jeigu tam tikrame turinyje vaizduojami privatūs 
asmenys, kurių tapatybę galima nustatyti, pavyzdžiui, Audito Rūmų darbuotojų 
nuotraukose, arba jame pateikti trečiųjų asmenų kūriniai. Kai gaunamas leidimas, juo 
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tiesiogiai iš autorių teisių turėtojų. Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems 
taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, patentams, prekių ženklams, 
registruotiems dizainams, logotipams ir pavadinimams, Audito Rūmų pakartotinio 
naudojimo politika netaikoma ir leidimai dėl jų jums nesuteikiami.  

Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno svetainėse pateikiamos nuorodos į 
trečiųjų asmenų svetaines. Audito Rūmai jų nekontroliuoja, todėl raginame peržiūrėti 
jose pateiktas privatumo ir autorių teisių politikas. 

Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas 

Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito 
Rūmų sutikimo. 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Šioje apžvalgoje daugiausia aptariamas ES 
vaidmuo ir veiksmai, kuriais siekiama įveikti  
e. atliekų tvarkymo iššūkius. ES valstybės narės 
vidutiniškai surenka ir panaudoja daugiau  
e. atliekų nei dauguma trečiųjų šalių. Kartu ES 
pasiekė savo ankstesnius e. atliekų surinkimo 
ir naudojimo tikslus, o vėliau nusistatė tikslus, 
kuriems pasiekti reikia daugiau pastangų. 
Vis dėlto tebelieka iššūkių. Savo apžvalgoje 
pabrėžėme iššūkius, susijusius su esamų  
e. atliekų apdorojimo reikalavimų įgyvendinimu; 
netinkamu e. atliekų tvarkymu, neteisėtu vežimu 
ir kita nusikalstama veikla; taip pat su tolesniu 
e. atliekų surinkimo, perdirbimo ir pakartotinio 
naudojimo didinimu.

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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