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Shrnutí
I Pojem „odpadní elektrická a elektronická zařízení“ (OEEZ) nebo také „elektronický

odpad“ označuje různé formy elektrických a elektronických zařízení, která přestala mít
pro uživatele hodnotu nebo již nesplňují svůj původní účel. Nebezpečné látky, které se
v tomto druhu odpadu často vyskytují, jej činí škodlivým pro životní prostředí.
Elektronický odpad také často obsahuje kovy a plasty, které slouží jako suroviny pro
nové výrobky, a je proto vhodný k recyklaci.

II Tento dokument není zprávou o auditu, ale jde o přezkum vycházející z veřejně

dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště k tomuto účelu.
Zaměřuje se na úlohu a činnost Evropské unie (EU) při řešení výzev spojených
s nakládáním s elektronickým odpadem v EU. Popisuje se v něm reakce EU na tento
problém a upozorňuje na některé přetrvávající hlavní výzvy při provádění směrnice
o OEEZ. Zveřejnění přezkumu v prvním čtvrtletí roku 2021 dává Komisi možnost, aby
k němu přihlédla v souvislosti s iniciativou pro elektroniku v oběhovém hospodářství,
plánovanou na poslední čtvrtletí roku 2021.

III EU přijala první směrnici o OEEZ v roce 2003 a v roce 2012 ji nahradila novou

směrnicí. Směrnice stanovila zásadu „rozšířené odpovědnosti výrobce“, která v souladu
se zásadou „znečišťovatel platí“ ukládá, aby výrobci elektrických a elektronických
zařízení financovali nakládání s OEEZ. Směrnice o OEEZ také motivuje ke spolupráci
mezi výrobci a provozovateli recyklačních zařízení s cílem zlepšit návrh výrobků, a
usnadnit tak opětovné použití, a rovněž k demontáži a využití konstrukčních částí a
materiálů OEEZ. Kromě toho obsahuje řadu cílů pro sběr a využití OEEZ. Právní
předpisy EU a mezinárodní právo zakazují vývoz nebezpečných elektronických odpadů
do třetích zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

IV V roce 2019 zveřejnila Komise sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, která

podporuje modernizaci hospodářství EU a klade důraz na snižování využívání materiálů
a zvyšování opětovného použití před recyklací. V roce 2020 Komise zveřejnila akční
plán pro nové oběhové hospodářství. Plán označuje elektroniku a zařízení pro
informační a komunikační technologie (IKT) za výrobky, které vyžadují naléhavá
opatření, a podporuje lepší návrh výrobků, posílení postavení spotřebitelů a oběhovost
ve výrobních procesech.

V Konstatujeme, že EU má rámec pro nakládání s elektronickým odpadem, který

vychází ze srovnání s ostatními částmi světa příznivě. Členské státy EU v průměru
sbírají a využívají více OEEZ než většina třetích zemí. Souhrnně EU splnila své dřívější

5
cíle v oblasti sběru a využití OEEZ, ačkoli některé členské státy cíle sběru stanoveného
na rok 2016 nedosáhly. EU si následně v oblasti sběru a obnovy stanovila náročnější
cíle.

VI Dále konstatujeme, že EU zlepšila právní předpisy týkající se elektronického

odpadu tím, že revidovala cíle, kategorizaci elektronického odpadu a vykazovací
postupy. Komise posoudila provádění politiky a proti několika členským státům zahájila
řízení o nesplnění povinnosti.

VII Shledáváme, že výzvy pro nakládání s elektronickým odpadem v EU přetrvávají.

Jednou z nich je provádění stávajících požadavků na zpracování elektronického
odpadu. Jinou je řešení nesprávného nakládání s elektronickým odpadem, nedovolené
přepravy a trestné činnosti. Kromě toho stojí EU před výzvou, jak sběr, recyklaci a
opětovné využití elektronického odpadu dále zvyšovat.
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Úvod
Souvislosti

01 Pojem „odpadní elektrická a elektronická zařízení“ (OEEZ nebo „elektronický

odpad“) označuje „různé formy elektrických a elektronických zařízení, která přestala
mít pro uživatele hodnotu nebo již nesplňují svůj původní účel“ 1. Patří sem celá řada
zařízení od malých domácích elektrických spotřebičů a zařízení IT až po velká zařízení,
jako jsou fotovoltaické panely nebo automatické bankovní stroje. Nezahrnuje baterie,
na něž se v EU vztahují zvláštní právní předpisy.

02 Pokud nejsou OEEZ řádně zpracována, jsou škodlivá pro životní prostředí, neboť

často obsahují složité kombinace vysoce toxických látek. Při spalování nezpracovaných
OEEZ se mohou uvolňovat nebezpečné chemické látky, jako jsou dioxiny2. Používání
některých kovů jako olovo a rtuť v těchto zařízeních je v EU od roku 2003 omezeno 3,
ale ve starších výrobcích mohou být stále přítomny.

03 Řádné zpracování elektronického odpadu může přinést značný ekonomický

prospěch a snížit poptávku po surovinách. Například 1 tuna chytrých telefonů obsahuje
asi 100krát více zlata než 1 tuna zlaté rudy 4. Elektronický odpad může obsahovat i jiné
důležité kovy, jako je měď, nikl, indium nebo palladium 5. Recyklace elektronického
odpadu rovněž přispívá ke zmírňování změny klimatu, neboť eliminuje emise
skleníkových plynů vznikajících při výrobě nových materiálů, zejména kovů 6. Díky

1

Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, květen 2016.

2

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

3

Směrnice 2002/95/ES (již není v platnosti) a směrnice 2011/65/EU.

4

Světové ekonomické fórum, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot,
2019.

5

INTOSAI, Auditing Waste Management, říjen 2016, s. 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,
s. 3–4.

7
projektu ProSUM 7, financovanému z prostředků EU, bylo určeno 49 chemických prvků
přítomných v OEEZ, z nichž mnohé mohou být recyklovány pro použití v jiných
výrobcích 8. Evropská komise označila 18 z těchto 49 prvků za kritické suroviny,
tj. hospodářsky důležité materiály s vysokým rizikem nedostatečných dodávek 9 (viz
obrázek 1).

Obrázek 1 – Chemické prvky zjištěné v OEEZ a kritické suroviny,
zvýrazněné v periodické tabulce prvků
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Kritické suroviny obsažené v OEEZ

Pozn.: Evropská komise uvádí jako kritickou surovinu bauxit, což je hornina s vysokým obsahem hliníku, a
nikoli samotný chemický prvek hliník.
Zdroj: EÚD na základě údajů z Urban Mine Platform a od Evropské komise.

04 EU poprvé přijala právní předpisy týkající se elektronického odpadu v roce 2003
(první směrnice o OEEZ 10). Tato směrnice podpořila systémy sběru, které
spotřebitelům umožnily bezplatně vracet OEEZ na základě zásady tzv. rozšířené
7

Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM),
financováno v rámci H2020-EU.3.5.4, grantová dohoda č. 641999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining
wastes (ProSUM) - Final Report, 21. prosince 2017, Brusel, Belgie. Viz též projekt ProSUM
Urban Mine Platform.

9

Evropská komise, Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu
zabezpečení a udržitelnosti, COM(2020) 474 final, s. 1 a příloha 1.

10

Směrnice 2002/96/ES.

8
odpovědnosti výrobce (viz rámeček 1). V roce 2012 přijala EU přepracovanou směrnici
(druhou směrnici o OEEZ) 11.

Rámeček 1
Co znamená rozšířená odpovědnost výrobce
Rozšířená odpovědnost výrobce je praktické uplatňování zásady „znečišťovatel
platí“, podle něhož výrobci odpovídají za dopad svých výrobků na životní prostředí
během celého jejich životního cyklu 12.
V rámcové směrnici EU o odpadech se rozšířená odpovědnost výrobce definuje
jako soubor opatření přijatých členskými státy, jejichž cílem je zajistit, aby výrobci
nesli (finanční anebo organizační) odpovědnost za výrobek v rámci jeho životního
cyklu i poté, co se stal odpadem 13.
Výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení a také pověření zástupci
v členských státech se mohou postarat o elektronický odpad jednotlivě a přímo
organizovat sběr odpadu a následné nakládání s ním. Mohou rovněž přispívat na
společný systém, například zřízením a financováním (spolu s dalšími výrobci)
tzv. organizace odpovědnosti výrobců, která za nakládání s elektronickým
odpadem odpovídá.

05 Podle směrnice o OEEZ musí členské státy zajistit, aby byly vytvořeny systémy,

které umožní (konečným držitelům) vracet elektronický odpad bezplatně)14. Výrobci
elektrických a elektronických zařízení tyto systémy financují v poměru ke svému podílu
na trhu podle druhu zařízení, a to za podmínek, které se v jednotlivých členských
státech liší a které jsou stanoveny v souladu s minimálními požadavky vymezenými
v rámcové směrnici o odpadech 15 a směrnici o OEEZ.

06 Nakládání s odpady je široký pojem, kterým se označuje sběr, přeprava, využití a

odstraňování všech druhů odpadů 16. Směrnice o OEEZ obsahuje ustanovení o těchto
činnostech při nakládání s elektronickým odpadem: tříděném sběru OEEZ, náležitém
11

Směrnice 2012/19/EU.

12

Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European Union
waste law and policy, ERA Forum. V. 20, únor 2020, s. 494.

13

Směrnice 2008/98/ES, čl. 3 odst. 21.

14

Směrnice 2012/19/EU, článek 5.

15

Směrnice 2008/98/ES, článek 8a.

16

Směrnice 2008/98/ES, čl. 3 odst. 9.

9
zpracování, přepravě OEEZ, využití (včetně přípravy k opětovnému použití a recyklace)
a k životnímu prostředí šetrném odstraňování.

07 Směrnice o OEEZ rovněž podporuje uplatňování hierarchie způsobů nakládání

s odpady stanovené v rámcové směrnici o odpadech. S ohledem na tuto hierarchii
způsobů nakládání s odpady upravuje směrnice o OEEZ spolupráci a výměnu informací
mezi výrobci a provozovateli recyklačních zařízení s cílem zlepšit návrh výrobků, a
usnadnit tak opětovné použití, a rovněž demontáž a využití konstrukčních částí a
materiálů OEEZ. Obrázek 2 uvádí příklady uplatňování hierarchie způsobů nakládání
s odpady na chladničku.

Obrázek 2 – Příklad: uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady
na chladničku

Zdroj: EÚD na základě rámcové směrnice o odpadech.

10

08 Směrnice o OEEZ stanoví řadu cílů sběru OEEZ (viz obrázek 3) a rovněž stanoví

několik cílů pro využití s minimálními cílovými hodnotami pro přípravu k opětovnému
použití a pro recyklaci (viz příloha I). Využití se týká recyklace a zpětného získávání
kovů a sloučenin kovů a dále spalování k výrobě energie 17.

Obrázek 3 – Cíle sběru elektronického odpadu podle směrnice o OEEZ

Zdroj: EÚD na základě směrnice 2012/19/EU a směrnice 2002/96/ES.

09 Pro účely ochrany životního prostředí stanoví směrnice o OEEZ požadavky na

zpracování OEEZ společné pro celou EU. Členské státy mohou vypracovat další normy
minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ. Směrnice rovněž zmocňuje Komisi
přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví minimální normy kvality pro zpracování
OEEZ (včetně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití) na základě práce
normalizačních organizací v rámci mandátu Komise 18.

17

Směrnice 2008/98/ES, příloha II.

18

Evropská komise, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24. ledna 2013.

11

10 Směrnice o OEEZ stanoví, že OEEZ lze přepravovat do jiných členských států EU

nebo do třetích zemí pouze tehdy, je-li přeprava v souladu s právními předpisy EU
o přepravě odpadů. V případě přepravy odpadů do třetích zemí zakazují právní
předpisy EU vývoz nebezpečných odpadů do třetích zemí, které nejsou členy
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 19. Od roku 2019 zakazuje
vývoz různých nebezpečných odpadů, včetně nebezpečného elektronického odpadu,
z EU do zemí, které nejsou členy OECD, rovněž mezinárodní právo 20.

Úlohy a povinnosti

11 Evropská komise prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro životní

prostředí (GŘ ENV) navrhuje opatření (včetně nových právních předpisů) a monitoruje
provádění politiky elektronického odpadu. Komise může rovněž zahájit řízení
o nesplnění povinnosti proti členským státům, které nedodržují právní předpisy EU.
Evropský statistický úřad (Eurostat), který je dalším generálním ředitelstvím Evropské
komise, odpovídá za sběr údajů shromážděných členskými státy o elektrických a
elektronických zařízeních (EEZ) uváděných na trh, sběru OEEZ, využití OEEZ (včetně
recyklace a přípravy k opětovnému použití) a o vyvážených OEEZ a za provádění
kontrol konzistentnosti těchto údajů 21. Eurostat rovněž podává zprávy o plnění cílů 22.

12 EU financuje výzkum a budování kapacit v oblasti elektronického odpadu, přičemž

poskytla téměř 100 milionů EUR prostřednictvím programu Horizont 2020 23 a více než
osm milionů EUR prostřednictvím programu LIFE 24. Z rozpočtu EU se rovněž poskytují
určité finanční prostředky na obecnou infrastrukturu pro nakládání s odpady
prostřednictvím Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, avšak
údaje zveřejněné Komisí neumožňují určit, zda se část těchto prostředků vynakládá na
infrastrukturu, která souvisí s elektronickým odpadem 25.

19

Nařízení č. 1013/2006, článek 36.

20

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, příloha VII.

21

Směrnice 2012/19/EU, článek 16, a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2193.

22

Viz Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment.

23

Viz databáze CORDIS.

24

Viz databáze projektů programu LIFE.

25

Evropská komise, portál veřejně přístupných dat, údaje o Fondu soudržnosti a o Evropském
fondu pro regionální rozvoj.

12

13 Členské státy provedly směrnici o OEEZ ve vnitrostátním právu a zavedly postupy
pro její uplatňování. Rovněž předkládají údaje Eurostatu.

14 Výrobci elektrických a elektronických zařízení, dovozci (a pověření zástupci)

v členských státech odpovídají za to, že výrobky uváděné na trh EU jsou v souladu
s právními předpisy EU, a za financování nakládání s elektronickým odpadem.

Elektronický odpad, Zelená dohoda pro Evropu a oběhové
hospodářství

15 V roce 2019 zveřejnila Komise sdělení o Zelené dohodě pro Evropu. Jedná se

o „počáteční plán klíčových politik a opatření“, jehož cílem je transformovat „EU na
spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou
ekonomikou“ 26. Vedle souboru cílů a opatření se ve sdělení počítá s „akčním plánem
pro oběhové hospodářství“. V oběhovém hospodářství jsou výrobky a materiály, které
obsahují, vysoce ceněny, z čehož plyne, že množství odpadu by se mělo snižovat na
minimum, aby bylo v co největším rozsahu možné udržet materiály v rámci
hospodářství 27. Tento přístup klade důraz na snižování využívání materiálů a zvyšování
opětovného použití před recyklací a znamenal by posílení rozšířené odpovědnosti
výrobce.

16 V březnu 2020 zveřejnila Komise sdělení „Nový akční plán pro oběhové

hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ 28. Elektroniku a zařízení pro
informační a komunikační technologie (IKT) označuje za jeden z klíčových hodnotových
řetězců, které vyžadují „naléhavá, komplexní a koordinovaná opatření“.

26

COM(2019) 640 final, s. 2.

27

Výzkumná služba Evropského parlamentu, Closing the loop: New circular economy package,
leden 2016, s. 2–3.

28

COM(2020) 98 final.
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17 Komise hodlá ve 4. čtvrtletí roku 2021 předložit iniciativu pro elektroniku
v oběhovém hospodářství 29, která má podpořit delší životnost výrobků a bude
zahrnovat mimo jiné tato opatření 30:

o

regulační opatření týkající se navrhování elektrických a elektronických zařízení
s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost, životnost, opravitelnost, možnost
modernizace, údržbu, opětovné použití a recyklaci,

o

stanovení elektroniky a IKT jako prioritního odvětví pro uplatňování „práva na
opravu“, včetně práva na aktualizaci zastaralého softwaru,

o

regulační opatření týkající se nabíječek pro mobilní telefony a podobných zařízení,

o

zlepšení sběru OEEZ, mimo jiné prozkoumáním možností zavedení
celoevropského vratného systému pro staré mobilní telefony, tablety a nabíječky,

o

přezkum pravidel EU týkajících se nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních.

29

COM(2020) 690 final, příloha.

30

COM(2020) 98 final, oddíl 3.1.
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Rozsah a koncepce přezkumu
18 Tento přezkum se zaměřuje na úlohu EU a opatření, která přijala v souvislosti

s OEEZ. Shrnuje její opatření v oblasti elektronického odpadu a upozorňuje na hlavní
výzvy týkající se provádění směrnice o OEEZ. Přezkum se vztahuje na období od vstupu
směrnice o OEEZ z roku 2012 v platnost (srpen 2012) do ledna 2021. Zaměřili jsme se
na určení výzev spojených s nakládáním s elektronickým odpadem v EU. Jednali jsme
s úředníky z GŘ ENV a rovněž jsme přezkoumali:
o

zprávy Evropského účetního dvora (EÚD)31 a nejvyšších kontrolních institucí
členských států,

o

hodnocení politiky vypracovaná Evropskou komisí, zejména závěrečnou zprávu
o jejím opatření na podporu dodržování předpisů v oblasti OEEZ z roku 2017,

o

zprávy Evropského parlamentu, včetně zpráv výzkumné služby Evropského
parlamentu (EPRS),

o

publikace akademických pracovníků, expertních skupin a nevládních organizací
o nakládání s OEEZ.

19 Tento dokument není zprávou o auditu, ale jde o přezkum vycházející z veřejně
dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště k tomuto účelu.
V jediném dokumentu se soustřeďují informace a znalosti o stavu politiky
elektronického odpadu v EU a také o výzvách souvisejících s lepším využíváním
elektronického odpadu, před nimiž EU stojí. Přezkum tak přispívá k širší diskusi
o snižování množství odpadu a o způsobech, jak dosáhnout toho, aby bylo
hospodářství více oběhové. Zveřejnění přezkumu v prvním čtvrtletí roku 2021 dává
Komisi možnost, aby k němu přihlédla v souvislosti s iniciativou pro elektroniku
v oběhovém hospodářství, plánovanou na poslední čtvrtletí roku 2021.

31

Zvláštní zpráva č. 1/2020 (Opatření EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými
štítky: důležitý příspěvek k větší energetické účinnosti, který je však omezován značnými
zpožděními a nedodržováním právních předpisů) a zvláštní zpráva č. 16/2019 (Evropské
environmentální hospodářské účty: lze zlepšit jejich užitečnost pro tvůrce politik).
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Rámec EU pro nakládání
s elektronickým odpadem
V EU se sbírá a využívá více elektronického odpadu než ve
většině ostatních částí světa

20 Celosvětové statistiky o elektronickém odpadu ukazují, že v EU se sbírá a

zpracovává více elektronického odpadu než ve většině částí světa. Podle údajů Global
E-Waste Statistics Partnership je Evropa (týká se to jak členských, tak nečlenských zemí
EU) kontinentem s nejvyšší produkcí elektronického odpadu na obyvatele, ale také
částí světa s nejvyšší mírou sběru a recyklace OEEZ. Evropa vytváří množství
elektronického odpadu na obyvatele srovnatelné se severní, střední a jižní Amerikou a
Oceánií, ale její míra sběru a recyklace je více než čtyřikrát vyšší (viz tabulka 1).

Tabulka 1 – Produkce, sběr a recyklace elektronického odpadu podle
kontinentů (2019)
Ukazatele

Afrika

Amerika

Asie

Evropa

Oceánie

Vzniklý
elektronický
odpad

Celkem (Mt)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

Na obyvatele (kg)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

Doložený
elektronický
odpad, který
má být sebrán a
řádně
recyklován

Celkem (Mt)

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Podíl na
celkovém
vyprodukovaném
odpadu (%)

Zdroj: EÚD podle údajů z Global E-waste Monitor 2020.

21 Členské státy EU si ve sběru elektronického odpadu vedou převážně lépe než

většina nečlenských zemí EU, včetně rozvinutých zemí jako Spojené státy a Japonsko
(viz obrázek 1 v příloze II).

Sběr a využití elektronického odpadu v EU se postupem času
zlepšily

22 Z údajů Eurostatu plyne, že množství sebraných OEEZ na obyvatele se v EU

v období od roku 2012 do roku 2018 zvýšilo (viz obrázek 4 a obrázek 2 v příloze II).
Dostupné údaje do roku 2018 ukazují, že přes rozdíly mezi členskými státy bylo

16
celkovým trendem v EU zvyšování míry sběru OEEZ (v poměru k průměrné hmotnosti
výrobků uvedených na trh v předchozích třech letech, viz tabulka 1 v příloze II).

Obrázek 4 – Elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh a sebraná
OEEZ (EU-27, v kg na obyvatele)
19,53
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17,30
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8,90
6,74
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0
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Výrobky uvedené na trh (v kg na obyvatele)

2016

2017

2018

Sebraný odpad (v kg na obyvatele)

Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.

23 Využití zahrnuje různé druhy činností, jako je recyklace, příprava k opětovnému

použití a spalování (energetické využití). Z údajů Eurostatu vyplývá, že v EU bylo od
roku 2012 do roku 2018 využito více než 87 % sebraných OEEZ a více než 80 % bylo
recyklováno (viz obrázek 5).
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Obrázek 5 – Míra využití a míra recyklace a přípravy k opětovnému
použití OEEZ (EU-27, v %)
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Pozn.: míra je vztažena k sebraným OEEZ.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.

EU splnila své dřívější cíle pro sběr a využití OEEZ a následně si
pro sběr a využití stanovila náročnější cíle

24 Od 31. prosince 2006 do 31. prosince 2015 měly členské státy EU dosáhnout míry

sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok 32. Údaje
Eurostatu ukazují, že téměř všechny země EU tohoto cíle do roku 2015 dosáhly (viz
obrázek 2 v příloze II).

32

Směrnice 2002/96/ES, čl. 5 odst. 5, směrnice 2012/19/EU, čl. 7 odst. 1.
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25 V roce 2016 měly členské státy povinnost dosáhnout minimální míry sběru 45 %

veškerých OEEZ (nikoli pouze z domácností) v poměru k průměrné hmotnosti
elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v předchozích třech letech 33.
Pro Bulharsko, Česko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a
Slovensko platila odchylka, která jim umožňovala dosáhnout cíle nejméně 40 % do
srpna 2016. Většina členských států stejně jako EU celkově cíle 45 % dosáhla. Dva
členské státy však tento cíl nesplnily a některé v následujících dvou letech vykazovaly
horší výsledky, i když minimální míru sběru překročily (viz obrázek 3 a tabulka 1
v příloze II).

26 Od roku 2019 musí členské státy dosáhnout minimální míry sběru 65 % veškerých

OEEZ v poměru k průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízení
uvedených na trh v předchozích třech letech, případně 85 % produkce OEEZ na území
členského státu. V lednu 2021 nebyly údaje o sběru OEEZ za rok 2019 ještě k dispozici.

27 Údaje Eurostatu svědčí o splnění cílů EU pro využití a recyklaci stanovených pro
roky 2012 a 2015 (viz obrázek 4 a obrázek 5 v příloze II). Od roku 2018 se cíle
stanovené pro využití odpadu řídí odlišnou kategorizací OEEZ a údaje o jejich plnění
nebyly v lednu 2021 dostupné.

33

Směrnice 2012/19/EU, čl. 7 odst. 1.
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Opatření Komise ke zlepšení politiky
EU v oblasti elektronického odpadu
EU přizpůsobila své právní předpisy upravující OEEZ

28 Směrnice o OEEZ z roku 2012 zachovala hlavní charakteristiky směrnice z roku

2003, ale zavedla několik významných změn. Mezi nimi byla nová klasifikace OEEZ,
která přešla od deseti poměrně úzkých kategorií k šesti otevřeným kategoriím.

29 Další změnou bylo přijetí jiného způsobu měření, jímž se stanoví cíle sběru. Podle

směrnice z roku 2003 musely všechny členské státy splnit cíl čtyř kilogramů na
obyvatele pro sběr OEEZ z domácností. Cíle sběru stanovené ve směrnici z roku 2012
na roky 2016 a 2019 se vztahují na všechna OEEZ (z podniků a domácností). Tyto nové
cíle jsou vyjádřeny buď jako procentní podíl průměrné hmotnosti elektrických a
elektronických zařízení uvedených na trh v členském státě v předchozích třech letech,
nebo jako procentní podíl produkce OEEZ v členském státě.

30 V roce 2017 přijala Komise prováděcí nařízení, kterým se stanoví společná

metodika pro výpočet hmotnosti EEZ uvedených na vnitrostátní trh a hmotnosti
produkce OEEZ, aby se tak sladil výpočet roční míry sběru OEEZ prováděný členskými
státy 34.

31 V roce 2018 byla provedena změna směrnice o OEEZ35, která sloučila vykazovací

povinnosti do jediného ročního elektronického výkazu založeného na vzoru
vypracovaném Komisí 36. Změna rámcové směrnice o odpadech z téhož roku stanovila
obecné minimální požadavky na režimy rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně
režimů pro OEEZ 37, a požadavek úprav finančních příspěvků výrobců a dovozců
organizacím odpovědnosti výrobců se zohledněním aspektů ekodesignu, jako je
trvanlivost, opravitelnost, opětovná použitelnost, recyklovatelnost a přítomnost
nebezpečných látek.

34

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699.

35

Směrnice 2018/849.

36

Směrnice 2012/19/EU, čl. 16 odst. 6.

37

Směrnice 2008/98/ES, článek 8a (ve znění směrnice (EU) 2018/851).
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32 V roce 2019 přijala Komise právní předpisy sjednocující formát používaný pro

registry výrobců elektrických a elektronických zařízení v členských státech 38 a
stanovující postupy pro sběr a vykazování údajů, které doplnily změny ve vykazovacích
postupech z roku 2018 39.

Komise posoudila provádění politiky a zahájila řízení
o nesplnění povinnosti

33 Komise v roce 2017 provedla tzv. opatření na podporu dodržování předpisů

v oblasti OEEZ, v jehož rámci posoudila, jak členské státy dodržují právní předpisy
o OEEZ 40. Uplatnila při tom klasifikaci členských států do tří skupin podle toho, jak
splňovaly kritéria pro posouzení (viz obrázek 6) 41.

38

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290.

39

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2193.

40

Evropská komise, WEEE compliance promotion exercise – final report, prosinec 2017.

41

WEEE compliance promotion exercise – final report, prosinec 2017, s. 76–84.
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Obrázek 6 – Posouzení politiky členských států pro nakládání s OEEZ
provedené Komisí (2017)
Významné výsledky v kvantitativních kritériích A

Skupina A

zavedení souboru přísných kvalitativních opatření

• Rakousko, Bulharsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Finsko, Francie, Španělsko,
Spojené království
Významné výsledky v kvantitativních kritériích A

Skupina B

zavedení několika kvalitativních opatření

• Belgie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko

Skupina C

Nevýznamné/stagnující výsledky v kvantitativních kritériích NEBO
zavedení omezených nebo žádných kvalitativních opatření

• Česká republika, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Malta, Rumunsko,
Slovinsko

Pozn.: výsledky nemusí nutně znamenat nedodržení právních předpisů EU o OEEZ.
Zdroj: WEEE compliance promotion exercise 2017.

34 Ve zprávě Komise byly rovněž uvedeny příklady toho, co považovala za osvědčené
postupy, jako například:
o

volná hospodářská soutěž mezi zpracovateli OEEZ v Bulharsku s rozdělením
povinnosti sběru na základě jejich podílu na trhu,

o

povinné investice producentů nebo organizací odpovědnosti výrobců do
informačních a osvětových kampaní v Portugalsku,

o

povinné požadavky na kvalitu zpracování v Irsku a Francii,

o

zákaz hotovostních plateb ve Francii s cílem zlepšit sledovatelnost OEEZ a bojovat
proti úniku elektronického odpadu z oficiálního režimu,

o

označování ekoznačkami u elektrických a elektronických zařízení určených pro
snadné opravy v Rakousku,

o

oddělování opětovně použitelných a jednorázových OEEZ v primárních a
sekundárních sběrných místech ve Flandrech (Belgie).
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35 Výsledkem opatření na podporu dodržování předpisů v oblasti OEEZ byla také

doporučení týkající se otázek, jako je správa a financování nakládání s odpady,
vymáhání předpisů, protiprávní činnosti, zvyšování informovanosti, kvalita údajů,
rozšířená odpovědnost výrobce, infrastruktura pro sběr, opakované použití a návrh
výrobků.

36 Komise rovněž hodnotila politiku v oblasti OEEZ ve zprávách pro Radu a Evropský
parlament i v tříletých zprávách o provádění směrnice o OEEZ (viz obrázek 7).

Obrázek 7 – Shrnutí vybraných zpráv Komise, v nichž se posuzuje politika
v oblasti OEEZ

Zdroj: EÚD na základě zpráv Komise uvedených v tabulce.

37 Komise pouze nehodnotí realizaci příslušné politiky, ale v souvislosti se směrnicí

o OEEZ zahájila také 28 řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům.
Evropskému soudnímu dvoru postoupila tři případy kvůli neoznámení provedení ve
vnitrostátním právu a z těchto soudních řízení odstoupila poté, co tři dotčené členské
státy směrnici provedly. V prosince 2020 zůstávala neuzavřená tři řízení o nesprávném
provedení směrnice (viz obrázek 8).
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Obrázek 8 – Řízení o nesplnění povinnosti související se směrnicí o OEEZ
(stav v lednu 2021)

Neuzavřená řízení
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Případy postoupené Soudnímu dvoru. Uzavřeno po odstoupení
Komise ze soudního řízení
Neoznámení provedení
Nesprávné provedení
Nedostatečné provedení právních předpisů
Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí.

24

Výzvy pro nakládání s elektronickým
odpadem v EU
Plnění stávajících požadavků na zpracování elektronického
odpadu

38 Směrnice o OEEZ stanoví obecné požadavky na „náležité zpracování“
elektronického odpadu, mezi něž patří 42:
o

odstranění všech tekutin,

o

odstranění určitých látek, směsí a konstrukčních částí v závislosti na druhu OEEZ
(například odstranění katodových trubic z televizorů, odstranění tonerových kazet
z tiskáren),

o

minimální základní požadavky na infrastrukturu zařízení pro skladování a
zpracování OEEZ.

39 Směrnice o OEEZ rovněž umožňuje členským státům doplnit tyto obecné

požadavky normami minimální jakosti pro zpracování sebraných OEEZ a předpokládá
harmonizaci požadavků na zpracování elektronického odpadu v celé EU43. Komise
zahájila tento proces pověřením Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice
(CENELEC), aby vypracoval společné evropské normy pro zpracování OEEZ 44.

40 V letech 2014 až 2020 vypracoval výbor CENELEC třináct norem. Tyto normy jsou
i nadále dobrovolné, ačkoli podle směrnice o OEEZ může Komise na jejich základě
stanovit normy minimální jakosti pro celou EU (což do ledna 2021 neučinila). Zahrnují
celou řadu oblastí souvisejících se sběrem OEEZ, jako jsou 45:

42

Směrnice 2012/19/EU, čl. 8 odst. 2, příloha VII a příloha VIII.

43

Směrnice 2012/19/EU, čl. 8 odst. 5.

44

Evropská komise, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24. ledna 2013.

45

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

sběr a logistika,

o

zpracování a odstraňování znečištění,

o

příprava k opětovnému použití.

41 Za prosazování stávajících pravidel pro náležité zpracování zodpovídají členské

státy. Za tímto účelem směrnice o OEEZ stanoví minimální požadavky na inspekce a
kontrolu pro členské státy, které zahrnují informace poskytované výrobci, inspekce
přepravy OEEZ mimo EU a postupy ve zpracovatelských zařízeních 46. Směrnice rovněž
umožňuje členským státům účtovat výrobcům elektrických a elektronických zařízení a
přepravcům OEEZ náklady na analýzy a inspekce v případě podezření, že se přepravují
OEEZ, která byla nepravdivě deklarována jako použitá elektrická a elektronická
zařízení.

42 V roce 2017 nemělo 13 z tehdejších 28 členských států žádné plány inspekci,

které by se vztahovaly jak na zpracování, tak na sběr OEEZ, a orgány členských států
často postrádaly zdroje na to, aby se zaměřily na značný počet provozovatelů, a
neprováděly kontroly „rovnocenných podmínek pro zpracování“ v případě přepravy
odpadů mimo EU 47 (viz též bod 10).

43 Audity a přezkumy provedené nejvyššími kontrolními institucemi v několika

členských státech ukázaly, že země EU se při provádění právních předpisů EU v oblasti
nakládání s odpady často potýkají s obtížemi. Nalezli jsme osm zpráv o otázkách
souvisejících s prováděním politiky v oblasti OEEZ v EU a zjistili jsme, že několik
nejvyšších kontrolních institucí provedlo koordinovaný audit zaměřený na prosazování
evropského nařízení o přepravě odpadů 48. Tyto zprávy poukazují na nedostatky
v provádění politiky EU v oblasti OEEZ (viz příloha III).

46

Směrnice 2012/19/EU, článek 23.

47

Následující členské státy neměly žádné plány inspekcí: Česká republika, Dánsko, Maďarsko,
Itálie, Lucembursko, Portugalsko. Následující členské státy měly jen plán sběru nebo
zpracování: Belgie, Estonsko, Rumunsko. Žádné informace nebo plány inspekcí bylo
nemožné nalézt v případě těchto členských států: Kypr, Francie, Řecko, Slovinsko. Viz
Evropská komise, WEEE compliance promotion exercise – final report, prosinec 2017,
s. 61-62, 74-75.

48

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation, říjen 2013.
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Boj proti trestné činnosti při nakládání s elektronickým
odpadem

44 Pachatelé trestné činnosti mohou provádět nezákonnou činnost související

s nakládáním s OEEZ několika způsoby. Společnosti placené za zpracování
elektronického odpadu mohou zvyšovat svůj zisk tím, že OEEZ místo toho nelegálně
ukládají, přičemž někdy odstraňují pouze jeho cenné součásti 49. OEEZ se také
nedovoleně přepravují do třetích zemí. Podle Mezinárodní organizace nejvyšších
kontrolních institucí (INTOSAI) jsou ekonomické pobídky k nedovolenému nebo
neobezřetnému nakládání s odpady značné, zatímco riziko dopadení je obecně nízké 50.
Ve zprávě vypracované předsednictvím Rady Evropské unie se konstatuje, že míra
odhalování trestné činnosti proti životnímu prostředí (včetně trestné činnosti
související s odpady) je nízká a že míra stíhání těchto trestných činů je v některých
případech statisticky nevýznamná 51. Podle odborné zprávy mohou být výnosy z trestné
činnosti v odvětví odpadů srovnatelné s výnosy z obchodování s drogami, avšak
s mnohem nižšími sankcemi 52.

45 Nedovolené ukládání a odstraňování hodnotných součástí z OEEZ je v EU

významným problémem. Například od roku 2009 do roku 2013 odhalily italské orgány
299 nelegálních skládek OEEZ v oblastech, jako jsou lesy, průmyslové zóny a
zemědělská půda 53. V jiném případě orgány ve Španělsku odhalily společnost zabývající
se recyklací OEEZ, která hromadila značné množství elektronického odpadu a
ponechávala jej nezpracovaný (viz rámeček 2).

49

Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge,
A UNEP Rapid Response Assessment, UNEP a GRID-Arendal, Nairobi a Arendal, 2015, s. 8.

50

INTOSAI, Auditing Waste Management, říjen 2016, s. 41.

51

Rada Evropské unie, 14065/19. Závěrečná zpráva o osmém kole vzájemných hodnocení
týkající se trestné činnosti proti životnímu prostředí, s. 12.

52

EnviCrimeNet a Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), únor 2015, s. 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,
s. 11.
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Rámeček 2
Příklad nesprávného nakládání s OEEZ v EU
V červenci 2020 španělské orgány zatkly pět vedoucích pracovníků společnosti
zabývající se recyklací OEEZ v Seville (Španělsko). Podle orgánů společnost
nezpracovávala nebezpečné odpady, které přijímala. Mimo jiné hromadila veškerý
odpad vzniklý v Andalusii obsahující chladicí plyny, jako jsou chladničky,
klimatizátory vzduchu a také elektrické ohřívače vody (které obsahují tyto plyny
v izolačních materiálech). Tyto plyny mohou být obzvláště škodlivé pro ozonovou
vrstvu Země a představovaly možné zdravotní riziko pro pracovníky závodu a
obyvatele v jeho v okolí 54.

46 Podle údajů Eurostatu sbírají členské státy EU množství OEEZ, které odpovídá

méně než polovině hmotnosti elektrických a elektronických výrobků uváděných na trh
(viz obrázek 3 a tabulka 1 v příloze II). Podle odhadu, který je výsledkem projektu
Countering WEEE Illegal Trade (Boj proti nelegálnímu obchodování s OEEZ) představuje
nesprávné nakládání s vyřazenými elektronickými zařízeními v Evropě desetinásobek
objemu OEEZ nelegálně vyvezených do jiných částí světa 55. Podle odhadu tohoto
projektu z roku 2015 tehdejších 28 členských států EU každoročně vyvezlo přibližně
400 tisíc tun OEEZ bez dokladů smíšených s použitými elektrickými a elektronickými
zařízeními 56. Uveden do souvislostí odpovídá tento vyvezený objem přibližně 10,5 %
OEEZ řádně sebraných v těchto 28 zemích v roce 2015 57.

47 Přeprava elektronického odpadu do jiných členských států EU musí být v souladu

s právními předpisy EU o přepravě odpadů (zejména s nařízením (ES) č. 1013/2006)58.
Pokud jde o přepravu do třetích zemí, jak právní předpisy EU, tak mezinárodní právní
předpisy zakazují přepravu nebezpečných OEEZ ze zemí EU do zemí, které nejsou členy

54

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

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, srpen 2015, s. 16.

56

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

57

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

58

Směrnice 2012/19/ES, čl. 10 odst. 1.
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OECD 59. Směrnice o OEEZ obsahuje pravidla, která mají členským státům pomoci
rozlišovat mezi použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a OEEZ 60.

48 K nedovolené přepravě elektronického odpadu často dochází prostřednictvím

nesprávné klasifikace OEEZ jako použitého zařízení 61. Zásilky se tak klamně vydávají za
běžné obchodní operace, aby nebylo nutné dodržovat právní požadavky (viz
rámeček 3). V současné době obsahuje směrnice o OEEZ pravidla pro rozlišování mezi
použitými zařízeními a elektronickým odpadem, která jsou doplněna pokyny EU 62.
Experiment provedený Basel Action Network (BAN, nevládní organizace) do určité míry
osvětlil, kam OEEZ směřují. Od dubna 2017 do září 2017 rozmístil BAN 314 použitých
elektrických a elektronických zařízení tajně vybavených sledovacím zařízením GPS ve
sběrných místech OEEZ v deseti členských státech EU. Z 314 sledovaných zařízení
zůstalo 303 v EU a 11 z nich skončilo v sedmi různých zemích a územích, které nejsou
členy OECD (Ghana, Hongkong, Nigérie, Pákistán, Tanzanie, Thajsko a Ukrajina) 63.

59

Nařízení č. 1013/2006, rozhodnutí OECD C(2001)107/v konečném znění, článek 36, a
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, příloha VII.

60

Směrnice 2012/19/EU, příloha VI.

61

Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy
potential, Univerzita OSN (UNU) / Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR) – společní
organizátoři programu SCYCLE, Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a International
Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Ženeva/Rotterdam. 2020, s. 14.

62

Směrnice 2012/19/EU, článek 23 a příloha VI. Viz též 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

Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019,
s. 6.
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Rámeček 3
Příklad nedovolené přepravy elektronického odpadu
V červnu 2020 španělské orgány v součinnosti s italskými orgány a Europolem
rozbily organizovanou zločineckou skupinu odpovědnou za nedovolenou přepravu
nebezpečných odpadů, včetně OEEZ, z Kanárských ostrovů. Skupina záměrně
nesprávně klasifikovala OEEZ jako použité zboží a přepravovala je ke kupujícím
v Africe; celkové množství v letech 2018 a 2019 činilo více než 750 000 kg OEEZ 64.

49 Nařízení EU o přepravě odpadů klasifikuje odpady buď jako tzv. odpady zeleného

seznamu s méně přísnými požadavky na přepravu, nebo jako tzv. odpady žlutého
seznamu s přísnějšími požadavky 65. Nezpracovaná OEEZ, která obvykle představují
nebezpečný odpad, obvykle spadají do kategorie žlutého seznamu. Při společném
auditu prosazování nařízení o přepravě odpadů, provedeném NKI ze sedmi členských
států a Norska, se zjistilo, že nebezpečný odpad (který zahrnuje většinu druhů OEEZ) se
často dováží a vyváží jako „zboží“ nebo jako „odpad zeleného seznamu“, aby se dovozci
a vývozci vyhnuli přísnějším postupům a zákazům vztahujícím se na odpad žlutého
seznamu 66. V březnu 2021 Komise nařízení o přepravě odpadů přezkoumávala 67.

50 Statistiky mezinárodního obchodu nerozlišují mezi použitými a novými

elektrickými a elektronickými zařízeními 68. OEEZ se často nedovoleně přepravují tak, že
se nesprávně označí jako „použitá zařízení“ (viz bod 48). Světová celní organizace
(WCO) očekává, že se tato situace změní zavedením nového čísla pro „elektrický a
elektronický odpad a šrot“ v nejnovější verzi nomenklatury harmonizovaného systému,

64

Europol, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29. června 2020.

65

Nařízení č. 1013/2006, příloha III a IV.

66

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

67

Evropská komise. Počáteční posouzení dopadů: Přeprava odpadů – přezkum a posouzení
revize pravidel, 2020.

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, Marburg, 2015, s. 7.
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podle níž se klasifikuje mezinárodně obchodované zboží a která vstoupí v platnost
v lednu 2022 69.

51 Podle Evropské komise oznámily členské státy (včetně Spojeného království)

v letech 2013–2015 celkem 2 800 případů nedovolené přepravy odpadů (zahrnující
všechny druhy odpadu) 70. V období 2014–2015 skupina 14 orgánů pro ochranu
životního prostředí z evropských zemí a regionů (Rakousko, Česká republika, Finsko,
Německo, Irsko, Itálie, Malta, Severní Irsko, Norsko, Polsko, Skotsko, Slovinsko,
Švédsko a Wales) oznámila 815 porušení předpisů upravujících přepravu odpadů,
z nichž 99 se týkalo nedovolené přepravy OEEZ 71. Ve zprávě odborníků z výzkumného
projektu BlockWaste se odhaduje, že mezi lety 2010 a 2014 nebyl jako zpracovaný
vykázán nebezpečný odpad vzniklý v EU (včetně nebezpečných OEEZ) v objemu 33 % 72.

52 WCO organizuje od roku 2009 operace DEMETER, při nichž celní a další orgány

spolupracují při prosazování požadavků týkajících se obchodu stanovených
v mezinárodních smlouvách (jako jsou ty, které se týkají obchodu s odpady). V roce
2020 se operace DEMETER VI zúčastnilo 73 celních orgánů a řada dalších subjektů, jako
je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Agentura Evropské unie pro
spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol). Výsledkem bylo 131 případů
zabavení. Většina případů zabavení se týkala kovového odpadu, ale také OEEZ. V EU
byla většina zabavení provedena v Belgii, Polsku a Dánsku 73. Také při předchozích
operacích DEMETER byl zabaven nebezpečný elektronický odpad 74.

69

Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs. WCO Research Paper No. 50, prosinec 2020, s. 16. Viz též Světová celní
organizace, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted,
8. ledna 2020.

70

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006
o přepravě odpadů, COM(2018) 762, s. 6.

71

Olley, Katie et al. IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014–2015: Enforcement of the
European Waste Shipment Regulation. Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva
v oblasti životního prostředí (IMPEL), s. 28–32.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
BlockWaste Project, říjen 2017, s. 29–30.

73

Světová celní organizace, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of
illegal waste and ozone depleting substances, 29. října 2020.

74

Světová celní organizace, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV,
28. listopadu 2018.
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Další zvyšování sběru, recyklace a opětovného použití
elektronického odpadu

53 Směrnice o OEEZ stanovila s platností od roku 2019 minimální míru sběru 65 %

veškerých OEEZ v poměru k průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízení
uvedených na trh v předchozích třech letech, případně 85 % produkce OEEZ na území
členského státu 75. U prvního cíle (65 %) se míra sběru měří na základě průměrné
hmotnosti EEZ uvedených na trh, což znamená, že 65% cíl není měřítkem podílu
vyprodukovaných OEEZ, která jsou sebrána.

54 Členské státy musí údaje za rok 2019 předložit Eurostatu do června 2021, údaje za

rok 2019 tedy nebyly v lednu 2021 k dispozici. Údaje Eurostatu dostupné za roky 2017
a 2018 ukazují, že míry sběru 65 % dosáhlo v těchto letech jen málo členských států (viz
obrázek 3 v příloze II). V jedné studii se odhaduje, že tohoto 65% cíle by v roce 2019
dosáhlo pouze Bulharsko a Chorvatsko a žádný členský stát by nedosáhl alternativního
85% cíle 76, přičemž hlavním důvodem tohoto deficitu je skutečnost, že OEEZ se
směšuje s kovovým šrotem 77 (viz obrázek 9).

75

Směrnice 2012/19/EU, čl. 7 odst. 1.

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, United Univerzita OSN
(UNU) / Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR) – společní organizátoři programu
SCYCLE, Bonn, Německo, s. 28–31.

77

Tamtéž, s. 32–50.
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Obrázek 9 – Vzdálenost k cíli sběru stanovenému od roku 2019
(na základě údajů z roku 2018, EU-27 + Spojené království, Norsko a
Island)

Zdroj: EÚD na základě studie In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets, UNU/UNITAR.

55 Cíle sběru od roku 2019 doplňují soubor cílů pro využití, které platí od roku 2018.
Tyto cíle využití zahrnují minimální míru využití, ale také minimální míru recyklace a
přípravy k opětovnému použití (viz obrázek 10).
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Obrázek 10 – Cíle využití OEEZ platné od 15. srpna 2018

Využití 85 %

s recyklací a přípravou k opětovnému použití 80 %

• Pro zařízení pro tepelnou výměnu
• Pro velká zařízení (kterýkoli vnější rozměr větší než 50 cm)

Využití 80 %

s recyklací a přípravou k opětovnému použití 70 %

• Pro obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm 2

Využití 75 %

s recyklací a přípravou k opětovnému použití 55 %

• Pro malá zařízení včetně malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních
zařízení

Recyklace 80 %
• Pro světelné zdroje

Pozn.: cíle se vztahují na OEEZ zpracovaná po sběru.
Zdroj: EÚD na základě směrnice o OEEZ.

56 I kdyby EU dosáhla minimální úrovně sběru 65 % v každé ze šesti kategorií

vyřazených elektrických a elektronických zařízení, velká část OEEZ by stále nebyla
recyklována ani připravena k opětovnému použití. Podle tohoto hypotetického scénáře
by EU (měřeno na základě průměrné hmotnosti výrobků uvedených na trh) recyklovala
35,75 % mobilních telefonů, 45,5 % televizorů a 52 % chladniček (viz obrázek 11).
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Obrázek 11 – Využití, recyklace a příprava k opětovnému použití na
základě 65% míry sběru

Zdroj: EÚD na základě směrnice o OEEZ.

57 Návrh výrobků by mohl snížit elektronický odpad a zvýšit míru opětovného

použití tím, že by elektrická a elektronická zařízení byla trvanlivější a snadněji
opravitelná 78. Výrobci mohou zvýšit trvanlivost výrobků například lepším výběrem
materiálů a změnami v postupech, kterými se jednotlivé součásti výrobku sestavují
dohromady. Lepší návrh může rovněž zvýšit opravitelnost výrobků.

58 Směrnice o OEEZ obsahuje některá ustanovení o návrhu výrobků. Kromě toho

nový akční plán EU pro oběhové hospodářství rovněž předpokládá změny v návrhu
výrobků jako způsob, jak vybudovat oběhovější hospodářství. Na úlohu návrhu
výrobků, pokud jde o jejich recyklovatelnost, opravitelnost a trvanlivost, jsme
upozornili již dříve (viz rámeček 4).

78

Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE a UNEP IETC, Bonn a
Osaka, 2019, s. 20.
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Rámeček 4
Předchozí práce EÚD týkající se ekodesignu
Ve zvláštní zprávě č. 1/2020 79 jsme konstatovali, že Komise začala zohledňovat
faktory jako přítomnost kritických a vzácných surovin a také recyklovatelnost,
opravitelnost a trvanlivost. Doporučili jsme, aby Komise přijala standardní
metodický rámec pro zohlednění požadavků na oběhové hospodářství, který se
bude uplatňovat při přípravě legislativních návrhů, které souvisejí s ekodesignem.
Komise doporučení přijala a má je provést do prosince 2021.

59 V roce 2019 Komise aktualizovala požadavky na ekodesign pro deset různých tříd

výrobků 80. U šesti z nich (chladicích spotřebičů, elektronických displejů, myček nádobí
pro domácnost, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, chladicích
spotřebičů s přímou prodejní funkcí a svařovacích zařízení) 81 stanovila, že výrobci musí
do roku 2021 zajistit, aby byly výrobky navrženy tak, aby bylo možné je opravit za
použití „běžně dostupných nástrojů“. V revidovaných požadavcích bylo rovněž
stanoveno, že výrobci musí odborným opravnám (a v některých případech i koncovým
uživatelům) poskytovat náhradní díly.

60 Tyto aktualizované požadavky na ekodesign ještě nezahrnují některá oblíbená

elektrická a elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony a počítače. Evropská
organizace spotřebitelů (BEUC), která zastupuje 45 spotřebitelských organizací z 32
evropských zemí, požadavky kritizovala, protože konečným uživatelům nepřiznávají
stejné právo přístupu k náhradním dílům jako odborným opravnám 82.

79

EÚD, zvláštní zpráva č. 1/2020: Opatření EU v oblasti ekodesignu a označování
energetickými štítky: důležitý příspěvek k větší energetické účinnosti, který je však
omezován značnými zpožděními a nedodržováním právních předpisů.

80

Evropská komise, Média: The new ecodesign measures explained, 1. října 2019.

81

Nařízení Komise (EU) 2019/2019, nařízení Komise (EU) 2019/2021, nařízení Komise (EU)
2019/2022, nařízení Komise (EU) 2019/2023, nařízení Komise (EU) 2019/2024 a nařízení
Komise (EU) 2019/1784.

82

BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society, 2. října 2019.
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Závěrečné poznámky
61 EU má rámec pro nakládání s elektronickým odpadem, který vychází ze srovnání

s ostatními částmi světa příznivě. Členské státy EU v průměru sbírají a využívají více
OEEZ než většina třetích zemí. Sběr a využití elektronického odpadu v EU se v průběhu
doby zlepšily a v EU se v současné době recykluje více než 80 % sebraných OEEZ. EU
jako celek splnila své dřívější cíle v oblasti sběru a využití OEEZ, ačkoli některé členské
státy cíle sběru stanoveného na rok 2016 nedosáhly. EU si následně v oblasti sběru a
obnovy stanovila náročnější cíle (pro něž ještě nejsou k dispozici údaje).

62 EU během doby zlepšila právní předpisy týkající se elektronického odpadu tím, že

revidovala cíle, kategorizaci elektronického odpadu a vykazovací postupy. Komise
posoudila provádění politiky, poskytla pokyny a proti několika členským státům zahájila
řízení o nesplnění povinnosti.

63 Výzvy pro nakládání s elektronickým odpadem v EU přetrvávají. Jednou z nich je

provádění stávajících požadavků na zpracování elektronického odpadu. Některé
členské státy například nemají prostředky na kontrolu významného počtu
provozovatelů a na provádění povinných kontrol „rovnocenných podmínek pro
zpracování“ v případě přepravy odpadů mimo EU. Jinou je řešení nesprávného
nakládání s elektronickým odpadem, nedovolené přepravy a trestné činnosti. Kromě
toho stojí EU před výzvou, jak sběr, recyklaci a opětovné využití elektronického odpadu
dále zvyšovat.

Tento přezkum přijal senát I, jemuž předsedá Samo Jereb, člen Účetního dvora,
v Lucemburku dne 14. dubna 2021.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner Lehne
předseda
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Přílohy
Příloha I – Shrnutí cílů pro využití a recyklaci OEEZ stanovených
EU
Tabulka 1 – Cíle využití a recyklace OEEZ v EU
Od 13. srpna 2012
do
14. srpna 2015

Od 15. srpna 2015
do
14. srpna 2018

Od 15. srpna 2018

Využití 80 % OEEZ s recyklací
75 % v kategoriích 1 nebo 10
v příloze I

Využití 85 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 80 % v kategoriích 1
nebo 10 v příloze I

Využití 85 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 80 % v kategoriích 1
nebo 10 v příloze III

Využití 75 % OEEZ s recyklací
65 % v kategoriích 3 nebo 4
v příloze I

Využití 80 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 70 % v kategoriích 3
nebo 4 v příloze I

Využití 80 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 70 % v kategorii 2
v příloze III

Využití 70 % OEEZ s recyklací
50 % v kategoriích 2, 5, 6, 7, 8
nebo 9 v příloze I

Využití 75 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 55 % v kategoriích 2, 5,
6, 7, 8 nebo 9 v příloze I

Využití 75 % OEEZ s recyklací a
přípravou k opětovnému
použití 55 % v kategoriích 5
nebo 6 v příloze III

Recyklace 80 % výbojek

Recyklace 80 % výbojek

Recyklace 80 % světelných
zdrojů

Kategorie v příloze I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kategorie v příloze III

Velké spotřebiče pro domácnost
Malé spotřebiče pro domácnost
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Spotřební elektronika a fotovoltaické panely
Osvětlovací zařízení
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých
stacionárních průmyslových nástrojů)
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
Zdravotnické prostředky (s výjimkou implantovaných a
infikovaných výrobků)
Přístroje pro monitorování a kontrolu
Výdejní automaty

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše
větší než 100 cm2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení (kterýkoli vnější rozměr větší než 50 cm)
5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)

Pozn.: cíle se vztahují na OEEZ zpracovaná po sběru, a nikoli na výrobky uvedené na trh.
Zdroj: EÚD na základě právních předpisů EU.
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Příloha II – Údaje o sběru a využití OEEZ
Obrázek 1 – Míra sběru elektronického odpadu (v %, 2017*)
Chorvatsko
Estonsko
Bulharsko
Švédsko
Rakousko
Finsko
Polsko
Irsko
Česká republika
Francie
Belgie (2016)
Lucembursko
Dánsko
Německo
Maďarsko
Lotyšsko
Nizozemsko
Slovensko
Portugalsko
Slovinsko (2016)
Litva
Itálie (2016)
Španělsko
Řecko
Malta (2016)
Rumunsko (2016)
Kypr (2016)
Norsko
Island
Švýcarsko
Spojené království
Jižní Korea
Japonsko
Srbsko (2015)
Turecko (2015)
Čína (2018)
Spojené státy
Kanada (2016)
Ukrajina
Austrálie (2018)
Rwanda (2018)
Rusko (2014)
Jižní Afrika (2015)
Chile

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

Pozn.: míra sběru je vyjádřená jako podíl vyprodukovaného odpadu. *Není-li uvedeno jinak.
Zdroj: EÚD podle údajů z The Global E-waste Statistics Partnership.
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Obrázek 2 – Sběr OEEZ z domácností (v kg na obyvatele)
Cíl roku 2006
Švédsko
Dánsko
Lucembursko
Finsko
Belgie
Rakousko
Francie
Irsko
Bulharsko
Nizozemsko
Německo
Česká republika
Portugalsko
Litva
Maďarsko
Polsko
Chorvatsko
Španělsko
Řecko
Slovinsko
Estonsko
Itálie
Slovensko
Malta
Kypr
Lotyšsko
Rumunsko
0

4

2015

8

12

2006

Pozn.: údaje roku 2006 nejsou k dispozici pro Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Irsko, Lotyšsko,
Maltu a Slovinsko.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.
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Obrázek 3 – Míra sběru OEEZ s cíli let 2016 a 2019 (%*)
100
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65
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35
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25
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15
10
5

Cíl roku 2016

Cíl roku 2019

*Procentní poměr se vztahuje k průměrné hmotnosti výrobků uvedených na trh v předchozích třech
letech.
Pozn.: pro Itálii nejsou údaje k dispozici.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.
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Dánsko

EU-27

Polsko

Slovinsko

Francie

2017

Česká republika

2018

Německo

Španělsko

Litva

Řecko

Rumunsko

Kypr

Lotyšsko

Malta

0

41

Tabulka 1 – Míra sběru OEEZ v EU a jejích členských státech (v %*)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EU-27

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Rakousko

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Belgie

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

Bulharsko

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

–

–

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Kypr

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

–

Česká republika

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Dánsko

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Estonsko

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Finsko

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

Francie

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Německo

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Řecko

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Maďarsko

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Irsko

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Itálie

48,4

43,6

34,5

39,4

–

–

–

Lotyšsko

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Litva

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Lucembursko

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Malta

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

–

–

–

–

45,8

47,9

49,6

48,9

Polsko

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Portugalsko

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

–

Rumunsko

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

–

–

Slovensko

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Slovinsko

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Španělsko

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Švédsko

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

Chorvatsko

Nizozemsko

– = není k dispozici
* % průměrného množství produktů uvedených na trh v předchozích třech letech na příslušném území.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.
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Obrázek 4 – Využití podle kategorie výrobků (EU-27, %, s cíli)
110
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2013

2014

2015

2016

2017

Velké spotřebiče pro domácnost
Malé spotřebiče pro domácnost
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Spotřební elektronika a fotovoltaické panely
Osvětlovací zařízení
Elektrické a elektronické nástroje
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
Zdravotnické prostředky
Přístroje pro monitorování a kontrolu
Výdejní automaty
Cíl pro malé spotřebiče pro domácnost, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení
pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky a přístroje pro monitorování a kontrolu
Cíl pro zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku a fotovoltaické panely
Cíl pro velké spotřebiče pro domácnost a výdejní automaty

Pozn.: některé údaje za období 2014–2017 nejsou k dispozici.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.
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Obrázek 5 – Recyklace plus příprava k opětovnému použití podle
kategorie (EU-27, %, s cíli)

Pozn.: údaje za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici. Některé údaje za období 2014–2017 nejsou
k dispozici.
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu.
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Příloha III – Audity týkající se elektronického odpadu v
členských státech EU
Tabulka 1 – Hlavní zjištění z auditů OEEZ provedených nejvyššími
kontrolními institucemi
Audit
2019 – Tribunal de Cuentas (ES)

Environmentální opatření prováděná
obcemi s více než 10 000 obyvateli
v autonomních oblastech bez vlastního
regionálního kontrolního úřadu

2018 – Valstybés Kontrolé (LT)

Nakládání s nebezpečným odpadem

Hlavní nálezy související s OEEZ
Z 15 obcí, v nichž bylo kontrolováno nakládání s elektronickým
odpadem, jedna nezřídila systém tříděného sběru OEEZ a sedm
jej sbíralo odděleně, ale jako součást obvyklého komunálního
odpadu.
Neoznačují se všechny nebezpečné odpady. Značné množství
se sbírá společně s obvyklým komunálním odpadem. Povolení
pro nakládání s nebezpečnými odpady se vydávají bez úplného
posouzení možného dopadu na veřejné zdraví. Vyskytly se
případy zařízení zpracovávajících více odpadu, než umožňovalo
jejich povolení.

2018 – Riigikontroll (EE)

Doporučení z auditu z roku 2015 byla realizována, problémy
však přetrvávají. Některé odpady se začaly hromadit
v provozovnách.

2017 – Valstybés Kontrolé (LT)

Stát nemá k dispozici správné a spolehlivé údaje o výrobcích
dodávaných na vnitřní trh ani o nakládání s odpady. Orgány
nekontrolují nejrizikovější výrobce a dovozce.

Následný audit zpracování
nebezpečného a radioaktivního
odpadu
Uplatňování zásady odpovědnosti
výrobce

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL)
Systém nakládání s použitými
elektrickými a elektronickými
zařízeními

2016 – Riigikontroll (EE)

Činnost státu a místních samospráv při
sběru a využití komunálního odpadu:
Recykluje se odpad z domácností?

2015 – Riksrevisionen (SE)

Přeprava nebezpečného odpadu –
podléhá účinnému dohledu?

2015 – Riigikontroll (EE)

Zpracování nebezpečného a
radioaktivního odpadu: Podařilo se
vládě zajistit nakládání s nebezpečným
a radioaktivním odpadem?

Většina kontrolovaných subjektů nedodržovala příslušné
předpisy. Většina neregistrovala OEEZ správně a mnoho
nepředložilo příslušnému orgánu zprávy. Nejednoznačnost
vnitrostátních právních předpisů vedla k tomu, že celostátní ani
regionální orgány se nepovažovaly za odpovědné za inspekce.
OEEZ se často netřídí. V mnoha případech se lidé nemohli
zbavit tříděného odpadu v blízkosti svého bydliště.
Dohled nad přepravou nebezpečného odpadu je nedostatečný
a sankce neodrazují nezodpovědné subjekty.
Vnitrostátní údaje o nebezpečných odpadech jsou nepřesné.
Množství vzniklého nebezpečného odpadu se zvýšilo, ale
recyklace zůstala na úrovni roku 2008 (u veškerého
nebezpečného odpadu, včetně OEEZ). Sběrná střediska
nezajišťovala vhodné následné zpracování nebezpečného
odpadu.
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Audit
2013 – EUROSAI – (NKI z BG, EL,
HU, IE, NL, NO, PL a SI)

Koordinovaný audit prosazování
evropského nařízení o přepravě
odpadů: společná zpráva na základě
osmi vnitrostátních auditů

Zdroj: EÚD na základě uvedených zpráv.

Hlavní nálezy související s OEEZ
Všechny kontrolované země formálně dodržují nařízení EU
o přepravě odpadů, avšak existují značné rozdíly v prosazování
a výkladu právních předpisů a v řešení případů jejich porušení.
V několika zemích se nesprávně klasifikuje dovoz a vývoz
elektronického odpadu a někdy tomu napomáhají rozdíly mezi
klasifikací odpadu podle Basilejské úmluvy a sazebními kódy
používanými celními orgány.
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Zkratková slova a zkratky
BAN: Basel Action Network
BEUC: Evropská organizace spotřebitelů
CENELEC: Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
EEZ: elektrické a elektronické zařízení
Europol: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
GŘ ENV: Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí
IKT: informační a komunikační technologie
INTOSAI: Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí
NKI: nejvyšší kontrolní instituce
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEEZ: odpadní elektrické a elektronické zařízení
OLAF: Evropský úřad pro boj proti podvodům
WCO: Světová celní organizace
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Glosář
Ekodesign: způsob návrhu výrobku, který minimalizuje jeho dopad na životní prostředí
ve všech fázích jeho životního cyklu.
Elektronický odpad: elektrická a elektronická zařízení, která přestala mít pro uživatele
hodnotu; označují se také jako odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).
Oběhové hospodářství: hospodářský systém, jehož cílem je minimalizovat vstupy
zdrojů, odpad a emise prostřednictvím opětovného použití, sdílení, oprav, renovace,
repasování a recyklace.
Organizace odpovědnosti výrobců: subjekt zřízený výrobci, aby splnili své povinnosti,
pokud jde o dopad jejich výrobků na životní prostředí.
Rozšířená odpovědnost výrobce: přístup, kterým se odpovědnost výrobce za životní
prostředí rozšiřuje o fázi životního cyklu výrobku poté, co jej spotřebitel přestal
používat, včetně recyklace a odstranění.
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Tým EÚD
Tento přezkum EU o opatřeních EU a stávajících výzvách v oblasti elektronického
odpadu přijal senát I, který se zaměřuje na udržitelné využívání přírodních zdrojů a
jemuž předsedá člen EÚD Samo Jereb. Úkol vedla členka EÚD Joëlle Elvingerová a
podporu jí poskytovali vedoucí kabinetu Ildikó Preissová a tajemnice kabinetu
Charlotta Törnelingová, vyšší manažer Robert Markus, vedoucí úkolu Ernesto Roessing
a auditor João Coelho. Jazykovou podporu poskytoval Adrian Williams.
Marika Meisenzahlová zajišťovala vizuální prvky.
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