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Кратко изложение
I Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), известни още

като отпадъци от електронно оборудване или електронни отпадъци, са различни
видове електрическо и електронно оборудване, които вече не са ценени от
потребителите или вече не отговарят на първоначалното си предназначение.
Опасните вещества, които често присъстват в този вид отпадъци, ги правят вредни
за околната среда. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване също
често съдържат метали и пластмаси, които могат да послужат като суровини за
нови продукти, което ги прави подходящи за рециклиране.

II Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява преглед, изготвен

главно въз основа на обществено достъпна информация или специално събрани
за тази цел материали. Той се фокусира върху ролята и действията на
Европейския съюз (ЕС) за справяне с предизвикателствата пред управлението на
отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС. Прегледът представя
мерките на ЕС в отговор на проблема и подчертава някои основни
предизвикателства, които продължават да засягат изпълнението на Директивата
за ОЕЕО. Публикуването на този преглед през първото тримесечие на 2021 г. дава
възможност на Комисията да го вземе предвид в контекста на Инициативата за
кръгова електроника, планирана за последното тримесечие на 2021 г.

III ЕС приема първата си директива относно ОЕЕО през 2003 г., а през 2012 г. тя е
заменена от нова директива. Директивата въвежда принципа на „разширена
отговорност на производителя“, който съгласно принципа „замърсителят плаща“
налага на производителите на електрическо и електронно оборудване да
финансират управлението на ОЕЕО. Директивата за ОЕЕО също така стимулира
сътрудничеството между производителите и предприятията за рециклиране с цел
подобряване на проектирането на продуктите, за да се улесни повторната
употреба, както и разглобяването и оползотворяването на компонентите
и материалите от ОЕЕО. Освен това тя определя редица цели за събиране
и оползотворяване на ОЕЕО. Международното право и правото на ЕС забраняват
износа на опасни отпадъци от електрическо и електронно оборудване за
държави, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие.

IV През 2019 г. Комисията публикува съобщение относно Европейския зелен

пакт в подкрепа на модернизацията на икономиката на ЕС, приоритетното
значение на по-малкото използване на материали и увеличаването на повторната

5
употреба пред рециклирането. През 2020 г. Комисията публикува Нов план за
действие относно кръговата икономика. В този план електрониката
и оборудването за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) се
определят като продукти, изискващи спешни действия, и се насърчава подоброто проектиране на продуктите, предоставянето на повече права на
потребителите, както и кръговите процеси в производството.

V ЕСП установи, че ЕС разполага с рамка за управление на отпадъците от

електрическо и електронно оборудване, която в сравнителен план е по-добра от
приложимото в други части на света. Държавите — членки на ЕС, събират
и оползотворяват средно повече ОЕЕО в сравнение с повечето трети държави. ЕС
като цяло е изпълнил предишните си цели за събиране и оползотворяване на
ОЕЕО, въпреки че някои държави членки не са постигнали определените целеви
нива за събиране до 2016 г. Поради това ЕС е определил по-високи цели за
събирането и оползотворяването на оборудване.

VI ЕСП установи също така, че ЕС е подобрил законодателството в областта на

електронните отпадъци чрез преразглеждане на целите, категоризацията на
отпадъците от електрическо и електронно оборудване и процедурите за
докладване. Комисията е извършила оценка на изпълнението на политиката и е
започнала производства за установяване на нарушение срещу държавите членки.

VII ЕСП отбелязва, че продължават да съществуват предизвикателства

в управлението на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС.
Едно от тях е изпълнението на съществуващите изисквания за третиране на
отпадъци от такова оборудване. Друго е свързано с лошото управление на
отпадъците, незаконното им транспортиране и други престъпни дейности. Освен
това ЕС е изправен пред предизвикателството да продължи да увеличава
събирането, рециклирането и повторната употреба на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване.
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Въведение
Контекст на политиката

01 Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (известни още като

ОЕЕО, отпадъци от електронно оборудване или електронни отпадъци), са
различни видове електрическо и електронно оборудване, които вече не са
ценени от потребителите или вече не отговарят на първоначалното си
предназначение 1. Това включва широк спектър от устройства — от малки
домакински електроуреди и ИТ оборудване до голямо оборудване като
фотоволтаични панели или терминални устройства АТМ. Батериите са изключени
от обхвата на това определение, защото в ЕС са те обхванати от отделно
законодателство.

02 Ако не се третират правилно, ОЕЕО са вредни за околната среда, тъй като

често съдържат сложни комбинации от силно токсични вещества. Изгарянето на
необработени ОЕЕО може да освободи опасни химикали, като например
диоксини 2. Употребата на някои метали в такова оборудване, като например
олово и живак, е ограничена в ЕС от 2003 г. насам 3, но те все още може да
присъстват в по-стари продукти.

03 Правилното третиране на ОЕЕО може да донесе значителни икономически

ползи и да намали търсенето на суровини. Например 1 тон смартфони съдържат
около 100 пъти повече злато от 1 тон златна руда 4. ОЕЕО могат да съдържат
и други важни метали, като мед, никел, индий или паладий5. Рециклирането на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване също допринася за
смекчаване на последиците от изменението на климата, защото се избягват
емисиите на парникови газове в резултат на производството на нови материали,

1

Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, май 2016 г.

2

Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. E-Waste: A Global
Hazard. Annals of Global Health. Ноември 2014 г., стр. 286-295.

3

Директива 2002/95/ЕО (вече не е в сила) и Директива 2011/65/ЕС.

4

Световен икономически форум, A New Circular Vision for Electronics:Time for a Global
Reboot, 2019 г.

5

ИНТОСАЙ, Auditing Waste Management, октомври 2016 г., стр. 16.

7
по-специално метали 6. Финансираният от ЕС проект ProSUM 7 идентифицира 49
химични елемента в ОЕЕО, много от които имат потенциал да бъдат рециклирани
за употреба в други продукти 8. Европейската комисия е посочила 18 от тези 49
елемента като суровини от изключителна важност, т.е. икономически важни
материали с висок риск по отношение на доставките 9 (вж. фигура 1).

6

Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V. The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands:
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, издание от
2017 г., стр. 3-4.

7

Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM),
финансиран по програма „Хоризонт 2020“ H2020-EU.3.5.4, споразумение за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ № 641999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining
wastes (ProSUM) - Final Report, 21 декември 2017 г., Брюксел, Белгия. Вж. също
платформата по проект ProSUM Urban Mine Platform.

9

Европейска комисия, Устойчивост на доставките на суровини от критично
значение:начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост, COM(2020) 474
final, стр. 1 и приложение 1.
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Фигура 1 — Химични елементи в ОЕЕО и суровините от
изключителна важност, подчертани в периодичната таблица на
елементите
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Суровини от изключителна важност,
присъстващи в ОЕЕО

Бележка: Европейската комисия посочва боксита — скала с високо съдържание на алуминий, като
суровина от изключителна важност, а не самия химичен елемент алуминий.
Източник: ЕСП въз основа на данни от Urban Mine Platform и Европейската комисия.

04 ЕС приема законодателство относно отпадъците от електрическо

и електронно оборудване за първи път през 2003 г. (първата Директива за
ОЕЕО 10). С тази директива се насърчават схеми за събиране, които позволяват на
потребителите да връщат безплатно своите ОЕЕО въз основа на принципа на
„разширена отговорност на производителя“ (вж. каре 1). През 2012 г. ЕС приема
преработена директива (втора Директива за ОЕЕО) 11.

10

Директива 2002/96/ЕО.

11

Директива 2012/19/ЕС.

9

Каре 1
Какво е „разширена отговорност на производителя“
Разширената отговорност на производителя е практическо приложение на
принципа „замърсителят плаща“, при който производителите носят
отговорност за въздействието на своите продукти върху околната среда през
целия им жизнен цикъл 12.
Рамковата директива на ЕС за отпадъците определя разширената отговорност
на производителя като набор от мерки, които държавите членки
предприемат, за да гарантират, че производителите носят отговорност
(финансова и/или организационна) за управлението на отпадъците като етап
от жизнения цикъл на продукта 13.
Производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване,
както и упълномощените представители в държавите членки, могат да
поемат грижата за ОЕЕО индивидуално, като организират пряко събирането
и последващото управление на отпадъците. Те могат също така да участват
в колективни схеми, например чрез създаване и финансиране (заедно с други
производители) на организация, компетентна в областта на отговорността на
производителя, която да отговаря за управлението на отпадъците от
електрическо и електронно оборудване.

05 Съгласно Директивата за ОЕЕО държавите членки трябва да осигурят

въвеждането на системи за безплатно връщане на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване (на крайния притежател) 14. Производителите на
електрическо и електронно оборудване финансират тези системи
пропорционално на съответния им пазарен дял по вид оборудване. Механизмите
за това се различават в отделните държави членки и са установени в съответствие
с минималните изисквания, определени в Рамковата директива за отпадъците 15
и Директивата за ОЕЕО.

12

Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European
Union waste law and policy, ERA Forum. Том 20, февруари 2020 г., стр. 494.

13

Директива 2008/98/ЕО, член 3, параграф 21.

14

Директива 2012/19/ЕС, член 5.

15

Директива 2008/98/ЕО, член 8а.
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06 Управлението на отпадъците е широко понятие, използвано за обозначаване

на събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на
всички видове отпадъци 16. Директивата за ОЕЕО съдържа разпоредби за
следните операции по управлението на отпадъците от електрическо и електронно
оборудване: разделно събиране на ОЕЕО, подходящо третиране, превоз на ОЕЕО,
оползотворяване (в т.ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба)
и екологосъобразно обезвреждане.

07 Директивата за ОЕЕО насърчава също така прилагането на йерархията на

отпадъците, установена в Рамковата директива за отпадъците. Като взема
предвид тази йерархия, Директивата за ОЕЕО предвижда сътрудничество и обмен
на информация между производителите и предприятията за рециклиране с цел
подобряване на проектирането на продуктите, за да се улесни повторната им
употреба, както и разглобяването и оползотворяването на компонентите
и материалите от ОЕЕО. На фигура 2 е представен пример за прилагането на
йерархията на отпадъците към хладилник.

16

Директива 2008/98/ЕО, член 3, параграф 9.
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Фигура 2 — Пример за прилагането на йерархията на отпадъците
към хладилник
Най-благоприятни
действия
Предотвратяване на генерирането на отпадъци
•Използване на проектирането за
увеличаване на трайността
•Стимули за поправка и модернизиране
•Поддържане на хладилника в употреба

Подготовка за повторна употреба
•Проверка, почистване или ремонт на изхвърлени продукти
•Не е необходима допълнителна преработка
•Хладилникът отново е работещ

Рециклиране
•Преработка в други продукти, материали или вещества
•Рециклиране на материали като метали, масла, пластмаси и
изолационна пяна...
•... или превръщане на стар хладилник в гардероб, градински съд,
етажерка за книги и т.н.

Оползотворяване

Друго оползотворяване
•Отпадъците служат за полезна цел
•Например изгаряне на пластмаси (получени от изхвърлени
хладилници) за производство на електроенергия

Изхвърляне
•Операции, които не са обхванати от никоя от предходните
категории
•Хладилникът може да попадне в депо за отпадъци или в
склад за скрап

Най-неблагоприятни
действия

Източник: ЕСП въз основа на Рамковата директива за отпадъците.

08 Директивата за ОЕЕО определя набор от целеви нива за събирането на ОЕЕО

(вж. фигура 3), както и няколко цели за оползотворяването с определени
минимални нива за подготовката на отпадъците за повторна употреба
и рециклиране (вж. приложение I). Оползотворяването е свързано с рециклиране
и извличане на метали и метални съединения, както и с изгаряне за производство
на енергия 17.

17

Директива 2008/98/ЕО, приложение II.
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Фигура 3 — Цели за събиране на електронни отпадъци съгласно
Директивата за ОЕЕО
От 2006 г.

От 2016 г.

От 2019 г.

ВЗЕМА СЕ ПРЕДВИД ПО-ГОЛЯМАТА
СТОЙНОСТ:

4 кг/
Събиране на най-малко 4 кг/жител
годишно от частни домакинства

Същото тегло на ОЕЕО, както средното
събрано тегло в тази държава членка
през
предходните 3 години

45 % от средното тегло на
електрическото и електронното
оборудване, пуснато на пазара през
предходните 3 години в държавата
членка
За 10 държави членки * — минимум
40 % от средното тегло на
електрическото и електронното
оборудване, пуснато на пазара през
предходните 3 години, считано от 14
август 2016 г.

65 % от средното тегло на
електрическото и електронното
оборудване, пуснато на пазара
през предходните 3 години в
държавата членка
ИЛИ

85 % от ОЕЕО, генерирани на територията
на държавата членка
За 10 държави членки* постигането на
целта може да бъде отложено за не покъсно от 14 август 2021 г.

Цел, определена в първата Директива за ОЕЕО
Цели, определени в приложимата понастоящем Директива за ОЕЕО

* България, Чехия, Латвия, Литва, Унгария,
Малта, Полша, Румъния, Словения, Словакия

Източник: ЕСП въз основа на Директива 2012/19/ЕС и Директива 2002/96/ЕО.

09 С цел защита на околната среда Директивата за ОЕЕО въвежда общи за

целия ЕС изисквания за третиране на електронните отпадъци. Държавите членки
могат да определят допълнителни минимални стандарти за качество по
отношение на третирането на събраните ОЕЕО. Директивата също така
оправомощава Комисията да приема актове за изпълнение за определяне на
минимални стандарти за качество при третирането на ОЕЕО (включително
оползотворяване, рециклиране и подготовка за повторна употреба) въз основа на
работата на организациите по стандартизация в рамките на мандата на
Комисията 18.

18

Европейска комисия, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 януари 2013 г.
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10 В Директивата за ОЕЕО се посочва, че транспортирането на ОЕЕО до други

държави — членки на ЕС, или до трети държави може да се извършва само ако е
в съответствие със законодателството на ЕС относно превозите на отпадъци. Що
се отнася до превоза на отпадъци до държави извън ЕС, правото на ЕС забранява
износа на опасни отпадъци от електрическо и електронно оборудване за
държави, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР) 19. От 2019 г. насам международното право също така
забранява износа на различни опасни отпадъци, включително опасни електронни
отпадъци, от ЕС за държави, които не са членки на ОИСР 20.

Роли и отговорности

11 Европейската комисия, чрез своята генерална дирекция „Околна среда“ (ГД

„Околна среда“), предлага политики (включително ново законодателство)
и наблюдава прилагането на политиката в областта на отпадъците от
електрическо и електронно оборудване. Комисията може също така да започва
производства за установяване на нарушения срещу държави членки, когато те не
спазват законодателството на ЕС. Европейската статистическа служба (Евростат) —
друга генерална дирекция на Европейската комисия, отговаря за обобщаването
на данни, събрани от държавите членки, относно електрическото и електронното
оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара, събирането на ОЕЕО, оползотворяването на
ОЕЕО (включително рециклирането и подготовката за повторна употреба)
и относно изнесените ОЕЕО, както и за извършването на проверки за съответствие
на тези данни 21. Евростат също докладва за постигането на определените целеви
нива 22.

12 ЕС финансира научните изследвания и изграждането на капацитет, свързани
с отпадъците от електрическо и електронно оборудване, като предоставя около
100 млн. евро по програма „Хоризонт 2020“ 23 и над 8 млн. евро в рамките на

19

Регламент № 1013/2006, член 36.

20

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци
и тяхното обезвреждане, приложение VII.

21

Директива 2012/19/ЕС, член 16, и Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2193 на
Комисията.

22

Вж. Евростат, Waste statistics – electrical and electronic equipment.

23

Вж. база данни CORDIS.
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програма LIFE 24. Бюджетът на ЕС също така предоставя известно финансиране за
обща инфраструктура за отпадъци чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за
регионално развитие, но публикуваните от Комисията данни не позволяват да се
определи дали част от това финансиране е предназначена за инфраструктура,
която е от значение за отпадъците от електрическо и електронно оборудване 25.

13 Държавите членки са транспонирали Директивата за ОЕЕО в националното

си законодателство и са въвели процедури за нейното прилагане. Те също така
докладват данни на Евростат.

14 Производителите на електрическо и електронно оборудване, вносителите

(и упълномощените представители) в държавите членки носят отговорността да
гарантират, че продуктите на пазара на ЕС отговарят на изискванията на
законодателството на ЕС, както и да финансират управлението на отпадъците от
електрическо и електронно оборудване.

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване,
Европейският зелен пакт и кръговата икономика

15 През 2019 г. Комисията публикува съобщение относно Европейския зелен

пакт. Това е „първоначална пътна карта на основните политики и мерки“,
насочена към превръщането на „ЕС в справедливо и благоденстващо общество
с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика“ 26. Сред
набора от цели и действия в съобщението се предвижда „нов план за действие
в областта на кръговата икономика“. В една кръгова икономика продуктите
и материалите, които те съдържат, са високо ценени, което означава свеждане до
минимум на отпадъците и запазване на материалите в рамките на икономиката
във възможно най-голяма степен27. Това би означавало отдаване на приоритетно
значение на намаляването на използването на материали, както и увеличаване на
повторната им употреба вместо рециклирането им, и би довело до засилване на
разширената отговорност на производителя.
24

Вж. база данни на проектите по програма LIFE.

25

Европейска комисия, портал за свободно достъпни данни, данни за Кохезионния фонд
и Европейския фонд за регионално развитие.

26

COM(2019) 640 final, стр. 2.

27

Служба на ЕП за парламентарни изследвания, Closing the loop:New circular economy
package, януари 2016 г., стр. 2-3.
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16 През март 2020 г. Комисията публикува съобщението „Нов план за действие

за кръгова икономика — За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“ 28. В него
електрониката и оборудването за информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) се определят като една от ключовите вериги за създаване на стойност,
която изисква „спешни, всеобхватни и координирани действия“.

17 Комисията възнамерява да представи „Инициатива за кръгова електроника“

през 4-ото тримесечие на 2021 г.29 с цел насърчаване на по-дългия жизнен цикъл
на продуктите, която се очаква да включва, наред с другото, следните елементи30:
o

регулаторни мерки, обхващащи проектирането на електрическо
и електронно оборудване, насочени към подобряване на тяхната енергийна
ефективност, дълготрайност, възможност за поправка, осъвременяване,
поддръжка, повторна употреба и рециклиране;

o

отдаване на приоритет на електрониката и ИКТ продуктите при прилагането
на политика за „право на ремонт“, включително правото на актуализиране на
остарял софтуер;

o

регулаторни мерки относно зарядните устройства за мобилни телефони
и подобни устройства;

o

подобряване на събирането на ОЕЕО, в т.ч. чрез обмисляне на схема за
обратно приемане на стари мобилни телефони, таблети и зарядни
устройства, приложима на територията на целия ЕС;

o

преразглеждане на правилата на ЕС относно опасните вещества
в електрическото и електронното оборудване.

28

COM(2020) 98 final.

29

COM(2020) 690 final.

30

COM(2020) 98 final.
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Обхват и подход на прегледа
18 Настоящият преглед е съсредоточен върху ролята и действията, предприети

от ЕС по отношение на ОЕЕО. Документът разглежда действията на ЕС във връзка
с отпадъците от електрическо и електронно оборудване и посочва основните
предизвикателства, свързани с прилагането на Директивата за ОЕЕО. Настоящият
преглед обхваща периода от влизането в сила на Директивата за ОЕЕО от 2012 г.
(август 2012 г.) до януари 2021 г. ЕСП се съсредоточи върху идентифицирането на
предизвикателствата пред управлението на отпадъците от електрическо
и електронно оборудване в ЕС. ЕСП проведе срещи с длъжностни лица от ГД
„Околна среда“ и разгледа също така:
o

доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) 31 и националните върховни
одитни институции (ВОИ);

o

оценки на политиката на Европейската комисия, по-специално окончателния
доклад от нейната инициатива за насърчаване на спазването на
изискванията за ОЕЕО през 2017 г.;

o

доклади на Европейския парламент, включително на Службата на ЕП за
парламентарни изследвания (EPRS);

o

публикации на академичните среди, мозъчни тръстове и неправителствени
организации относно управлението на ОЕЕО.

19 Настоящият документ не е одитен доклад; той представлява преглед,

изготвен главно въз основа на обществено достъпна информация или специално
събрани за тази цел материали. Той консолидира информацията и познанията
относно състоянието на политиката на ЕС в областта на ОЕЕО, както и относно
предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в стремежа да подобри
оползотворяването на ОЕЕО, като по този начин допринася за по-широкия дебат
относно намаляването на отпадъците и начините за постигане на икономика с посилен кръгов характер. Публикуването на този преглед през първото тримесечие
на 2021 г. дава възможност на Комисията да го вземе предвид в контекста на
Инициативата за кръгова електроника, планирана за последното тримесечие на
2021 г.

31

Специален доклад № 1/2020 („Действията на ЕС във връзка с екопроектирането
и енергийното етикетиране — важният принос за повишаване на енергийната
ефективност е ограничен от сериозни забавяния и неспазвания на изискванията“) и
Специален доклад № 16/2019 („Европейски икономически сметки за околната среда –
ползата за създателите на политики може да се подобри“).
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Рамка на ЕС за справяне
с отпадъците от електрическо
и електронно оборудване
ЕС събира и оползотворява повече отпадъци от
електрическо и електронно оборудване, отколкото
мнозинството от другите части на света

20 Световните статистически данни за отпадъците от електрическо

и електронно оборудване показват по-високи равнища на събиране и третиране
на тези отпадъци в ЕС, отколкото в повечето други части на света. Данните от
Глобалното партньорство за статистика относно електронните отпадъци
определят Европа (в която се включват както държави от ЕС, така и държави
извън ЕС) като континента с най-много генерирани ОЕЕО на глава от населението,
но също така и като частта от света с най-високи равнища на събиране
и рециклиране на ОЕЕО. Европа генерира количество ОЕЕО на глава от
населението, сравнимо с това на Северна и Южна Америка и Океания, но
процентът на събиране и рециклиране е над четири пъти по-висок (вж.
таблица 1).
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Таблица 1 — Генериране, събиране и рециклиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване по континенти (2019 г.)
Показатели

Генерирани
ОЕЕО

ОЕЕО,
документиран
и като събрани
и рециклирани
по подходящ
начин

Африка

Северна
и Южна
Америка

Азия

Европа

Океания

Общо
(в тонове)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

На глава от
населението
(в кг)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Общо
(в тонове)
Дял на
общото
количество
генерирани
отпадъци
(в проценти)

Източник: ЕСП с данни от Global E-waste Monitor 2020.

21 Тенденцията за държавите — членки на ЕС, е да постигат по-добри резултати
от повечето държави извън ЕС по отношение на събирането на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване, включително развитите държави като
САЩ и Япония (вж. фигура 1 в приложение II).

Събирането и оползотворяването на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване в ЕС се е подобрило
с течение на времето

22 Данните от Евростат показват, че количеството ОЕЕО, събрани на глава от

населението, се е увеличило в ЕС в периода 2012—2018 г. (вж. фигура 4
и фигура 2 в приложение II). Наличните данни до 2018 г. показват, че въпреки
различията между държавите членки общата тенденция в ЕС е към повишаване
на нивото на събираемост на ОЕЕО (като дял от средното тегло на продуктите,
пуснати на пазара през предходните три години, вж. таблица 1 в приложение II).
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Фигура 4 — Електрическо и електронно оборудване, пуснато на
пазара, и събрани ОЕЕО (ЕС-27, в кг на глава от населението)
19,53

20
17,30

15

10

8,90
6,74

5

0

2012 г.
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2014 г.
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

Продукти, пуснати на пазара (кг/глава от населението)
Събрани отпадъци (кг/глава от населението)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.

23 Оползотворяването включва различни видове операции, като например

рециклиране, подготовка за повторна употреба и изгаряне (оползотворяване на
енергия). Данните от Евростат показват, че в периода 2012—2018 г. над 87 % от
събраните ОЕЕО са оползотворени, а над 80 % са рециклирани (вж. фигура 5).
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Фигура 5 — Процент на оползотворяване на ОЕЕО и процент на
рециклиране и подготовка за повторна употреба (ЕС-27, в %)
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Процент на оползотворяване
Рециклиране и подготовка за повторна употреба
Бележка: Процентът се отнася към събраните ОЕЕО.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.

ЕС е изпълнил предишните си цели за събиране
и оползотворяване на ОЕЕО и впоследствие е определил повисоки целеви нива

24 В периода между 31 декември 2006 г. и 31 декември 2015 г. държавите —

членки на ЕС, е трябвало да постигнат минимално ниво на събираемост на ОЕЕО
от домакинствата от средно четири килограма на глава от населението
годишно 32. Данните от Евростат показват, че почти всички държави от ЕС са
постигнали тази цел до 2015 г. (вж. фигура 2 в приложение II).

32

Директива 2002/96/ЕО, член 5, параграф 5; Директива 2012/19/ЕС, член 7, параграф 1.
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25 През 2016 г. държавите членки е трябвало да постигнат минимално ниво на

събираемост от 45 % от всички ОЕЕО (не само от домакинствата) като дял от
средното тегло на електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара
през предходните три години 33. България, Чехия, Латвия, Литва, Унгария, Малта,
Полша, Румъния, Словения и Словакия са се възползвали от дерогация, която им
позволява да постигнат целево ниво от минимум 40 % до август 2016 г. Повечето
държави членки са постигнали целта от 45 %, както и ЕС като цяло. Две държави
членки обаче не са постигнали това целево ниво, а няколко държави членки са
постигнали по-лоши резултати през следващите две години, въпреки че са
надхвърлили минималния процент на събиране (вж. фигура 3 и таблица 1
в приложение II).

26 От 2019 г. държавите членки трябва да постигнат минимално ниво на

събираемост от 65 % от всички ОЕЕО като дял от средното тегло на
електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара през предходните
три години, или, алтернативно, 85 % от ОЕЕО, генерирани на територията на
държавата членка. Към януари 2021 г. все още не бяха налични данни за
събирането на ОЕЕО за 2019 г.

27 Данните от Евростат сочат, че целите на ЕС за оползотворяване

и рециклиране, определени за 2012 г. и 2015 г., са постигнати (вж. фигура 4
и фигура 5 в приложение II). От 2018 г. насам целевите нива за оползотворяване
следват различна категоризация на ОЕЕО и към януари 2021 г. не бяха налични
данни за тяхното постигане.

33

Директива 2012/19/ЕС, член 7, параграф 1.
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Действия на Комисията за
подобряване на политиката на ЕС
относно отпадъците от електрическо
и електронно оборудване
ЕС е адаптирал законодателството си относно ОЕЕО

28 Директивата относно ОЕЕО от 2012 г. запазва основните характеристики на

Директивата от 2003 г., но въвежда и няколко значителни промени. Сред тях е
нова класификация на ОЕЕО, която преминава от десет относително тесни
категории към шест отворени категории.

29 Друга промяна е приемането на различен показател за определяне на цели

за събирането на отпадъците. Съгласно Директивата от 2003 г. всички държави
членки следва да изпълнят целта от 4 кг/жител по отношение на събирането на
ОЕЕО от частни домакинства. Целевите нива за събиране, определени
в Директивата от 2012 г. за 2016 г. и 2019 г., се прилагат за всички ОЕЕО (от
предприятия и домакинства). Тези нови цели са изразени като процент от
средното тегло на електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара
в държавата членка през предходните три години, или като процент от ОЕЕО,
генерирани в държавата членка.

30 През 2017 г. Комисията прие регламент за изпълнение за установяване на

обща методика за изчисляване на теглото на електрическото и електронното
оборудване (ЕЕО), пуснато на националния пазар, и на генерираните отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), с цел хармонизиране на
изчисляването на годишното ниво на събираемост на ОЕЕО от държавите
членки 34.

31 През 2018 г. с изменение на Директивата за ОЕЕО35 задълженията за
докладване на данни са консолидирани в едно годишно задължение за

34

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/699 на Комисията.

35

Директива 2018/849.
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електронно докладване въз основа на образец, установен от Комисията 36. Друго
изменение на Рамковата директива за отпадъците от същата година установява
общи минимални изисквания за режимите на разширена отговорност на
производителя, включително тези за ОЕЕО 37. Изменението изисква модулация на
таксите, заплащани от производителите или вносителите на организациите,
компетентни в областта на отговорността на производителя, за да се вземат
предвид аспектите, свързани с екопроектирането — трайност, възможност за
поправка, рециклиране и наличие на опасни вещества.

32 През 2019 г. Комисията приема законодателство за хармонизиране на

формата на регистрите на държавите членки, в които се вписват производителите
на електрическо и електронно оборудване 38, и за установяване на процедури за
събиране и докладване на данни, които допълват промените от 2018 г.
в процедурите за докладване 39.

Комисията е извършила оценка на изпълнението на
политиката и е започнала производства за установяване на
нарушение

33 През 2017 г. Комисията е провела „Инициатива за насърчаване на спазването

на изискванията за ОЕЕО“, в рамките на която е оценила спазването на
законодателството относно ОЕЕО от страна на държавите членки 40. Инициативата
класифицира държавите — членки на ЕС, в три групи в зависимост от това дали са
изпълнили критериите за оценка (вж. фигура 6) 41.

36

Директива 2012/19/ЕС, член 16, параграф 6.

37

Директива 2008/98/ЕО, член 8a (изменена с Директива (ЕС) 2018/851).

38

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/290 на Комисията.

39

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/2193 на Комисията.

40

Европейска комисия, WEEE compliance promotion exercise – final report, декември
2017 г.

41

WEEE compliance promotion exercise – final report, декември 2017 г., стр. 76-84.
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Фигура 6 — Оценка на Комисията на политиката на държавите
членки за управление на ОЕЕО (2017 г.)

Група А

Високи постижения по количествените критерии И
Прилагане на силен набор от качествени мерки

• Австрия, България, Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Финландия, Франция,
Испания, Обединено кралство

Група Б

Високи постижения по количествените критерии И
Прилагане на някои качествени мерки

• Белгия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия,
Швеция

Група В

Ниски постижения/липса на напредък по количествените критерии ИЛИ
Прилагане на ограничени или никакви качествени мерки

• Чехия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Италия, Малта, Румъния,
Словения

Бележка: Резултатите не означават непременно неспазване на законодателството на ЕС относно
ОЕЕО.
Източник: WEEE compliance promotion exercise 2017.

34 Докладът на Комисията също така съдържа примери за практиките, които тя
счита за добри, като например:
o

свободна конкуренция между операторите на управлението на ОЕЕО
в България с разпределение на таксите за събиране въз основа на пазарния
им дял;

o

задължителни инвестиции от страна на производителите или организациите,
компетентни в областта на отговорността на производителя,
в информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността
в Португалия;

o

задължителни изисквания за качество на третирането на отпадъците
в Ирландия и Франция;
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o

забрана на плащанията в брой във Франция с цел подобряване на
проследимостта на ОЕЕО и борба с отпадането на тези отпадъци от
официалната схема;

o

екомаркировка в Австрия на електрическо и електронно оборудване,
проектирано за лесна поправка;

o

отделяне на ОЕЕО за многократна и за еднократна употреба в пунктовете за
първично и вторично събиране във Фландрия (Белгия).

35 В рамките на инициативата за насърчаване спазването на изискванията за

ОЕЕО са представени и препоръки, свързани с въпроси като управлението
и финансирането на управлението на ОЕЕО, правоприлагането, незаконните
дейности, повишаването на осведомеността, качеството на данните, разширената
отговорност на производителя, инфраструктурата за събиране, повторната
употреба и проектирането на продуктите.

36 Комисията също така оценява политиката за ОЕЕО в доклади до Съвета

и Европейския парламент, както и в тригодишните доклади относно прилагането
на Директивата за ОЕЕО (вж. фигура 7).
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Фигура 7 — Обобщение на избрани доклади на Комисията за оценка
на политиката за ОЕЕО
12 юли 2018 г.
Доклад за
изпълнението

Директиви 2002/96/ЕО и
2012/19/ЕС за ОЕЕО:
2013—2015 г.

•Само 7 държави членки са транспонирали Директивата за ОЕЕО от 2012 г. в
законоустановения срок (14 февруари 2014 г.). До 2018 г. всички държави са я
транспонирали.
•Като цяло държавите членки са подобрили нивото на събиране и оползотворяване на
ОЕЕО, въпреки че липсват данни за някои държави членки.

18 април 2017 г.
COM(2017) 171 final

Доклад относно прегледа на
обхвата на Директивата за
ОЕЕО и относно
преразглеждането на
крайните срокове за
постигане на целите за
събиране на отпадъци

•Новата категоризация на ОЕЕО не променя обхвата на Директивата за ОЕЕО.
•Целите от 2019 г. са амбициозни, но постижими, ако държавите членки се справят с
недокладваното събиране и липсата на правоприлагане и мониторинг.
•Използването на целеви нива за събирането според категориите ОЕЕО би увеличило
административната тежест, би било непродуктивно и объркващо.

18 април 2017 г.
COM(2017) 173 final

Доклад относно
преразглеждането на целите
за оползотворяване,
възможните отделни целеви
нива за подготовка за
повторна употреба на ОЕЕО и
преразглеждане на метода за
изчисляване на целевите нива
за оползотворяване

Април 2015 г.
Проучване

Цели за оползотворяване на
ОЕЕО, цели за подготовка за
повторна употреба и метод за
изчисляване на целите за
оползотворяване

•Целите за оползотворяване от 2018 г. са толкова амбициозни, колкото предходните.
•Цел за повторна употреба на ниво ЕС би увеличила административната тежест. Но
поставянето на национални цели би могло да бъде полезно, с активното участие на
държавите членки.

•Целите за оползотворяване от 2018 г. са толкова амбициозни, колкото предходните.
•Количеството на оползотворените отпадъци е повлияно най-вече от събраното
количество.
•Новите цели за оползотворяване не стимулират оползотворяването на материали,
налични в малки количества в ОЕЕО.
•Обществената осведоменост е важна за насърчаване на повторната употреба и
поправката.
•Организациите, които насърчават повторната употреба и ремонта, следва да имат достъп
до ОЕЕО на ранен етап от събирането им.
•Препоръчва се бъдещо привеждане в съответствие със стратегията на ЕС за кръговата
икономика, по-специално по отношение на екопроектирането и суровините от
изключителна важност.

Източник: ЕСП въз основа на посочените в таблицата доклади.

37 В допълнение към оценката на изпълнението на политиката Комисията е

започнала 28 производства за установяване на нарушения срещу държави членки
във връзка с Директивата за ОЕЕО. Комисията е отнесла до Съда на Европейския
съюз три случая, свързани с неуведомяване за транспониране, но се е оттеглила
като страна по делата, след като съответните три държави членки са
транспонирали Директивата. Към декември 2020 г. все още не бяха приключени
три дела, заведени поради неправилно транспониране на Директивата (вж.
фигура 8).
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Фигура 8 — Производства за установяване на нарушение, свързани
с Директивата за ОЕЕО (към януари 2021 г.)

Текущи случаи

BE

ES

HU

PT

RO

AT

CY

CY

FI

IE

DE

SK

CZ

MT

CZ

FR

LV

PL

EE

SE

SE

EL

HR

MT

SI

IE

RO

RO

Случаи, за които са заведени дела пред Съда на ЕС Приключени
след оттеглянето на Комисията от съдебното дело
Несъобщаване за транспониране
Неправилно транспониране
Недостатъчно прилагане на законодателството
Източник: ЕСП въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.
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Предизвикателства пред
управлението на отпадъците от
електрическо и електронно
оборудване в ЕС
Изпълнение на съществуващите изисквания за третиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване

38 Директивата за ОЕЕО определя общи изисквания за „правилно третиране“ на
отпадъците от електрическо и електронно оборудване, които включват 42:

o

отделяне на всички течности;

o

отделяне на определени вещества, смеси и компоненти в зависимост от вида
на ОЕЕО (например отстраняване на електронно-лъчеви тръби от
телевизори, отстраняване на тонер касети от принтери);

o

минимални основни инфраструктурни изисквания за съоръженията,
използвани за съхранение и третиране на ОЕЕО.

39 Директивата за ОЕЕО също така позволява на държавите членки да допълнят

тези общи изисквания с минимални стандарти за качество при третирането на
ОЕЕО и предвижда хармонизиране на изискванията за третиране на ОЕЕО в целия
ЕС 43. Комисията е стартирала този процес, като е възложила на Европейския
комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) да разработи общи
европейски стандарти за третиране на ОЕЕО 44.

40 От 2014 г. до 2020 г. CENELEC е разработил тринадесет стандарта. Спазването

на тези стандарти остава доброволно, въпреки че съгласно Директивата за ОЕЕО

42

Директива 2012/19/ЕС, член 8, параграф 2, приложение VII и приложение VIII.

43

Директива 2012/19/ЕС, член 8, параграф 5.

44

Европейска комисия, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 януари 2013 г.
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Комисията може да определи минимални стандарти за качество за целия ЕС въз
основа на тях (което тя не е направила до януари 2021 г.). Стандартите обхващат
редица области, свързани със събирането на ОЕЕО, като например 45:
o

събиране и логистика;

o

третиране и отстраняване на замърсяването;

o

подготовка за повторна употреба.

41 Държавите членки отговарят за налагане на изпълнението на

съществуващите правила за правилно третиране. За тази цел Директивата за
ОЕЕО установява минимални изисквания за проверки и мониторинг, които
държавите членки следва да извършват. Те обхващат информацията, докладвана
от производителите, инспекциите на превозите на ОЕЕО извън ЕС, както
и експлоатацията на съоръженията за третиране 46. Директивата също така
позволява на държавите членки да таксуват производителите на електрическо
и електронно оборудване и изпращачите на превози на ОЕЕО за разходите за
анализи и инспекции в случаи на съмнение за превоз на ОЕЕО, погрешно
декларирани като употребявано електрическо и електронно оборудване.

42 През 2017 г. Комисията е установила, че 13 от тогавашните 28 държави

членки не са разполагали с планове за проверки, обхващащи както третирането,
така и събирането на ОЕЕО. Наред с това органите на държавите членки често не
са имали ресурси за проверка на значителен брой оператори и не са извършвали
законоустановения контрол за „равностойни условия за третиране“ в случай на
превоз на отпадъци извън ЕС 47 (вж. също точка 10).

43 Одитите и прегледите, извършени от ВОИ в няколко държави членки,

показват, че държавите от ЕС често са изправени пред трудности при прилагането

45

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

46

Директива 2012/19/ЕС, член 23.

47

Следните държави членки не са имали планове за проверки: Чехия, Дания, Унгария,
Италия, Люксембург, Португалия. Следните държави са разполагали с планове само за
събиране или третиране: Белгия, Естония, Румъния. Не беше намерена информация
относно плановете за проверки за следните държави членки: Кипър, Франция, Гърция,
Словения. Вж. Европейска комисия, WEEE compliance promotion exercise – final report,
декември 2017 г., стр. 61-62, 74-75.
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на законодателството на ЕС в областта на управлението на отпадъците. ЕСП
отбелязва осем доклада, които засягат въпроси, свързани с изпълнението на
политиката за ОЕЕО в ЕС, както и един координиран одит от няколко ВОИ относно
прилагането на Европейския регламент относно превози на отпадъци 48. В тези
доклади се посочват слабости в изпълнението на политиката на ЕС относно ОЕЕО
(вж. приложение III).

Борба с престъпната дейност при управлението на отпадъци
от електрическо и електронно оборудване

44 Нарушителите могат да извършват незаконни действия, свързани

с управлението на ОЕЕО, по няколко начина. Дружествата, които плащат за
третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, могат да
увеличат печалбите си чрез незаконно изхвърляне на ОЕЕО, като понякога
отстраняват само ценните им части 49. Практикува се също така незаконен превоз
на ОЕЕО към трети държави. Според Международната организация на
върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) икономическите стимули за незаконно
или лошо управление на отпадъците са големи, а рисковете от залавяне са като
цяло ниски 50. В доклад, изготвен от председателството на Съвета на Европейския
съюз, се посочва, че престъпленията против околната среда (включително
свързаните с отпадъците престъпления) имат нисък процент на разкриване, както
и че наказателното преследване на тези случаи в някои случаи е незначително от
статистическа гледна точка 51. Според експертен доклад облагите от престъпна
дейност в сектора на отпадъците могат да бъдат сравними с тези от трафика на
наркотици, но с много по-ниски санкции 52.

48

ЕВРОСАЙ, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation, октомври 2013 г.

49

Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge,
Оценка за бързо реагиране на UNEP (Програма на ООН по околната среда), UNEP и
GRID-Arendal, Найроби и Арендал, 2015 г., стр. 8.

50

ИНТОСАЙ, Auditing Waste Management, октомври 2016 г., стр. 41.

51

Съвет на Европейския съюз, 14065/19.Окончателен доклад от осмия кръг на взаимни
оценки в областта на престъпленията против околната среда, стр. 12.

52

EnviCrimeNet и Европол, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), февруари
2015 г., стр. 1.
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45 Незаконното изхвърляне и отстраняването на ценни части от ОЕЕО

представляват сериозен проблем в ЕС. Например от 2009 г. до 2013 г.
италианските органи са разкрили 299 незаконни депа за ОЕЕО в гори,
промишлени зони и земеделска земя 53. В друг случай органите в Испания са
разкрили дружество за рециклиране на ОЕЕО, натрупало значителни количества
отпадъци, без да ги третира (вж. каре 2).

Каре 2
Пример за лошо управление на ОЕЕО в ЕС
През юли 2020 г. испанските органи са арестували петима членове на
ръководството на дружество за рециклиране на ОЕЕО в Севиля (Испания).
Според испанските власти дружеството не е обработвало опасните отпадъци,
които е получавало. Наред с другото, дружеството е съхранявало всички
отпадъци, генерирани в Андалусия, които съдържат хладилни газове, като
например хладилници, климатизатори, както и електрически
водонагреватели (които съдържат такива газове в изолационните си
материали). Тези газове могат да бъдат особено вредни за озоновия слой на
Земята и са представлявали потенциален риск за здравето на работниците
и хората в близост до дружеството 54.

46 По данни на Евростат държавите от ЕС събират количество ОЕЕО, което

съответства на по-малко от половината от теглото на електрическите
и електронните продукти, пуснати на пазара (вж. фигура 3 и таблица 1
в приложение II). В рамките на проект за борба с незаконната търговия с ОЕЕО е
изчислено, че лошото управление на излязло от употреба електронно оборудване
в Европа засяга отпадъци в обем, десет пъти по-голям от обема на ОЕЕО,
изнесени незаконно в други части на света 55. Изчислено е, че през 2015 г.
тогавашните 28 държави — членки на ЕС, са изнасяли около 400 хиляди тона
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 г., стр. 11.

54

Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al
reciclaje electrónico, 14 юли 2020 г.

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market
Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, август 2015 г,
стр. 16.
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недокументирани ОЕЕО в съчетание с използвано електрическо и електронно
оборудване всяка година 56. За сравнение, това изнесено количество се равнява на
приблизително 10,5 % от правилно събраните ОЕЕО в тези 28 държави през
2015 г 57.

47 Превозите на електронни отпадъци до други държави — членки на ЕС,

трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС относно превозите на
отпадъци (по-специално Регламент (ЕО) № 1013/2006 58). Що се отнася до
превозите до трети държави, правото на ЕС, както и международното право,
забраняват превоза на опасни ОЕЕО от държавите от ЕС към държави, които не са
членки на ОИСР 59. За да помогне на органите на държавите членки, Директивата
за ОЕЕО съдържа правила, чиято цел е да се направи разграничение между
използваното електрическо и електронно оборудване и ОЕЕО60.

48 Незаконните превози на ОЕЕО често се извършват чрез неправилно

класифициране на ОЕЕО като използвано оборудване 61. Това погрешно представя
пратките като обичайни търговски операции, за да се избегнат правните
изисквания (вж. каре 3). В Директивата за ОЕЕО понастоящем се съдържат
правила за разграничаване между използвано оборудване и ОЕЕО, които са
допълнени от насоки на ЕС 62. Експеримент, проведен от Базелската мрежа за
действие (Basel Action Network (BAN) — неправителствена организация),
56

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade:Summary Report, 2015 г., стр. 16.

57

Евростат, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management
operations [ENV_WASELEE__custom_441774].

58

Директива 2012/19/ЕС, член 10, параграф 1.

59

Регламент № 1013/2006, Решение на ОИСР C(2001)107/Final, член 36, и Базелска
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане, приложение VII.

60

Директива 2012/19/ЕС, приложение VI.

61

Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020:Quantities, flows and the circular economy
potential, United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and
Research (UNITAR) – съвместна програма SCYCLE, International Telecommunication Union
(ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Бон/Женева/Ротердам. 2020 г.,
стp. 14.

62

Директива 2012/19/ЕС, член 23 и приложение VI. Вж. също 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.
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предоставя известна информация относно местоназначението на ОЕЕО. От април
2017 г. до септември 2017 г. BAN е предала 314 единици използвано
електрическо и електронно оборудване, тайно оборудвано с GPS проследяващи
устройства, в пунктовете за събиране на ОЕЕО в 10 държави — членки на ЕС. От
314-те проследени единици 303 са останали в ЕС, а 11 са били открити в седем
различни държави и територии извън ОИСР (Гана, Хонконг, Нигерия, Пакистан,
Танзания, Тайланд и Украйна) 63.

Каре 3
Пример за незаконен превоз на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване
През юни 2020 г. испанските органи, с подкрепата на италианските органи
и Европол, са разкрили организирана престъпна група, отговорна за
незаконното транспортиране на опасни отпадъци, включително ОЕЕО, от
Канарските острови. Групата умишлено е класифицирала погрешно ОЕЕО като
стоки втора употреба и ги е изпращала на купувачи в Африка — общо над
750 000 кг ОЕЕО през 2018 г. и 2019 г.64

49 Регламентът на ЕС относно превози на отпадъци класифицира отпадъците

или като част от „зелен“ списък с по-свободни изисквания за превоз, или като част
от „жълт“ списък, за който се прилагат по-строги изисквания 65. Необработените
ОЕЕО, обикновено опасни, принципно попадат в жълтия списък. Един съвместен
одит на прилагането на Регламента относно превози на отпадъци, проведен от
ВОИ от седем държави членки плюс Норвегия, е установил, че опасните отпадъци
(между които са повечето видове ОЕЕО) често се внасят и изнасят като „стоки“
или като отпадъци от зеления списък, за да се избегнат по-строгите процедури
и забрани, приложими за отпадъци от жълтия списък 66. Към март 2021 г.

63

Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019 г.,
стр. 6.

64

Европол, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29 юни 2020 г.

65

Регламент № 1013/2006, приложения III и IV.

66

ЕВРОСАЙ, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation:Joint report based on eight national audits, 2013 г., стр. 6.
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Комисията беше в процес на преразглеждане на Регламента относно превози на
отпадъци67.

50 В статистиката за международната търговия не се прави разлика между

използвано и ново електрическо и електронно оборудване 68. Незаконните
превози на ОЕЕО могат да се извършват чрез неправилно класифициране на
отпадъците като „използвано оборудване“ (вж. точка 48). Според Световната
митническа организация (СМО) тази ситуация се очаква да се промени
с въвеждането на нова позиция за „Отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и скрап“ в най-новата версия на номенклатурата на Хармонизираната
система, използвана за класифицирането на стоки, търгувани на международния
пазар, която ще влезе в сила през януари 2022 г. 69

51 Според Европейската комисия в периода 2013—2015 г. държавите членки

(включително Обединеното кралство) са докладвали за 2 800 случая на незаконен
превоз на отпадъци (засягащи всички видове отпадъци) 70. В периода 2014—
2015 г. група от 14 органа в областта на околната среда от европейски държави
и региони (Австрия, Чехия, Финландия, Германия, Ирландия, Италия, Малта,
Северна Ирландия, Норвегия, Полша, Шотландия, Словения, Швеция и Уелс) е
докладвала за 815 нарушения на правилата за превоз на отпадъци, 99 от които са
били свързани с незаконни превози на ОЕЕО 71. Според доклад на експерти от
изследователския проект BlockWaste между 2010 г. и 2014 г. 33 % от опасните

67

Европейска комисия. Първоначална оценка на въздействието:Превоз на отпадъци —
преглед и оценка на преразглеждането на правилата на ЕС, 2020 г.

68

Krings, Hanna, International trade in second-hand electronic goods and the resulting global
rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, No. 38-2015,
Philipps-University Marburg, School of Business and Economics, Марбург, 2015 г., стр. 7.

69

Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs.WCO Research Paper No. 50, декември 2020 г., стр. 16. Вж. също Световна
митническа организация, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been
accepted, 8 януари 2020 г.

70

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за изпълнението на
Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци, COM(2018) 762, стр. 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), стр. 28-32.
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отпадъци, генерирани в ЕС (в т.ч. опасни ОЕЕО), не са били отчетени като
третирани 72.

52 От 2009 г. насам СМО организира операции DEMETER, при които

митническите и други органи си сътрудничат за налагане на изпълнението на
търговските изисквания, предвидени в международни договори (като например
тези, свързани с търговията с отпадъци). През 2020 г. в операция DEMETER VI са
взели участие 73 митнически органа, както и редица други участници, като
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Агенцията на Европейския
съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол). Операцията е
довела до 131 конфискации. По-голямата част от тях са свързани с метални
отпадъци, но засягат и ОЕЕО. В ЕС повечето конфискации са извършени в Белгия,
Полша и Дания 73. Някои от предишните операции DEMETER също са довели до
конфискации на опасни отпадъци от електрическо и електронно оборудване 74.

Продължаващо увеличаване на събирането, рециклирането
и повторната употреба на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване

53 Директивата за ОЕЕО изисква минимално ниво на събиране от 65 % от

всички ОЕЕО спрямо средното тегло на електрическото и електронното
оборудване, пуснато на пазара през предходните три години, или, алтернативно,
85 % от ОЕЕО, генерирани на територията на държавата членка. Това изискване се
прилага от 2019 г. насам 75. По отношение на първата цел (65 %) нивото на
събиране се измерва спрямо средното тегло на електрическото и електронното
оборудване, пуснато на пазара, което означава, че целта от 65 % не измерва дела
на генерираните ОЕЕО, които се събират.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
Проект BlockWaste, октомври 2017 г., стр. 29 и 30.

73

Световна митническа организация, Operation DEMETER VI thwarts transboundary
shipments of illegal waste and ozone depleting substances, 29 октомври 2020 г.

74

Световна митническа организация, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter
IV, 28 ноември 2018 г.

75

Директива 2012/19/ЕС, член 7, параграф 1.
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54 Държавите членки трябва да докладват на Евростат данните за 2019 г. до

юни 2021 г., поради което данните за 2019 г. не бяха налични към януари 2021 г.
Наличните данни на Евростат за 2017 г. и 2018 г. сочат, че няколко държави
членки са постигнали ниво на събираемост от 65 % през тези години (вж.
фигура 3 в приложение II). Едно проведено проучване показва, че само България
и Хърватия ще постигнат тази цел от 65 % през 2019 г. и никоя държава членка
няма да постигне алтернативната цел от 85 % 76, като основната причина за това са
отпадъците от електрическо и електронно оборудване, смесени с метален скрап 77
(вж. фигура 9).

Фигура 9 — Недостиг за постигане на целта за събиране от 2019 г.
(въз основа на данни от 2018 г. за ЕС-27 + Обединеното кралство,
Норвегия и Исландия)

Целево ниво от 65 % — 13,5 кг на глава от населението
Събиране — 9,5 кг на глава от населението

Необходимо за
постигане на целта

Възможни начини за увеличаване на събирането
Възможности за подобрение

Изчислено годишно подобрение
(в кг на глава от населението)

ОЕЕО, смесени с метален скрап

2,1

Недостатъци при докладването на събирането на ОЕЕО от
предприятията

1,8

ОЕЕО, изхвърлени в обикновени кошчета

1,4

Недостатъци при докладването на законен износ на
използвано електрическо и електронно оборудване
Незаконен износ на ОЕЕО
Механизми за изпълнение и правоприлагане

1—2
0,5—1,4
>2
Изчислено натрупване
(в кг на глава от населението)

Количество ОЕЕО, натрупано понастоящем в
домакинствата

4—5

Източник: ЕСП въз основа на In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets, UNU/UNITAR.

37

55 Целите за събиране от 2019 г. допълват набор от цели за оползотворяване,

които са приложими от 2018 г. нататък. Тези цели за оползотворяване определят
минимални нива на оползотворяване, но също така и минимални нива за
рециклиране и подготовка за повторна употреба (вж. фигура 10).

Фигура 10 — Цели за оползотворяване на ОЕЕО, приложими от 15
август 2018 г.
85 % оползотворяване

с 80 % рециклиране и подготовка за повторна употреба

• За топлообменно оборудване
• За големи уреди (всеки от външните размери е над 50 cm)

80 % оползотворяване

със 70 % рециклиране и подготовка за повторна употреба

• За екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност по-голяма от
100 см2

75 % оползотворяване

с 55 % рециклиране и подготовка за повторна употреба

• За малки уреди, в т.ч. малко информационно-технологично и телекомуникационно
оборудване

80 % рециклиране
• За лампи

Бележка: Целевите нива се отнасят за ОЕЕО, третирани след събирането им.
Източник: ЕСП въз основа на Директивата за ОЕЕО.

56 Ако ЕС постигне минималното ниво от 65 % за събиране във всяка от шестте

категории изхвърлено електрическо и електронно оборудване, голяма част от
ОЕЕО все още няма да бъдат нито рециклирани, нито подготвени за повторна
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 г., United Nations
University (UNU) / United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) –
съвместна програма SCYCLE, Бон, Германия, стр. 28-31.

77

Пак там, стр. 32-35.
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употреба. При този хипотетичен сценарий ЕС ще рециклира (като дял от средното
тегло на пуснатите на пазара продукти) 35,75 % от мобилните телефони, 45,5 % от
телевизорите и 52 % от хладилниците (вж. фигура 11).

Фигура 11 — Оползотворяване, рециклиране и подготовка за
повторна употреба въз основа на ниво на събираемост от 65 %
Ако държавите членки постигнат целта за събиране от 65 %*, това би означавало:

Монитори и друго
оборудване,
съдържащо големи
екрани
52 %
45,5 %

Топлообменно
оборудване
55,25 %
52 %

Големи
уреди
55,25 %
52 %

Малки
уреди
48,75 %
35,75 %

Малко информационнотехнологично и
телекомуникационно
оборудване
48,75 %
35,75 %

* Като дял от средното тегло на продуктите, пуснати на
пазара през предходните три години

Оползотворяване,
в т.ч.:

Лампи
52 %

Рециклиране и подготовка за
повторна употреба

Рециклиране

Източник: ЕСП въз основа на Директивата за ОЕЕО.

57 Проектирането на продуктите би могло да намали ОЕЕО и да увеличи

повторната им употреба, като направи електрическото и електронното
оборудване по-дълготрайно и по-лесно за поправка 78. Производителите могат да
увеличат дълготрайността на продукта, например чрез по-добър избор на
материали и чрез промени в техниките, използвани за сглобяване на
компонентите на продукта. По-доброто проектиране може също така да увеличи
възможностите за поправка на продуктите.

78

Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE, и UNEP IETC, Бон
и Осака, 2019 г., стр. 20.
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58 Директивата за ОЕЕО съдържа някои разпоредби, засягащи проектирането

на продуктите. Освен това в Новия план за действие на ЕС за кръгова икономика
също се предвиждат промени в дизайна на продуктите като начин за изграждане
на икономика с по-силен кръгов характер. ЕСП вече обърна внимание на ролята
на проектирането на продуктите за възможностите за тяхното рециклиране,
поправка и трайност (вж. каре 4).

Каре 4
Предишна работа на ЕСП в областта на екопроектирането
В своя Специален доклад № 01/2020 79 ЕСП отбеляза, че Комисията е
започнала да взема предвид фактори като наличието на материали от
изключителна важност и на редки материали, възможността за рециклиране,
за ремонт и трайността на продуктите. ЕСП препоръча на Комисията да
приеме стандартна методологична рамка, чрез която изискванията, свързани
с кръговата икономика, да се прилагат по време на подготвителните
проучвания за законодателните предложения, които засягат проектирането
на продуктите. Комисията прие тази препоръка и трябва да я изпълни до
декември 2021 г.

59 През 2019 г. Комисията е актуализирала изискванията за екопроектиране за

10 различни класа продукти 80. За шест от тях (хладилни уреди, електронни
екрани, домакински съдомиялни машини, битови перални машини и перални
машини със сушилня, хладилни уреди за директна продажба и оборудване за
заваряване) 81 Комисията е въвела изискването до 2021 г. производителите да
гарантират, че продуктите са проектирани по начин, който позволява те да бъдат
ремонтирани с „общодостъпни инструменти“. С преразгледаните изисквания
също така се постановява, че производителите трябва да поддържат резервни

79

ЕСП, Специален доклад № 01/2020:„Действията на ЕС във връзка с екопроектирането
и енергийното етикетиране — важният принос за повишаване на енергийната
ефективност е ограничен от сериозни забавяния и неспазвания на изискванията“.

80

Европейска комисия, Press corner:The new ecodesign measures explained,
1 октомври 2019 г.

81

Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията, Регламент (ЕС) 2019/2021 на Комисията,
Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията, Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията,
Регламент (ЕС) 2019/2024 на Комисията и Регламент (ЕС) 2019/1784 на Комисията.
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части на разположение на професионалните сервизи (а в някои случаи и на
крайните потребители).

60 Тези актуализирани изисквания за екопроектиране не обхващат някои

популярни електрически и електронни устройства, като например мобилните
телефони и компютрите. Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC),
което представлява 45 потребителски организации от 32 европейски държави,
критикува изискванията поради факта, че не те предоставят на крайните
потребители същото право на достъп до резервни части, което се предоставя на
професионалните сервизи 82.

82

BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society, 2 октомври 2019 г.

41

Заключителни бележки
61 ЕС разполага с рамка за управление на отпадъците от електрическо

и електронно оборудване, която в сравнителен план е по-добра от приложимото
в други части на света. Държавите — членки на ЕС, събират и оползотворяват
средно по-голям обем ОЕЕО в сравнение с повечето трети държави. Събирането
и оползотворяването на тези отпадъци в ЕС се е подобрило с течение на времето
и понастоящем ЕС рециклира над 80 % от ОЕЕО, които събира. ЕС като цяло е
изпълнил предишните си цели за събиране и оползотворяване на ОЕЕО, въпреки
че някои държави членки не са постигнали определените целеви нива за
събиране до 2016 г. Впоследствие ЕС е определил по-високи целеви нива за
събиране и възстановяване на отпадъци (за които все още няма налични данни).

62 С течение на времето ЕС е подобрил законодателството в областта на

електронните отпадъци чрез преразглеждане на целите, категоризацията на
отпадъците от електрическо и електронно оборудване и процедурите за
докладване. Комисията е извършила оценка на изпълнението на политиката,
предоставила е насоки и е започнала производства за установяване на
нарушение срещу държавите членки.

63 Продължават да съществуват предизвикателства пред управлението на

отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС. Едно от тях е
изпълнението на съществуващите изисквания за третиране на отпадъци от такова
оборудване. Например някои държави членки не разполагат с ресурси за
проверка на значителен брой оператори и за извършване на законоустановения
контрол на „еквивалентните условия на третиране“ в случаите на превоз на
отпадъци извън ЕС. Друго предизвикателство е свързано с лошото управление на
отпадъците, незаконното им транспортиране и други престъпни дейности. Освен
това ЕС е изправен пред предизвикателството да продължи да увеличава
събирането, рециклирането и повторната употреба на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване.
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Настоящият преглед беше приет от Одитен състав I с ръководител
Samo Jereb — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 14 април
2021 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Приложения
Приложение I — Обобщение на целите за оползотворяване
и рециклиране на ОЕЕО, определени от ЕС
Таблица 1 — Цели за оползотворяване и рециклиране на ОЕЕО в ЕС
От 13 август 2012 г.
до
14 август 2015 г.

От 15 август 2015 г.
до
14 август 2018 г.

От 15 август 2018 г.

Оползотворяване на 80 %,
с рециклиране на 75 % от тях,
от ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 1
или 10

Оползотворяване на 85 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 80 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 1
или 10

Оползотворяване на 85 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 80 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение III, категории 1
или 4

Оползотворяване на 75 %,
с рециклиране на 65 % от тях,
от ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 3
или 4

Оползотворяване на 80 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 70 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 3
или 4

Оползотворяване на 80 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 70 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение III, категория 2

Оползотворяване на 70 %,
с рециклиране на 50 % от тях,
от ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 2,
5, 6, 7, 8 или 9

Оползотворяване на 75 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 55 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение I, категории 2,
5, 6, 7, 8 или 9

Оползотворяване на 75 %,
с рециклиране и подготовка
за повторна употреба на 55 %
тях, на ОЕЕО, посочени
в приложение III, категории 5
или 6

80 % рециклиране за
газоразрядни лампи

80 % рециклиране за
газоразрядни лампи

80 % рециклиране за лампи

Категории по приложение I

1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно-технологично и телекомуникационно
оборудване
4. Потребителско оборудване и фотоволтаични панели
5. Осветителни тела
6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на
големи единици стационарно промишлено оборудване)
7. Играчки, уреди за спорт и отдих
8. Медицински изделия (с изключение на всички
имплантирани и замърсени продукти)
9. Инструменти за мониторинг и контрол
10. Автомати

Категории по приложение III

1. Топлообменно оборудване
2. Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани
с повърхност по-голяма от 100 см2
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3. Лампи
4. Големи уреди (всеки от външните размери е над 50 см)
5. Малки уреди (нито един от външните размери не
надвишава 50 см)
6. Малко информационно-технологично
и телекомуникационно оборудване (нито един от
външните размери не надвишава 50 см)
Бележка: Целевите нива се отнасят до ОЕЕО, третирани след събирането им, а не до продукти,
пуснати на пазара.
Източник: ЕСП, въз основа на законодателството на ЕС.
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Приложение II — Данни за събирането
и оползотворяването на ОЕЕО
Фигура 1 — Процент на събиране на отпадъци от електрическо
и електронно оборудване (в %, 2017 г.*)
Хърватия
Естония
България
Швеция
Австрия
Финландия
Полша
Ирландия
Чехия
Франция
Белгия (2016 г.)
Люксембург
Дания
Германия
Унгария
Латвия
Нидерландия
Словакия
Португалия
Словения (2016 г.)
Литва
Италия (2016 г.)
Испания
Гърция
Малта (2016 г.)
Румъния (2016 г.)
Кипър (2016 г.)
Норвегия
Исландия
Швейцария
Обединено кралство
Южна Корея
Япония
Сърбия (2015 г.)
Турция (2015 г.)
Китай (2018 г.)
САЩ
Канада (2016 г.)
Украйна
Австралия (2018 г.)
Руанда (2018 г.)
Русия (2014 г.)
Южна Африка (2015 г.)
Чили

78
76
70
70
69
61
60
59
57
56
55
55
54
52
51
46
46
45
42
41
40
34
33
31
27
23
17
72
71
63
57
38
22
22
18
16
15
14
13
11
11
6
5
3

Бележка: Процентът на събиране е изразен като дял от генерираните отпадъци. *Освен ако не е
посочено друго.
Източник: ЕСП с данни от Global E-waste Monitor 2020.
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Фигура 2 — Събиране на ОЕЕО от домакинства (в кг на глава от
населението)
Цел от 2006 г.
Швеция
Дания
Люксембург
Финландия
Белгия
Австрия
Франция
Ирландия
България
Нидерландия
Германия
Чехия
Португалия
Литва
Унгария
Полша
Хърватия
Испания
Гърция
Словения
Естония
Италия
Словакия
Малта
Кипър
Латвия
Румъния
0

4

2015 г.

8

12

2006 г.

Бележка: Няма налични данни за 2006 г. за България, Хърватия, Кипър, Чехия, Ирландия, Латвия,
Малта и Словения.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.
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Фигура 3 — Процент на събиране на ОЕЕО в сравнение с целите за
2016 г. и 2019 г. (в % *)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2018 г.

2017 г.

2016 г.

Цел от 2016 г.

Цел от 2019 г.

* Процентно съотношение като дял от средното тегло на продуктите, пуснати на пазара през
предходните три години.
Бележка: Няма налични данни за Италия.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.

Италия

Хърватия

България

Швеция

Естония

Унгария

Чехия

Ирландия

Португалия

Словакия

Люксембург

Австрия

Белгия

Нидерландия

Дания

Финландия

ЕС-27

Полша

Словения

Франция

Испания

Германия

Литва

Гърция

Румъния

Кипър

Латвия

Малта

0
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Таблица 1 — Процент на събираемост на ОЕЕО в ЕС и неговите
държави членки (в %*)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЕС-27

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Австрия

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Белгия

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

България

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

Хърватия

N/A

N/A

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Кипър

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

N/A

Чехия

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Дания

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Естония

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Финландия

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

Франция

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Германия

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Гърция

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Унгария

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Ирландия

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Италия

48,4

43,6

34,5

39,4

N/A

N/A

N/A

Латвия

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Литва

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Люксембург

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Малта

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

N/A

Нидерландия

N/A

N/A

N/A

45,8

47,9

49,6

48,9

Полша

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Португалия

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

N/A

Румъния

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

N/A

N/A

Словакия

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Словения

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Испания

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Швеция

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

N/A = Няма данни.
* Процент от средното количество продукти, пуснати на пазара през предходните 3 години на
съответната територия.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.
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Фигура 4 — Оползотворяване по категории продукти (ЕС-27, в %,
с целеви нива)
110
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Големи домакински уреди
Малки домакински уреди
Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване
Потребителско оборудване и фотоволтаични панели
Осветителни тела
Електрически и електронни инструменти
Играчки, уреди за спорт и отдих
Медицински изделия
Инструменти за мониторинг и контрол
Автомати
Цел за: малки домакински уреди; осветителни тела; електрически и електронни инструменти; играчки,
уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол
Цел за: Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване и
фотоволтаични панели
Цел за големи домакински уреди и автомати

Бележка: Липсват някои данни за периода 2014—2017 г.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.
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Фигура 5 — Рециклиране плюс подготовка за повторна употреба по
категории (ЕС-27, в %, с целеви нива)
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Големи домакински уреди
Малки домакински уреди
Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване
Потребителско оборудване и фотоволтаични панели
Осветителни тела
Газоразрядни лампи
Електрически и електронни инструменти
Играчки, уреди за спорт и отдих
Медицински изделия
Инструменти за мониторинг и контрол
Автомати
Цел за големи домакински уреди и автомати
Цел за: малки домакински уреди; осветителни тела; електрически и електронни инструменти;
играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол
Цел за: Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско
оборудване и фотоволтаични панели
Цел за газоразрядни лампи

Бележка: Липсват данни за 2012 г. и 2013 г. Липсват някои данни за периода 2014—2017 г.
Източник: ЕСП въз основа на данни на Евростат.
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Приложение III — Одити, свързани с отпадъците от
електрическо и електронно оборудване, в държавите —
членки на ЕС
Таблица 1 — Основни констатации от одити в областта на ОЕЕО на
върховните одитни институции
Одит
2019 г. — Tribunal de Cuentas
(Испания)

Екологични дейности, извършвани
от общини с над 10 000 жители
в автономните области без
собствена регионална одитна
служба

2018 г. — Valstybés kontrolé
(Литва)

Управление на опасни отпадъци

2018 г. — Riigikontroll (Естония)

Последващ одит на преработката на
опасни и радиоактивни отпадъци

2017 г. — Valstybés kontrolé
(Литва)

Прилагане на принципа на
отговорност на производителя

2017 г. – Najwyższa Izba Kontroli
(Полша)
Система за управление на
използваните електрически
и електронни устройства

Основни проблеми, свързани с ОЕЕО
От 15-те общини, в които е извършен одит на третирането
на ОЕЕО, една не е създала система за разделно събиране
на ОЕЕО, а седем са ги събирали разделно, но като част от
общите битови отпадъци.
Не всички опасни отпадъци са определени като такива;
значителна част са събирани заедно с общите битови
отпадъци. Издавани са разрешителни за управление на
опасни отпадъци без пълна оценка на потенциалното
въздействие върху общественото здраве. Налице са случаи
на съоръжения, преработващи повече отпадъци от
позволеното в съответните разрешителни.
Препоръките от одита от 2015 г. са в процес на изпълнение,
но продължават да съществуват проблеми. Някои
отпадъци са започнали да се натрупват в търговските
помещения.
Държавата не разполага с точни и надеждни данни за
продуктите, доставяни на вътрешния пазар, нито за
управлението на отпадъците. Отговорните органи не
проверяват най-рисковите производители и вносители.
Повечето одитирани предприятия не са спазили
приложимите разпоредби. По-голямата част от тях не са
регистрирали правилно ОЕЕО, като много предприятия не
са представили доклади на отговорния орган. Неяснотите
в националното законодателство са довели до ситуации,
в които нито националните, нито регионалните органи се
считат за отговорни за извършването на проверки.

2016 г. — Riigikontroll (Естония)

Дейност на държавните и местните
органи на управление в областта на
събирането и оползотворяването на
битови отпадъци:Рециклират ли се
битовите отпадъци?

ОЕЕО често остават несортирани. В много случаи за хората
е било невъзможно да изхвърлят сортираните отпадъци
в близост до домовете си.

2015 г. — Riksrevisionen (Швеция)

Надзорът върху превоза на опасни отпадъци е
недостатъчен и санкциите не възпират недобросъвестните
лица.

2015 г. — Riigikontroll (Естония)

Националните данни за опасните отпадъци са неточни.
Количеството на генерираните опасни отпадъци се е
увеличило, но рециклирането е останало на нивата от

Превоз на опасни отпадъци — под
ефективен надзор?

Преработка на опасни
и радиоактивни отпадъци:Успяло ли
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Одит

Основни проблеми, свързани с ОЕЕО

е правителството да организира
третирането на опасни
и радиоактивни отпадъци?

2008 г. (за всички опасни отпадъци, включително ОЕЕО).
Центровете за събиране не са успели да осигурят бързо
последващо третиране на опасните отпадъци.

2013 г. — ЕВРОСАЙ — (ВОИ от
България, Гърция, Унгария,
Ирландия, Нидерландия,
Норвегия, Полша и Словения)

Всички одитирани държави формално спазват
разпоредбите на ЕС относно превозите на отпадъци, но със
значителни несъответствия в прилагането, тълкуването на
законодателството и третирането на нарушенията.
В няколко държави се извършва неправилно
класифициране на вноса и износа на ОЕЕО, което се
улеснява от различията между класификацията на
отпадъците по Базелската конвенция и тарифните кодове,
използвани от митническите органи.

Координиран одит на прилагането
на Европейския регламент за
превоза на отпадъци:Съвместен
доклад въз основа на осем
национални одита

Източник: ЕСП въз основа на посочените доклади.
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Акроними и съкращения
ВОИ: Върховна одитна институция
ГД „Околна среда“: Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската
комисия
Европол: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането
ЕЕО: Електрическо и електронно оборудване
ИКТ: Информационни и комуникационни технологии
ИНТОСАЙ: Международна организация на върховните одитни институции
ОЕЕО: Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОЛАФ: Европейска служба за борба с измамите
СМО: Световна митническа организация
BAN: Базелска мрежа за действие
BEUC: Европейско бюро на съюзите на потребителите
CENELEC: Европейски комитет по стандартизация в електротехниката
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Речник на термините
Екопроектиране: Подход за проектиране, който свежда до минимум
въздействието върху околната среда на всички етапи от жизнения цикъл на
продукта.
Електронни отпадъци: Електрическо и електронно оборудване, което вече не е
ценено от потребителите; наричани също „отпадъци от електрическо
и електронно оборудване“ (ОЕЕО).
Кръгова икономика: Икономическа система, насочена към свеждане до минимум
на вложените ресурси, отпадъците и емисиите чрез повторна употреба,
споделяне, поправка, обновяване, вторично производство и рециклиране.
Организация, компетентна в областта на отговорността на производителя:
Организация, създадена от производителите, с цел те да изпълнят задълженията
си по отношение на въздействието на техните продукти върху околната среда.
Разширена отговорност на производителя: Подход, при който към жизнения
цикъл на продуктите се добавя етапа след потреблението, включително
рециклирането и изхвърлянето им, като екологична отговорност на
производителя.
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Екип на ЕСП
Настоящият преглед на ЕСП на действията на ЕС и предизвикателствата, свързани
с отпадъците от електрическо и електронно оборудване, беше приет от Одитен
състав I „Устойчиво използване на природните ресурси“, с ръководител
Samo Jereb — член на ЕСП. Одитната задача беше ръководена от Joëlle Elvinger —
член на ЕСП, с подкрепата на Ildikó Preiss — ръководител на нейния кабинет, и
Charlotta Törneling — аташе в кабинета; Robert Markus — главен ръководител;
Ernesto Roessing — ръководител на задача; João Coelho — одитор. Adrian Williams
предостави езикова подкрепа. Marika Meisenzahl предостави подкрепа за
осигуряване на визуалните елементи.
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Настоящият преглед се фокусира върху
ролята и действията на ЕС за преодоляване
на предизвикателствата, свързани
с управлението на отпадъците от електрическо
и електронно оборудване. Държавите от
ЕС събират и оползотворяват средно
по-голямо количество такива отпадъци
в сравнение с повечето трети държави. ЕС
като цяло е изпълнил предишните си цели за
събиране и оползотворяване на отпадъците
от електрическо и електронно оборудване
и впоследствие е определил по-високи
целеви нива. Въпреки това продължават
да съществуват някои предизвикателства.
Прегледът на Европейската сметна палата
очертава предизвикателствата, свързани
със спазването на приложимите изисквания
за третиране на електронните отпадъци,
преодоляването на лошото управление на
отпадъците, незаконното им транспортиране
и други престъпни дейности, както и със
стремежа за увеличаване на събирането,
рециклирането и повторната им употреба.
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