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Összefoglaló 
I Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) – más néven 
„elektronikus hulladék” vagy „e-hulladék” – kifejezés olyan különféle elektromos és 
elektronikus berendezéseket jelöl, amelyek felhasználóik számára elértéktelenedtek, 
vagy már nem töltik be eredeti funkciójukat. A bennük gyakran fellelhető veszélyes 
anyagok miatt az ilyen típusú hulladékok károsítják a környezetet. Az e-hulladék 
gyakran tartalmaz olyan fémeket és műanyagokat is, amelyek új termékek 
nyersanyagául szolgálnak, tehát újrafeldolgozhatóak. 

II Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető 
információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon alapuló áttekintés, 
amelynek középpontjában az áll, hogy milyen szerepet tölt be és milyen fellépéseket 
hajt végre az Európai Unió az e-hulladék-kezelés előtt álló kihívások terén. 
Áttekintésünkben bemutatjuk a problémára adott uniós választ, illetve rámutatunk az 
e-hulladék-irányelv végrehajtása terén továbbra is fennálló néhány főbb kihívásra. Az 
áttekintés közzétételére 2021 első negyedévében kerül sor, így a Bizottság figyelembe 
veheti majd azt „az elektronikus eszközök körforgására irányuló kezdeményezés” 
kapcsán, amelyet 2021 utolsó negyedévére tervez. 

III Az Unió 2003-ban fogadta el az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló első irányelvét, amelynek helyébe 2012-ben új irányelv lépett. Az 
irányelv bevezette a „kiterjesztett gyártói felelősség” elvét, amely a „szennyező fizet” 
elv nyomán előírja, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelésével járó pénzügyi terheket az ilyen berendezések gyártóinak kell viselniük. Az 
e-hulladék-irányelv ösztönzi továbbá a gyártók és az újrafeldolgozók együttműködését 
arra nézve, hogy a termékek megtervezése elősegítse az újrahasználatot, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó alkatrészek és anyagok 
szétszerelését és hasznosítását. Az irányelv az e-hulladék begyűjtésére és 
hasznosítására vonatkozó számos célértéket is tartalmaz. Az uniós és a nemzetközi jog 
tiltja a veszélyes e-hulladék kivitelét olyan országokba, amelyek nem tagjai a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek. 

IV 2019 decemberében a Bizottság az európai zöld megállapodásról szóló 
közleményt tett közzé, amely támogatja az uniós gazdaság korszerűsítését, az 
alapanyag-felhasználás csökkentésének előtérbe helyezését, valamint az újrahasználat 
újrafeldolgozással szembeni arányának növelését. 2020-ban a Bizottság cselekvési 
tervet tett közzé egy új körforgásos gazdaságról, amely az elektronikus, valamint az 
információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközöket sürgős fellépést igénylő 
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termékekként határozza meg, és ösztönzi a terméktervezés javulását, a fogyasztók 
szerepvállalásának növelését, valamint a termelési folyamatok körforgásos jellegét. 

V Megállapításunk szerint az Unió e-hulladék-gazdálkodási kerete megállja a helyét a 
világ más részeivel összehasonlítva. Egy-egy uniós tagállam átlagosan több elektronikus 
hulladékot gyűjt és hasznosít, mint a legtöbb harmadik ország. Az Unió mint egész 
teljesítette az e-hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó korábbi célértékeit, 
bár néhány tagállam nem érte el a 2016. évi hulladékgyűjtési célértéket. Az Unió ezt 
követően ambíciózusabb hulladékgyűjtési és -hasznosítási célértékeket határozott meg 
önmagának. 

VI Megállapítjuk továbbá, hogy az Unió fejlesztette az e-hulladékra vonatkozó 
jogszabályokat a célértékek, az e-hulladék-kategóriák és a beszámolási eljárások 
felülvizsgálata révén. A Bizottság értékelte a szakpolitikák végrehajtását, és 
kötelezettségszegési eljárásokat indított egyes tagállamokkal szemben. 

VII Észrevételezzük, hogy az uniós e-hulladék-gazdálkodás előtt továbbra is állnak 
kihívások. Ezek egyike az e-hulladék-kezelésre vonatkozó meglévő követelmények 
teljesítése, míg egy másik a helytelen e-hulladék-gazdálkodáshoz, az illegális 
hulladékszállításhoz és egyéb büntetendő cselekményekhez kapcsolódik. Emellett az 
Unió előtt áll az a feladat is, hogy tovább növelje az e-hulladék gyűjtését, 
újrafeldolgozását és újrahasználatát. 
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Bevezetés 

Szakpolitikai háttér 

01 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE, „elektronikus 
hulladék” vagy „e-hulladék”) kifejezés „olyan különféle elektromos és elektronikus 
berendezéseket jelöl, amelyek felhasználóik számára elértéktelenedtek, vagy már nem 
töltik be eredeti funkciójukat”1. Ez sokféle berendezést foglal magában a háztartási 
elektromos kisgépektől kezdve az informatikai eszközökön át az olyan nagygépekig, 
mint a fotovoltaikus panelek vagy a bankjegykiadó automaták. Nem tartoznak viszont 
ide az akkumulátorok, amelyekre az Unióban külön jogszabályok vonatkoznak. 

02 Megfelelő kezelés hiányában az e-hulladék károsítja a környezetet, mivel gyakran 
rendkívül mérgező anyagokat tartalmaz, összetett kombinációban. A kezeletlen e-
hulladék elégetése veszélyes vegyi anyagok, például dioxin felszabadulásával járhat2. 
Az elektromos berendezésekben bizonyos fémek – például az ólom és a higany – 
használatát 2003 óta korlátozzák az Unióban3, de régebbi termékekben továbbra is 
jelen lehetnek. 

                                                      
1 Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste, Encyclopaedia Britannica, 2016. május. 

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

3 A 2002/95/EK irányelv (már nem hatályos) és a 2011/65/EU irányelv. 

https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
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03 Az e-hulladék megfelelő kezelése jelentős gazdasági előnyökkel járhat, és 
csökkentheti a nyersanyagok iránti keresletet. Például egy tonna okostelefon 
körülbelül százszor annyi aranyat tartalmaz, mint 1 tonna aranyérc4. Az e-hulladék 
további fontos fémeket – például rezet, nikkelt, indiumot vagy palládiumot – is 
tartalmazhat5. Az e-hulladék újrafeldolgozása hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez is, mivel csökkenti az új anyagok, különösen a fémek előállításából 
származó üvegházhatású gázok kibocsátását6. Az uniós finanszírozású ProSUM projekt7 
az e-hulladékban 49 kémiai elemet azonosított, ezek közül sokat újra fel lehet dolgozni 
más termékekben való felhasználás céljából8. E 49 elem közül az Európai Bizottság 18-
at a kritikus fontosságú, vagyis kiemelkedő gazdasági jelentőségű és az ellátás 
szempontjából magas kockázatot jelentő nyersanyagok9 közé sorolt (lásd: 1. ábra). 

  

                                                      
4 Világgazdasági Fórum, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, 2019. 

5 INTOSAI, Auditing Waste Management, 2016. október, 16. o. 

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

7 Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM), a 
Horizont 2020 H2020-EU.3.5.4. sz. programjából finanszírozva, 641 999. sz. támogatási 
megállapodás. 

8 Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining 
wastes (ProSUM) - Final Report, 2017. december 21., Brüsszel, Belgium. Lásd még: a 
ProSUM projekt Urban Mine Platform. 

9 Európai Bizottság, „Reziliencia a kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb 
biztonsághoz és fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése”, COM(2020) 474 final, 1. o. 
és 1. melléklet. 

https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://cordis.europa.eu/project/id/641999
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.urbanmineplatform.eu/composition/eee/elements
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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1. ábra. Az e-hulladékban és a kritikus fontosságú nyersanyagokban 
talált kémiai elemek, az elemek periódusos táblázatában feltüntetve 

 
Megjegyzés: Az Európai Bizottság a bauxitot – amely egy magas alumíniumtartalmú kőzet – tünteti fel 
kritikus nyersanyagként, nem pedig magát a kémiai elemet, az alumíniumot. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Urban Mine Platform és az Európai Bizottság adatai alapján. 

04 Az Unió 2003-ban alkotta meg az e-hulladékra vonatkozó első jogszabályt (az első 
e-hulladék-irányelv10). Ebben az irányelvben ösztönözte az olyan hulladékgyűjtési 
rendszerek kialakítását, amelyek révén a fogyasztók a „kiterjesztett gyártói felelősség” 
elve alapján díjmentesen juttathatják vissza az e-hulladékot (lásd: 
1. háttérmagyarázat). Az Unió 2012-ben elfogadta az irányelv átdolgozott változatát (a 
második e-hulladék-irányelv)11. 

                                                      
10 A 2002/96/EK irányelv. 

11 A 2012/19/EU irányelv. 

http://www.urbanmineplatform.eu/homepage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
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1. háttérmagyarázat 

Mi az a „kiterjesztett gyártói felelősség”? 

A kiterjesztett gyártói felelősség a „szennyező fizet” elv gyakorlati alkalmazása, 
amely szerint a gyártók termékeik teljes életciklusa során felelősek azok környezeti 
hatásaiért12. 

Az Unió hulladék-keretirányelvének meghatározása szerint a „»kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszer«: a tagállamok által hozott olyan intézkedések 
együttese, amelyek célja annak biztosítása, hogy a termékek gyártói viseljék a 
pénzügyi felelősséget, illetve a pénzügyi és szervezési felelősséget a termék 
életciklusa során a hulladékká válást követően a hulladékkezelésért”13. 

Az elektromos és elektronikus berendezések gyártói és importőrei, valamint a 
tagállamok meghatalmazott képviselői saját maguk is gondoskodhatnak az e-
hulladék kezeléséről, ha közvetlenül megszervezik a hulladék gyűjtését és ezt 
követő kezelését. A másik lehetőség, hogy közreműködnek egy közös rendszerben, 
például úgy, hogy (más gyártókkal összefogva) létrehoznak és finanszíroznak egy 
„gyártói felelősségvállalási szervezetet”, amely átveszi az e-hulladék-gazdálkodás 
feladatát. 

05 Az e-hulladék-irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell olyan 
rendszerek létrehozását, amelyek lehetővé teszik az e-hulladék díjmentes 
visszajuttatását (a végső felhasználóhoz)14. Ezeket a rendszereket az elektromos és 
elektronikus berendezések gyártói a berendezéstípus szerinti piaci részesedésük 
arányában finanszírozzák, tagállamonként eltérő megállapodások alapján, amelyeket a 
hulladék-keretirányelvben15 és az e-hulladék-irányelvben meghatározott 
minimumkövetelményekkel összhangban kötöttek. 

                                                      
12 Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 

waste law and policy, ERA Forum. 20. kötet, 2020. február, 494. o. 

13 A 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 21. bekezdése. 

14 A 2012/19/EU irányelv 5. cikke. 

15 A 2008/98/EK irányelv 8a. cikke. 

https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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06 A hulladékgazdálkodás tág fogalom, amely mindenfajta hulladék összegyűjtését, 
szállítását, hasznosítását és ártalmatlanítását felöleli16. Az e-hulladék-irányelv a 
következő e-hulladék-gazdálkodási műveletekről tartalmaz rendelkezéseket: e-
hulladék szelektív gyűjtése, megfelelő kezelése, e-hulladék-szállítás, hasznosítás 
(többek között újrafeldolgozás és újrahasználatra való előkészítés), valamint 
környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanítás. 

07 Az e-hulladék-irányelv támogatja a hulladék-keretirányelvben foglalt 
hulladékhierarchia alkalmazását is. E hulladékhierarchiára tekintettel az e-hulladék-
irányelv rendelkezik a gyártók és az újrafeldolgozók együttműködéséről arra nézve, 
hogy a termékek megtervezése elősegítse az újrahasználatot, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó alkatrészek és anyagok szétszerelését és 
hasznosítását. A 2. ábra példákat mutat be a hulladékhierarchia hűtőszekrényre 
történő alkalmazásáról. 

2. ábra. A hulladékhierarchia hűtőgépre történő alkalmazása: egy példa 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a hulladék-keretirányelv alapján. 

                                                      
16 A 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 9. bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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08 Az e-hulladék-irányelv különböző begyűjtési célértékeket határoz meg az e-
hulladékra nézve (lásd: 3. ábra), valamint hasznosítási célértékeket, azon belül pedig 
újrahasználatra és újrafeldolgozásra való előkészítésre vonatkozó 
minimumcélértékeket is kitűz (lásd: I. melléklet). Hasznosítás alatt a fémek és 
fémvegyületek újrafeldolgozása és kivonása, valamint energia-előállítás céljából 
történő elégetése értendő17. 

3. ábra. E-hulladékgyűjtési célértékek az e-hulladék-irányelv szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a 2012/19/EU irányelv és a 2002/96/EK irányelv alapján. 

09 A környezet védelme érdekében az e-hulladék-irányelv közös e-hulladékkezelési 
követelményeket állapít meg Unió-szerte. A tagállamok további minőségi 
minimumszabályokat is meghatározhatnak a begyűjtött e-hulladék kezelésére 
vonatkozóan. Az irányelv felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy az e-
hulladékkezelés (beleértve a hasznosítást, az újrafeldolgozást és az újrahasználatra 
való előkészítést is) minőségi minimumszabályait lefektető végrehajtási jogi aktusokat 

                                                      
17 A 2008/98/EK irányelv II. melléklete. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20080321:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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fogadjon el a szabványügyi szervezetek által a Bizottság megbízása18 alapján végzett 
munka alapján. 

10 Az e-hulladék-irányelv kimondja, hogy e-hulladék más uniós tagállamokba vagy 
harmadik országokba történő szállítására csak a hulladékszállításra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor. Nem uniós országokba irányuló 
hulladékszállítmányok esetében az uniós jog tiltja a veszélyes e-hulladék kivitelét olyan 
harmadik országokba, amelyek nem tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezetnek (OECD)19. 2019 óta a nemzetközi jog ugyancsak tiltja különböző veszélyes 
hulladékok, köztük a veszélyes e-hulladék Unióból nem OECD-országokba történő 
kivitelét20. 

Feladatok és felelősségi körök 

11 Az Európai Bizottság a Környezetvédelmi Főigazgatóságán (DG ENV) keresztül 
szakpolitikai javaslatokat tesz (új jogi szabályozásra nézve is), és nyomon követi az e-
hulladékra vonatkozó szakpolitika végrehajtását. A Bizottság akár kötelezettségszegési 
eljárást is indíthat a tagállamok ellen, ha azok nem tartják be az uniós jogszabályokat. 
Az Európai Bizottság egy másik főigazgatósága, az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) 
feladata, hogy összegyűjtse a tagállamok által forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezésekről (EEE), az e-hulladék-gyűjtésről, az e-hulladék 
hasznosításáról (beleértve az újrafeldolgozást és az újrahasználatra való előkészítést) 
és az elektromos és elektronikus berendezések exportjáról gyűjtött adatokat, és 
ellenőrzéseket végezzen ezen adatok következetességére nézve21. Az Eurostat be is 
számol a célértékek tekintetében elért eredményekről22. 

                                                      
18 Európai Bizottság, M/518. sz. megbízás: Mandate to the European Standardisation 

Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
2013. január 24. 

19 Az (EU) 1013/2006/EK rendelet 36. cikke. 

20 A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 
ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény VII. melléklete 

21 Az 2012/19/EU irányelv 16. cikke, és az (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat. 

22 Lásd: Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
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12 Az Unió finanszírozást nyújt az e-hulladékkal kapcsolatos kutatáshoz és 
kapacitásépítéshez: a Horizont 2020 keretében közel 100 millió eurót23, a LIFE program 
keretében pedig több mint 8 millió eurót24 bocsátott rendelkezésre. Az uniós 
költségvetés a Kohéziós Alapon és az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül is 
biztosít némi finanszírozást az általános hulladékinfrastruktúra számára, de a Bizottság 
által közzétett adatok alapján nem állapítható meg, hogy van-e ennek a 
finanszírozásnak az e-hulladék szempontjából releváns infrastruktúrára irányuló 
része25. 

13 A tagállamok átültették nemzeti jogukba az e-hulladék-irányelvet, és bevezették a 
végrehajtásához szükséges eljárásokat, illetve adatokat szolgáltatnak az Eurostatnak is. 

14 Az elektromos és elektronikus berendezések gyártói, tagállami importőrei (és 
meghatalmazott képviselői) felelősek annak biztosításáért, hogy az uniós piacon 
forgalomba hozott termékek megfeleljenek az uniós jogszabályoknak, valamint az e-
hulladék kezelésének finanszírozásáért. 

Az e-hulladék, az európai zöld megállapodás és a körforgásos 
gazdaság 

15 A Bizottság 2019-ben közzétette az európai zöld megállapodásról szóló 
közleményét. Ez a „fő szakpolitikák és intézkedések kezdeti ütemterve”, amely „az 
Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, 
erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik”26. A célértékek és 
intézkedések sorában a közlemény előirányzott egy „körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési tervet”. A körforgásos gazdaság komoly értékként kezeli a 
termékeket és a bennük található anyagokat, ezért törekszik a hulladék minimálisra 
csökkentésére, és arra, hogy az anyagok a lehetséges mértékben a gazdaságon belül 
maradjanak27.Ez azt is jelentené, hogy előtérbe kerülne az alapanyag-felhasználás 

                                                      
23 Lásd: CORDIS adatbázis. 

24 Lásd: a LIFE program projektadatbázisa. 

25 Európai Bizottság, nyílt hozzáférésű adatok portálja, a Kohéziós Alapra és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó adatok. 

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

27 Az Európai Parlament Kutatószolgálata, Closing the loop: New circular economy package, 
2016. január, 2–3. o. 

https://cordis.europa.eu/projects/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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csökkentése, az újrafeldolgozással szemben nőne az újrahasználat aránya, és 
megnövekedne a kiterjesztett gyártói felelősség. 

16 2020 márciusában a Bizottság közzétette „A tisztább és versenyképesebb Európát 
szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv” című közleményét28. Ez 
az elektronikai, valamint az információs és kommunikációs technológiai (IKT) 
eszközöket a „sürgős, átfogó és összehangolt intézkedéseket” igénylő értékláncok 
egyikeként határozza meg. 

17 A Bizottság 2021 utolsó negyedévében tervezi előterjeszteni az „elektronikai 
berendezések körforgására irányuló kezdeményezést”29, amelynek célja a termékek 
hosszabb élettartamának előmozdítása. Ez többek között a következőket foglalná 
magában30: 

o az elektromos és elektronikus berendezések tervezésére vonatkozó szabályozási 
intézkedések, amelyek célja e berendezések energiahatékonyságának, 
tartósságának, javíthatóságának, korszerűsíthetőségének, karbantarthatóságának, 
újrahasználhatóságának és újrafeldolgozhatóságának javítása; 

o az elektronikai és az IKT-termékek előbbre sorolása a „javításhoz való jogra” – 
ideértve az elavult szoftverek frissítéséhez való jogot is – vonatkozó politika 
végrehajtásában; 

o a mobiltelefonok és hasonló eszközök töltőire vonatkozó szabályozási 
intézkedések; 

o az e-hulladék-gyűjtés javítása, többek között annak vizsgálatával, hogy lehetséges-
e uniós szintű visszavételi rendszert létrehozni régi mobiltelefonok, tabletek és 
töltők számára; 

o az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagokra 
vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálata. 

  

                                                      
28 COM(2020) 98 final. 

29 COM(2020) 690 final, Melléklet. 

30 COM(2020) 98 final, 3.1. bekezdés. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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Az áttekintés hatóköre és módszere 
18 Áttekintésünk az e-hulladékhoz kapcsolódó uniós szerepvállalásra és fellépésekre 
összpontosít. Számba veszi az e-hulladékkal kapcsolatos uniós intézkedéseket, és 
rávilágít az e-hulladék-irányelv végrehajtásával kapcsolatos fő kihívásokra. Az 
áttekintés az e-hulladék-irányelv 2012. augusztusi hatálybalépése és a 2021 januárja 
közötti időszakot vizsgálja. Munkánk során az uniós e-hulladék-gazdálkodás előtt álló 
kihívások feltárására összpontosítottunk, találkozókat tartottunk a DG ENV 
tisztviselőivel, illetve áttekintettük még a következőket: 

o az Európai Számvevőszék31 és a nemzeti legfőbb ellenőrző intézmények 
beszámolói; 

o az Európai Bizottság szakpolitikai értékelései, különösen az e-hulladék-irányelvnek 
való megfelelést elősegítő kezdeményezésről (WEEE Compliance Promotion 
Exercise) készült 2017. évi zárójelentés; 

o az Európai Parlament, ezen belül az Európai Parlament Kutatószolgálatának 
(EPRS) beszámolói; 

o tudományos szakemberek, agytrösztök és nem kormányzati szervezetek 
kiadványai az e-hulladék-kezelésről. 

19 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető 
információkon és kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagon alapuló áttekintés. 
Egyetlen dokumentumban foglalja össze az uniós e-hulladék-politika aktuális 
helyzetével, valamint az e-hulladék hasznosításának javítása terén az Unió előtt álló 
kihívásokkal kapcsolatos információkat és ismereteket, amivel hozzájárul a 
hulladékcsökkentésről és a gazdaság körforgásos jellegének fokozási lehetőségeiről 
folytatott szélesebb körű vitához. Az áttekintés közzétételére 2021 első negyedévében 
kerül sor, így a Bizottság figyelembe veheti majd azt „az elektronikus eszközök 
körforgására irányuló kezdeményezés” kapcsán, amelyet 2021 utolsó negyedévére 
tervez.  

                                                      
31 „A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés terén az uniós fellépések 

jelentősen hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához, ugyanakkor komoly 
késedelmek és gyakori szabálytalanságok is jellemzik őket” című, 1/2020. sz. különjelentés 
és az „Európai környezeti-gazdasági számlák: javítani lehetne a hasznosságukat a 
szakpolitikai döntéshozók számára” című, 16/2019. sz. különjelentés. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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Az e-hulladék kezelésére irányuló uniós 
keret 

Az Unió a világ más részeinek zöménél több e-hulladékot gyűjt 
és hasznosít 

20 Az e-hulladékra vonatkozó világstatisztikák szerint az Unióban magasabb a 
begyűjtött és kezelt e-hulladék aránya, mint a világ más részein. Az e-hulladékra 
vonatkozó globális statisztikai partnerségtől származó adatok tanúsága szerint Európa 
(uniós és nem uniós országok együttesen) az a földrész, ahol a legmagasabb az egy főre 
jutó e-hulladék, de ugyanakkor az a világrész is, ahol a legmagasabb az e-hulladék 
begyűjtési és újrafeldolgozási aránya. Az Európában termelt e-hulladék egy főre jutó 
mennyisége nagyjából Amerika és Óceánia szintjén áll, a begyűjtés és az 
újrafeldolgozás aránya viszont azokénak több mint négyszerese (lásd: 1. táblázat). 

1. táblázat. E-hulladék-képződés, -gyűjtés és -újrafeldolgozás 
földrészenként (2019) 

Mutatók Afrika Amerika Ázsia Európa Óceánia 

Keletkezett  
e-hulladék 

Összesen (Mt) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Fejenként (kg) 2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Bizonyíthatóan 
begyűjtött és 
megfelelően 
újrafeldolgozott 
e-hulladék 

Összesen (Mt) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Részarány az 
összes 
keletkezett 
hulladékhoz 
viszonyítva 
(%) 

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

Forrás: Európai Számvevőszék, a Global E-waste Monitor 2020 adatai alapján. 

21 Az uniós tagállamok az e-hulladék-gyűjtés terén javarészt felülmúlják a legtöbb 
nem uniós ország teljesítményét, beleértve olyan fejlett országokat is, mint az Egyesült 
Államok és Japán (lásd: II. melléklet, 1. ábra). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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Az e-hulladék begyűjtése és hasznosítása idővel javult az 
Unióban 

22 Az Eurostat adatai szerint a 2012 és 2018 közötti időszakban az Unióban nőtt az 
egy főre jutó begyűjtött e-hulladék mennyisége (lásd: II. melléklet, 4. ábra és 2. ábra). 
A 2018-ig rendelkezésre álló adatok alapján ugyan tagállamok szerint eltérő 
mértékben, de az e-hulladék-begyűjtés aránya Unió-szerte növekvő tendenciát 
mutatott (az előző három évben forgalomba hozott termékek átlagos tömegéhez 
viszonyítva, lásd: II. melléklet, 1. táblázat). 

4. ábra. A forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések, 
illetve a begyűjtött e-hulladék (EU-27, kg/fő) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 

23 A hasznosítás több, különböző típusú műveletet ölel fel, többek között az 
újrafeldolgozást, az újrahasználatra való előkészítést és az égetést (energetikai 
hasznosítás céljából). Az Eurostat adatai szerint 2012 és 2018 között az Unióban a 
begyűjtött e-hulladék több mint 87%-át hasznosították, és több mint 80%-át dolgozták 
fel újra (lásd: 5. ábra). 
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5. ábra. Az e-hulladék hasznosítási aránya, illetve az újrafeldolgozás és 
újrahasználatra való előkészítés aránya (EU-27, %) 

 
Megjegyzés: Az arány a begyűjtött e-hulladékhoz viszonyítva értendő. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 

Az Unió teljesítette az e-hulladék gyűjtésére és hasznosítására 
vonatkozó korábbi célértékeit, majd ugyanezekre nézve még 
nagyratörőbb célokat tűzött ki 

24 2006. december 31. és 2015. december 31. között az uniós tagállamoknak az 
elektromos és elektronikus berendezések magánháztartásokból származó hulladéka 
tekintetében lakosonként átlagosan évente legalább négy kilogrammos begyűjtési 
arányt kellett elérniük32. Az Eurostat adatai szerint ezt a célértéket 2015-ig szinte 
valamennyi uniós ország elérte (lásd: II. melléklet, 2. ábra). 

                                                      
32 A 2002/96/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése; a 2012/19/EU irányelv 7. cikkének (1) 

bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02002L0096-20101201
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
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25 2016-ban a tagállamoknak 45%-os minimális begyűjtési arányt kellett elérniük 
valamennyi e-hulladékra (nem csak a magánháztartásokból származóakra) nézve, az 
előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések 
átlagos tömegéhez viszonyítva33. Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia számára eltérést 
engedélyeztek, amelynek értelmében 2016 augusztusáig csak 40%-os minimumcélt 
kellett megvalósítaniuk. A tagállamok többsége, csakúgy mint az Unió egésze, elérte a 
45%-os célértéket. Két tagállam azonban elmaradt a céltól, és a következő két évben 
több tagállam teljesítménye is romlott, még ha a minimális begyűjtési arány felett 
maradt is (lásd: II. melléklet, 3. ábra és 1. táblázat). 

26 2019-től a tagállamoknak az előző három évben forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések átlagos tömegéhez viszonyítva az összes e-hulladék 
legalább 65%-át, illetve – ennek alternatívájaként – a tagállam területén keletkezett e-
hulladék 85%-át kell begyűjteniük. 2021 januárjában még nem álltak rendelkezésre a 
2019. évi e-hulladék-gyűjtési adatok. 

27 Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy teljesültek a 2012-re és 2015-re kitűzött 
uniós hasznosítási és újrafeldolgozási célok (lásd: II. melléklet, 4. ábra és 5. ábra). 
2018-től kezdődően a hasznosítási célok más e-hulladék-besorolás szerint kerülnek 
meghatározásra, és ezek teljesítése tekintetében 2021 januárjában nem álltak 
rendelkezésre adatok. 

  

                                                      
33 A 2012/19/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
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Az e-hulladékra vonatkozó uniós 
politika javítását célzó bizottsági 
fellépés 

Az Unió kiigazította az e-hulladékra vonatkozó jogszabályait 

28 A 2012. évi e-hulladék-irányelv megőrizte a 2003. évi irányelv fő jellemzőit, de 
több jelentős módosítást is bevezetett. Ilyen módosítás volt többek között az e-
hulladék új kategóriákba sorolása: a korábbi tíz viszonylag szűk kategóriát hat tágabb 
kategória váltotta fel. 

29 Egy másik módosítás a begyűjtési célértékeket érintette, amelyekre nézve eltérő 
mérési módszert fogadtak el. A 2003. évi irányelv értelmében valamennyi tagállamnak 
teljesítenie kell az elektromos és elektronikus berendezések magánháztartásokból 
származó hulladékainak begyűjtésére vonatkozó 4 kg/lakos célértéket. A 2012. évi 
irányelvben 2016-ra és 2019-re meghatározott begyűjtési célértékek valamennyi e-
hulladékra (a vállalkozásoktól és a magánháztartásokból származóakra egyaránt) 
alkalmazandóak. Az új célértékek vagy a tagállamban az előző három évben 
forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömegének 
százalékarányában, vagy a tagállamban keletkezett e-hulladék százalékarányában 
kerülnek megadásra. 

30 2017-ben a Bizottság végrehajtási rendeletet fogadott el a tagállami piacokon 
forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések tömegének, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések tagállamokban keletkezett hulladékai 
tömegének kiszámítására vonatkozó közös módszertan kidolgozásáról annak 
érdekében, hogy összehangolja a tagállamok által az e-hulladék éves begyűjtési 
arányának kiszámítására használt módszert34. 

31 2018-ban az e-hulladék-irányelven olyan módosítást35 eszközöltek, amely az 
adatszolgáltatási kötelezettségeket – a Bizottság által kidolgozott sablon alapján – 

                                                      
34 A Bizottság (EU) 2017/699 végrehajtási rendelete. 

35 Az (EU) 2018/849 irányelv. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018L0849
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egységes éves elektronikus jelentéstételbe fogta össze36. Ugyanebben az évben 
fogadták el a hulladék-keretirányelv módosítását37, amely a kiterjesztett gyártói 
felelősség rendszereire – köztük a e-hulladék-irányelvben meghatározott rendszerekre 
– általános minimumkövetelményeket határozott meg, és előírta a gyártó vagy 
importőr által a gyártói felelősségi rendszer számára fizetett díjak modulálását, 
figyelembe véve a környezetbarát tervezés szempontjait, olyanokat mint a tartósság, a 
javíthatóság, az újrafeldolgozhatóság és a veszélyes anyagok jelenléte. 

32 2019-ben a Bizottság jogszabályt fogadott el, amely harmonizálja az elektromos 
és elektronikus berendezések gyártóinak tagállami nyilvántartásait38, valamint a 
beszámolási eljárások 2018. évi módosításait kiegészítő, adatgyűjtésre és a 
beszámolásra vonatkozó eljárásokat vezetett be39. 

A Bizottság értékelte a szakpolitikák végrehajtását, és 
kötelezettségszegési eljárásokat indított 

33 A Bizottság 2017-ben az „e-hulladék-irányelvnek való megfelelést elősegítő 
gyakorlatot” hajtott végre, amelynek során értékelte, hogy a tagállamok megfelelnek-e 
az e-hulladékra vonatkozó jogszabályoknak40. A gyakorlathoz egy olyan osztályozási 
rendszert alkalmaztak, amely az uniós tagállamokat az értékelési kritériumoknak való 
megfelelésük alapján három csoportba sorolja (lásd: 6. ábra)41. 

                                                      
36 A 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (6) bekezdése. 

37 A 2008/98/EK irányelvnek az (EU) 2018/851 irányelvvel módosított 8a. cikke. 

38 A Bizottság (EU) 2019/290 végrehajtási rendelete. 

39 A Bizottság (EU) 2019/2193 végrehajtási határozata. 

40 Európai Bizottság, WEEE compliance promotion exercise – final report, 2017. december. 

41 WEEE compliance promotion exercise – final report, 2017. december, 76–84. o. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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6. ábra. A Bizottság értékelése az e-hulladék-gazdálkodás tagállami 
szakpolitikáiról 

 
Megjegyzés: Az eredmények nem szükségképpen jelentik az e-hulladékra vonatkozó uniós jogszabályok 
be nem tartását. 

Forrás: Az e-hulladék-irányelvnek való megfelelést elősegítő 2017. évi gyakorlat. 

34 A Bizottság beszámolója az általa követendőnek ítélt gyakorlati példákat is 
tartalmazott: 

o e-hulladék-kezelők közötti szabad verseny Bulgáriában, ahol a begyűjtési 
feladatok elosztása a hulladékkezelők piaci részesedése alapján történik; 

o a termelők vagy gyártói felelősségi rendszerek által kötelezően megvalósítandó, 
tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányokra irányuló beruházások Portugáliában; 

o kötelező kezelésminőségi követelmények Írországban és Franciaországban; 

o a készpénzfizetés tilalma Franciaországban, az e-hulladék nyomon 
követhetőségének javítása és az e-hulladék hivatalos rendszerből való 
kikerülésének megakadályozása céljából; 

o a könnyű javításra tervezett elektromos és elektronikus berendezések 
ökocímkézése Ausztriában; 

https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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o az újrahasználható és újra nem használható e-hulladékok elkülönített gyűjtése az 
elsődleges és másodlagos gyűjtőhelyeken Flandriában (Belgium). 

35 Az e-hulladék-irányelvnek való megfelelést elősegítő gyakorlat olyan kérdésekre 
szolgált ajánlásokkal, mint az e-hulladék-kezelés irányítása és finanszírozása, a 
végrehajtás, a jogellenes tevékenységek, a figyelemfelkeltés, az adatminőség, a 
kiterjesztett gyártói felelősség, a hulladékgyűjtési infrastruktúra, az újrahasználat és a 
termékkialakítás. 

36 A Bizottság a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott jelentésekben, 
valamint az e-hulladék-irányelv végrehajtásáról szóló háromévenkénti jelentésekben is 
értékelte az e-hulladékra vonatkozó szakpolitikát (lásd: 7. ábra). 

7. ábra. Az e-hulladékra vonatkozó szakpolitikát értékelő, kiválasztott 
bizottsági jelentések összefoglalása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a táblázatban felsorolt bizottsági beszámolók alapján. 
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37 A szakpolitikák végrehajtásának értékelése mellett a Bizottság 28, az e-hulladék-
irányelvhez kapcsolódó kötelezettségszegési eljárást indított egyes tagállamokkal 
szemben. A Bizottság három esetben fordult az Európai Bírósághoz az átültetés 
bejelentésének elmulasztása miatt, és miután a szóban forgó három tagállam átültette 
az irányelvet, visszavonta az említett bírósági kereseteket. 2020 decemberében három 
ügy maradt lezáratlanul az irányelv helytelen átültetése miatt (lásd: 8. ábra). 

8. ábra. Az e-hulladék-irányelvvel kapcsolatos kötelezettségszegési 
eljárások (2021. január) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság által szolgáltatott adatok alapján. 
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Az e-hulladék-gazdálkodás uniós 
kihívásai 

A meglévő e-hulladék-kezelési követelmények végrehajtása 

38 Az e-hulladék-irányelv az e-hulladék „megfelelő kezelésére” vonatkozó általános 
követelményeket határoz meg, amelyek magukban foglalják a következőket42: 

o az összes folyadék kivonása; 

o bizonyos anyagok, keverékek és összetevők eltávolítása az e-hulladék típusától 
függően (pl. katódsugárcsövek eltávolítása televíziókból, tonerpatronok 
eltávolítása a nyomtatókból); 

o az e-hulladék tárolására és kezelésére szolgáló létesítményekre vonatkozó 
alapvető infrastrukturális minimumkövetelmények. 

39 Az e-hulladék-irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ezeket az 
általános követelményeket az e-hulladék kezelésére vonatkozó minőségi 
minimumstandardokkal egészítsék ki, és előírja az e-hulladék kezelésére vonatkozó 
követelmények uniós szintű harmonizációját43. A Bizottság azzal kezdte ezt a 
folyamatot, hogy megbízta az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot 
(CENELEC) az e-hulladék kezelésére vonatkozó közös európai standardok 
kidolgozásával44. 

40 2014 és 2020 között a CENELEC tizenhárom szabványt dolgozott ki. A standardok 
alkalmazása továbbra is önkéntes, bár azok alapján a Bizottság az e-hulladék-irányelv 
értelmében az egész Unióban érvényes minőségi minimumstandardokat állapíthat meg 
(amire 2021 januárjáig nem került sor). A standardok számos, az e-hulladék gyűjtésével 
kapcsolatos területet érintenek, például a következőket45: 

                                                      
42 A 2012/19/EU irányelv, 8. cikk (2) bekezdés, VII. melléklet és VIII. melléklet. 

43 A 2012/19/EU irányelv, 8. cikkének (5) bekezdése. 

44 Európai Bizottság, M/518. sz. megbízás: Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
2013. január 24. 

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

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

o hulladékkezelés és a környezetszennyezés megszüntetése 

o újrahasználatra való előkészítés. 

41 A megfelelő kezelésre vonatkozó meglévő szabályok végrehajtásáért a tagállamok 
a felelősek. E célból az e-hulladék-irányelv olyan ellenőrzési és nyomonkövetési 
minimumkövetelményeket állapít meg a tagállamok számára, amelyek kiterjednek a 
gyártók által bejelentett információkra, az Unión kívülre irányuló e-hulladék-
szállítmányokra, valamint a hulladékkezelő létesítmények működésére46. Az irányelv 
azt is lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések gyártóival és az e-hulladék szállítóival kifizettesse az olyan elemzések és 
ellenőrzések költségeit, amelyeknél fennáll a hamisan, használt elektromos és 
elektronikus berendezésként bejelentett e-hulladék-szállítás gyanúja. 

42 2017-ben az akkor még 28 tagállamból 13-ban nem alakítottak ki az e-hulladék 
kezelésére és begyűjtésére is kiterjedő ellenőrzési tervet, és a tagállami hatóságok 
gyakran nem rendelkeztek elegendő erőforrással a kellően jelentős számú gazdasági 
szereplő vizsgálatához, illetve nem végezték el az „egyenértékű kezelési feltételek” 
jogszabályban előírt kontrollját az Unión kívülre történő hulladékszállítmányok 
esetében47 (lásd még: 10. bekezdés ). 

43 Több tagállamban a legfőbb ellenőrző intézmények által végzett ellenőrzések és 
felülvizsgálatok azt mutatták, hogy az Unió országai gyakran szembesülnek 
nehézségekkel a hulladékgazdálkodásra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása 
során. Vizsgálatunk során nyolc olyan beszámolót találtunk, amelyek kitértek az e-
hulladékra vonatkozó uniós szakpolitika végrehajtásával kapcsolatos problémákra, 
illetve egy, több legfőbb ellenőrző intézmény által végrehajtott koordinált ellenőrzést, 

                                                      
46 A 2012/19/EU irányelv 23. cikke. 

47 Ezek a tagállamok nem készítettek ellenőrzési tervet: Csehország, Dánia, Magyarország, 
Olaszország, Luxemburg, Portugália. Ezekben a tagállamokban pedig vagy csak a gyűjtésre 
vagy csak a kezelésre vonatkozó terveket készítettek: Belgium, Észtország, Románia. 
E tagállamok esetében nem található információ az ellenőrzési tervekről: Ciprus, 
Franciaország, Görögország, Szlovénia. Lásd: Európai Bizottság, WEEE compliance 
promotion exercise – final report, 2017. december, 61–62. és 74–75. o. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en


 27 

 

amely a hulladékszállításról szóló európai rendelet végrehajtására48 irányult. 
A beszámolók az e-hulladékra vonatkozó uniós szakpolitika végrehajtásának 
hiányosságait tárják fel (lásd: III. melléklet). 

Az e-hulladék-gazdálkodás során elkövetett büntetendő 
cselekmények kezelése 

44 Az e-hulladék-gazdálkodással kapcsolatos jogellenes cselekményeket többféle 
módon hajthatják végre a bűnelkövetők. Az e-hulladék kezelésével megbízott 
vállalatok az e-hulladék illegális lerakásával növelhetik nyereségüket, úgy hogy olykor 
csak az elektromos és elektronikus berendezések értékes részeit távolítják el49. 
Harmadik országokba irányuló illegális e-hulladék-szállításra is vannak példák. 
A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) szerint erősek az 
illegális vagy nem megfelelő hulladékgazdálkodás gazdasági ösztönzői, míg a lebukás 
kockázata általában alacsony50. Az Európai Unió Tanácsának elnöksége által készített 
jelentés megállapítása szerint a környezeti bűnözés (beleértve a hulladékkal 
kapcsolatos bűncselekményeket is) esetében alacsony a felderítési arány, és bizonyos 
esetekben statisztikailag elhanyagolhatóak az ilyen ügyekben lefolytatott 
büntetőeljárások eredményei51. Egy szakértői jelentés szerint a hulladékiparban a 
bűncselekményekből származó jövedelmek elérhetik a kábítószer-kereskedelemből 
származó jövedelmek szintjét, viszont a szankciók mértéke jóval kisebb52. 

45 Az illegális hulladéklerakás és az értékes alkatrészek e-hulladékból való 
eltávolítása jelentős probléma az Unióban. Például 2009 és 2013 között az olasz 
hatóságok 299 illegális e-hulladék-lerakási helyszínt derítettek fel többek között 
erdőkben, ipari övezetekben és mezőgazdasági területeken53. Egy másik esetben a 

                                                      
48 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 

Regulation, 2013. október. 

49 Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge, 
Az UNEP gyorsreagálási vizsgálata, UNEP és GRID-Arendal, Nairobi és Arendal, 2015, 8. o. 

50 INTOSAI, Auditing Waste Management, 2016. október, 41. o. 

51 Európai Unió Tanácsa, 14 065/19. sz. zárójelentés a kölcsönös értékeléseknek a környezeti 
bűnözésről szóló nyolcadik fordulójáról, 12. o. 

52 EnviCrimeNet és Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), 2015. február, 
1. o. 

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 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/hu/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/hu/pdf
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
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spanyol hatóságok hálóján akadt fenn egy olyan e-hulladék-újrafeldolgozó vállalat, 
amely tetemes mennyiségű e-hulladékot halmozott fel és hagyott kezeletlenül (lásd: 
2. háttérmagyarázat).  

2. háttérmagyarázat 

Helytelen e-hulladék-gazdálkodás az Unióban: egy példa 

2020 júliusában a spanyol hatóságok letartóztatták egy sevillai (Spanyolország) e-
hulladék-újrafeldolgozó vállalat öt vezetőjét. A hatóságok feltevése szerint a 
vállalat nem kezelte az általa fogadott veszélyes hulladékokat. Többek között 
felhalmozta az összes Andalúziában keletkező, hűtőgázokat tartalmazó hulladékot, 
például hűtőszekrényeket, légkondicionáló berendezéseket, valamint elektromos 
vízmelegítőket (amelyek szigetelőanyagaikban ilyen gázokat tartalmaznak). Ezek a 
gázok különösen károsak lehetnek a Föld ózonrétegére, és potenciális 
egészségügyi kockázatot jelentettek a létesítményben dolgozó alkalmazottakra és 
a közelben tartózkodó személyekre54. 

46 Az Eurostat adatai szerint az Unió tagállamaiban a begyűjtött e-hulladék 
mennyisége a forgalomba hozott elektromos és elektronikus termékek tömege felét 
sem éri el (lásd: II. melléklet, 3. ábra és 1. táblázat). Az illegális e-hulladék-
kereskedelem elleni küzdelem projektjének becslése szerint az Európában kidobott és 
azután nem megfelelően kezelt elektronikus berendezések mennyisége a tízszerese 
annak az e-hulladéknak, amelyet illegálisan a világ más részeibe exportálnak55. A 
projekt 2015-ös becslése szerint az akkori 28 uniós tagállam évente mintegy 400 ezer 
tonna használt elektromos és elektronikus berendezéssel vegyített, regisztrálatlan e-
hulladékot exportált56. A nagyságrend érzékeltetése végett: ez az exportált mennyiség 

                                                      
raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle 
attività di prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014., 
11. o. 

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

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

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

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
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az említett 28 országban 2015-ben megfelelően begyűjtött e-hulladék körülbelül 
10,5%-ának felelt meg57. 

47 A más uniós tagállamokba irányuló e-hulladék-szállítmányoknak meg kell 
felelniük a hulladékszállításra vonatkozó uniós jogszabályoknak (különösen az 
1013/2006/EK rendeletnek)58. Ami a harmadik országokba irányuló szállítást illeti, 
mind az uniós, mind a nemzetközi jog tiltja az uniós országokból származó veszélyes e-
hulladék olyan országokba történő szállítását, amelyek nem tagjai az OECD-nek59. A 
tagállami hatóságok munkáját segítendő az e-hulladék-irányelv szabályokkal szolgál 
egyfelől a használt elektromos és elektronikus berendezések, másfelől az e-hulladék 
megkülönböztetésére60. 

48 Az e-hulladék illegális szállításának gyakori módja, hogy az e-hulladékot hamis 
módon használt berendezésként sorolják be61. Így az ilyen szállítmányokat félrevezető 
módon szokványos kereskedelmi műveletekként tüntetik fel, hogy ne kelljen 
teljesíteniük a vonatkozó jogi követelményeket (lásd: 3. háttérmagyarázat). Jelenleg 
az e-hulladék-irányelv szabályai alapján lehet megkülönböztetni a használt 
berendezéseket és az e-hulladékot, és ezeket uniós iránymutatás62 egészíti ki. A Bázeli 
Akcióhálózat (BAN, nem kormányzati szervezet) által végzett kísérlet némi fényt 
derített arra, hogy melyek az e-hulladék célállomásai. 2017 áprilisa és 2017 
szeptembere között a BAN 314 olyan használt elektromos és elektronikus berendezést 
helyezett el 10 uniós tagállam e-hulladék-gyűjtőpontján, amelyeket titokban GPS-
nyomkövetőkkel szerelt fel. A 314 nyomon követett egységből 303 maradt az Unióban, 

                                                      
57 Eurostat, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management 

operations, [ENV_WASELEE__custom_441 774]. 

58 A 2012/19/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése. 

59 Az 1013/2006/EK rendelet, a C(2001)107/Final OECD-határozat 36. cikke, valamint a 
veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 
ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény VII. melléklete. 

60 A 2012/19/EU irányelv VI. melléklete. 

61 Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential, ENSZ Egyetem (UNU) / az ENSZ Képzési és Kutatóintézete (UNITAR) – a közös 
szervezésű SCYCLE-program, Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) és Nemzetközi 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Szövetség (ISWA), Bonn/Genf/Rotterdam. 2020, 14. o. 

62 A 2012/19/EU irányelv 23. cikke és VI. melléklete. Lásd még: 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. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://one.oecd.org/document/C(2001)107/FINAL/en/pdf
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
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míg 11 berendezés 7 nem-OECD országba és területre került (Ghána, Hongkong, 
Nigéria, Pakisztán, Tanzánia, Thaiföld és Ukrajna)63. 

3. háttérmagyarázat 

Illegális e-hulladék-szállítás: egy példa 

2020 júniusában a spanyol hatóságok az olasz hatóságok és az Europol 
támogatásával felszámoltak egy, a Kanári-szigetekről származó veszélyes hulladék, 
többek között e-hulladék illegális szállításával foglalkozó szervezett bűnözői 
csoportot. A csoport szándékosan látott el tévesen használtcikk-besorolással e-
hulladékot és szállított le azokból 2018-ban és 2019-ben összesen több mint 
750 000 kg-ot afrikai vevőknek64. 

49 Az uniós hulladékszállítási rendelet a hulladékot vagy „zöld listás”, vagy „sárga 
listás” kategóriába sorolja: az előbbire kevésbé szigorú szállítási követelmények 
vonatkoznak, mint az utóbbira65. A kezeletlen e-hulladék – amely rendszerint veszélyes 
– jellemzően a „sárga listás” kategóriába kerül. A hulladékszállításról szóló rendelet 
végrehajtásának hét tagállam és Norvégia legfőbb ellenőrző intézményei által végzett 
közös ellenőrzése megállapította, hogy a veszélyes hulladékot (az e-hulladék legtöbb 
típusa ide tartozik) gyakran „áruként” vagy „zöld listás” hulladékként importálják és 
exportálják, hogy elkerüljék a „sárga listás” hulladékra alkalmazandó szigorúbb 
eljárásokat és tilalmakat66. 2021 márciusában a Bizottságnál már zajlott a 
hulladékszállítási rendelet felülvizsgálati folyamata67. 

50 A nemzetközi kereskedelmi statisztikák nem tesznek különbséget a használt és az 
új elektromos és elektronikus berendezések között68. Az e-hulladék illegális 
szállításának gyakori módja, hogy az e-hulladékot hamis módon használt 
                                                      
63 Bázeli Akcióhálózat, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019, 6. o. 

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

65 Az 1013/2006/EK rendelet III. és IV. melléklete. 

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

67 Európai Bizottság, Inception Impact Assessment: Waste Shipment – revision of EU rules, 
2020. 

68 Krings, Hanna, International trade in second-hand electronic goods and the resulting global 
rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, 38–2015. sz., Marburgi 
Philipps Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marburg, 2015, 7. o. 

http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
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berendezésként sorolják be (lásd: 48. bekezdés). A Vámigazgatások Világszervezete 
(WCO) szerint a helyzet várhatóan változni fog, mivel a nemzetközi kereskedelemben 
forgalmazott áruk osztályozására használt harmonizált rendszer szerinti nómenklatúra 
legújabb, 2022 januárjában hatályba lépő változata „elektromos és elektronikus 
hulladék és maradék” címmel új vámtarifaszámot vezet be69. 

51 Az Európai Bizottság szerint a tagállamok (az Egyesült Királyságot is beleértve) 
2013 és 2015 között 2800 (mindenféle típusú hulladékot érintő) illegális 
hulladékszállításról számoltak be70. A 2014 és 2015 közötti időszakban egy, az európai 
országokban és régiókban (Ausztria, Csehország, Finnország, Németország, Írország, 
Olaszország, Málta, Észak-Írország, Norvégia, Lengyelország, Skócia, Szlovénia, 
Svédország és Wales) működő 14 környezetvédelmi hatóságból álló csoport 815 
hulladékszállítási jogsértésről számolt be, és ebből 99 kapcsolódott illegális e-
hulladékszállításhoz71. A BlockWaste kutatási projekt szakértői által készített 
beszámoló becslése szerint 2010 és 2014 között az Unióban keletkezett veszélyes 
hulladék (beleértve a veszélyes e-hulladékot is) 33%-át nem vették kezelt hulladékként 
nyilvántartásba72. 

52 A Vámigazgatások Világszervezete 2009 óta szervezi meg a DEMETER-műveletet, 
amelynek keretében vámhatóságok és más hatóságok működnek együtt a nemzetközi 
(például hulladékkereskedelemhez kapcsolódó) szerződésekben előírt kereskedelmi 
követelmények érvényesítése érdekében. 2020-ban a DEMETER VI műveletben 73 
vámhatóság, valamint számos más szereplő, például az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) vett 
részt, és annak eredményeképp 131 lefoglalást hajtottak végre. Zömében 
fémhulladékot foglaltak le, de e-hulladékra is bukkantak. Az Unión belüli lefoglalások 

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

Customs. WCO Research Paper, 50. sz., 2020. december, 16. o. Lásd még: Vámigazgatások 
Világszervezete, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted, 2020. 
január 8. 

70 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK rendelet végrehajtásáról, COM(2018) 762, 6. o. 

71 Olley, Katie et al. IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014–2015: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation. A környezeti jog végrehajtásával és érvényesítésével 
foglalkozó európai uniós hálózat (IMPEL), 28–32. o. 

72 Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU, 
BlockWaste projekt, 2017. október, 29–30. o. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
http://www.blockwaste.eu/p/publications.html
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zöme Belgiumban, Lengyelországban és Dániában történt73. A korábbi DEMETER-
műveletek során ugyancsak foglaltak már le veszélyes e-hulladékot74. 

Az e-hulladék-gyűjtés, -újrafeldolgozás és -újrahasználat 
további fokozása 

53 Az e-hulladék-irányelv 2019-től kezdődően előírja, hogy a tagállamoknak az előző 
három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos 
tömegéhez viszonyítva az összes e-hulladék legalább 65%-át, illetve – ennek 
alternatívájaként – a tagállam területén keletkezett e-hulladék 85%-át be kell 
gyűjteniük75. Az első célérték (65%) esetében a begyűjtési arányt a forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömegéhez viszonyítva állapítják 
meg, tehát a 65%-os célérték nem azt méri, hogy a keletkezett e-hulladékot milyen 
arányban sikerült begyűjteni. 

54 A tagállamoknak a 2019. évi adatokról 2021 júniusáig kell beszámolniuk az 
Eurostatnak, így a 2019. évi adatok 2021 januárjában még nem álltak rendelkezésre. Az 
Eurostat 2017-re és 2018-ra vonatkozóan rendelkezésre álló adatai azt mutatják, hogy 
ebben a két évben kevés tagállam teljesítette a 65%-os begyűjtési arányt (lásd: a 
II. melléklet, 3. ábra). Egy tanulmány becslése szerint 2019-ben csak Bulgária és 
Horvátország érheti el a 65%-os célértéket, és egyetlen tagállam sem fogja elérni az 
alternatív opcióként megadott 85%-os célértéket76: ezen elmaradás fő oka az, hogy az 
e-hulladék fémhulladékkal keverve gyűjtik77 (lásd: 9. ábra). 

                                                      
73 Vámigazgatások Világszervezete, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments 

of illegal waste and ozone depleting substances, 2020. október 29. 

74 Vámigazgatások Világszervezete, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, 
2018. november 28. 

75 A 2012/19/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdése. 

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, ENSZ Egyetem (UNU) / az 
ENSZ Képzési és Kutatóintézete (UNITAR) – a közös szervezésű SCYCLE-program, Bonn, 
Németország, 28–31. O. 

77 Idem, 32–50. o. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/hun
https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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9. ábra. A 2019. évi gyűjtési célértéktől való elmaradás 
(2018. évi adatok alapján, EU-27 + Egyesült Királyság, Norvégia és Izland) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az UNU/UNITAR In-depth review of the WEEE Collection Rates and 
Targets című részletes vizsgálata alapján. 

55 A 2019. évi begyűjtési célértékek több, 2018-tól kezdve alkalmazandó 
hasznosítási célértéket egészítenek ki. Ezek között találhatóak hasznosítási 
küszöbértékek, de az újrafeldolgozás és az újrahasználatra való előkészítés 
tekintetében meghatározott küszöbértékek is (lásd: 10. ábra). 

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
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10. ábra. Az e-hulladék hasznosítására 2018. augusztus 15-től 
alkalmazandó célértékek 

 
Megjegyzés: A célértékek a begyűjtést követően kezelt e-hulladékhoz viszonyítva értendőek. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az e-hulladék-irányelv alapján. 

56 Az e-hulladék jó részét még akkor sem dolgoznák fel újra vagy készítenék elő 
újrahasználatra, ha az Unió a kidobott elektromos és elektronikai berendezések mind a 
hat kategóriája tekintetében teljesítené a 65%-os minimális begyűjtési arányt. Ebben 
az elképzelt forgatókönyvben az Unió (a forgalomba hozott termékek átlagos 
tömegéhez viszonyítva) a mobiltelefonok 35,75%-át, a televíziók 45,5%-át és a 
hűtőszekrények 52%-át dolgozná fel újra (lásd: 11. ábra). 
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11. ábra. Hasznosítás, újrafeldolgozás és újrahasználatra való előkészítés 
a 65%-os begyűjtési arány megvalósulása esetén 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az e-hulladék-irányelv alapján. 

57 A termékkialakítás csökkentheti az e-hulladék mennyiségét és fokozhatja az 
újrafelhasználást, mivel tartósabbá és könnyebben javíthatóvá teszi az elektromos és 
elektronikus berendezéseket78. A gyártók növelhetik termékeik tartósságát, többek 
között jobb anyagválasztással és a termék összetevőinek összeállításához használt 
technikák módosításával. A jobb kialakítás a termék javíthatóságát is növelheti. 

58 Az e-hulladék-irányelvben található néhány rendelkezés a termékkialakításra 
vonatkozóan. Emellett a körforgásos gazdaságra vonatkozó új uniós cselekvési terv is 
foglalkozik a termékkialakítás módosításával, ami elősegíti a körforgásos gazdaság 
kiépítését. A korábbiakban már felhívtuk a figyelmet a kialakításnak a termékek 
újrafeldolgozhatóságában, javíthatóságában és tartósságában betöltött szerepére 
(lásd: 4. háttérmagyarázat). 

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

Oszaka, 2019, 20. o. 

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

A Számvevőszék környezettudatos tervezéssel kapcsolatos korábbi 
vizsgálatai 

Az 1/2020. sz. különjelentésünkben79 megjegyeztük, hogy a Bizottság elkezdett 
figyelembe venni olyan szempontokat, mint a kritikus és ritka anyagok jelenléte, 
valamint a termékek újrafeldolgozhatósága, javíthatósága és tartóssága. 
Javasoltuk, hogy a Bizottság fogadjon el standard módszertani keretet a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó követelmények alkalmazására a 
termékkialakítás szempontjából releváns jogszabályi javaslatok előkészítő munkája 
során. A Bizottság elfogadta ezt az ajánlást, amelyet 2021 decemberéig kell 
végrehajtania. 

59 2019-ben a Bizottság 10 különböző termékkategória tekintetében aktualizálta a 
környezettudatos tervezés követelményeit80. Hat kategória esetében (hűtőkészülékek, 
elektronikus kijelzők, háztartási mosogatógépek, háztartási mosógépek és mosó-
szárítógépek, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek és 
hegesztőberendezések)81 a Bizottság leszögezte, hogy a gyártóknak 2021-ig 
biztosítaniuk kell a termékek olyan megtervezését, hogy azokat „széles körben 
használatos szerszámokkal” meg lehessen javítani. A felülvizsgált követelmények azt is 
előírták, hogy a gyártóknak biztosítaniuk kell az alkatrész-utánpótlást a szakszervizek 
(és bizonyos esetekben a végfelhasználók) számára. 

60 Ezek az aktualizált környezettudatos tervezési követelmények még nem 
vonatkoznak egyes népszerű elektromos és elektronikus berendezésekre, például a 
mobiltelefonokra és a számítógépekre. A 32 európai ország 45 fogyasztói szervezetét 
képviselő Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) bírálatot fogalmazott meg a 

                                                      
79 A Számvevőszék 1/2020. sz. különjelentése: „A környezettudatos tervezés és az 

energiafogyasztási címkézés terén az uniós fellépések jelentősen hozzájárulnak az 
energiahatékonyság javításához, ugyanakkor komoly késedelmek és gyakori 
szabálytalanságok is jellemzik őket”. 

80 Európai Bizottság, Sajtósarok: The new ecodesign measures explained, 2019. október 1. 

81 Az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet, az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet, az (EU) 
2019/2022 bizottsági rendelet, az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet, az (EU) 2019/2024 
bizottsági rendelet és az (EU) 2019/1784 bizottsági rendelet. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_19_5889
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj
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követelmények kapcsán, mivel azok nem biztosítanak a végfelhasználók számára a 
szakszervizekével megegyező hozzáférési jogot a pótalkatrészekhez82. 

  

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

https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Záró megjegyzések 
61 Az Unió olyan e-hulladék-gazdálkodási kerettel rendelkezik, amely megállja a 
helyét a világ más részeivel összehasonlítva. Egy-egy uniós tagállam átlagosan több 
elektronikus hulladékot gyűjt és hasznosít, mint a legtöbb harmadik ország. Az e-
hulladék begyűjtése és hasznosítása idővel javult az Unióban, és a begyűjtött e-
hulladék több mint 80%-át újrafeldolgozzák. Az Unió mint egész teljesítette az e-
hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó korábbi célértékeit, azonban néhány 
tagállam nem érte el a 2016. évi hulladékgyűjtési célértéket. Az Unió ezt követően 
ambiciózusabb hulladékgyűjtési és -hasznosításai célértékeket tűzött ki maga elé 
(ezekről egyelőre nincsenek adatok). 

62 Idővel az Unió tökéletesítette az e-hulladékra vonatkozó jogszabályokat a 
célértékek, az e-hulladék-kategóriák és a beszámolási eljárások felülvizsgálata révén. 
A Bizottság értékelte a szakpolitikák végrehajtását, iránymutatást nyújtott, és 
kötelezettségszegési eljárásokat indított egyes tagállamokkal szemben. 

63 Az uniós e-hulladék-gazdálkodás előtt továbbra is kihívások állnak. Ezek egyike az 
e-hulladék-kezelésre vonatkozó meglévő követelmények teljesítése. Néhány tagállam 
például nem rendelkezik elegendő erőforrással a kellően jelentős számú gazdasági 
szereplő vizsgálatához, és nem végezték el az „egyenértékű kezelési feltételek” 
jogszabályban előírt kontrollját az Unión kívülre történő hulladékszállítmányok 
esetében. Kihívást jelent a helytelen e-hulladék-gazdálkodás, az illegális 
hulladékszállítás és egyéb büntetendő cselekmények problémájának kezelése is. 
Emellett az Unió előtt áll az a feladat is, hogy tovább növelje az e-hulladék gyűjtését, 
újrafeldolgozását és újrahasználatát. 

Az áttekintést 2021. április 14-i luxembourgi ülésén fogadta el a Samo Jereb 
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök  
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Mellékletek 

I. melléklet. Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak hasznosítására és újrafeldolgozására 
vonatkozóan az Unió által meghatározott célértékek 
összefoglalása 
1. táblázat. Az e-hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására 
vonatkozó uniós célértékek 

2012. augusztus 13-tól 
2015. augusztus 14-ig 

 

2015. augusztus 15-től 
2018. augusztus 14-ig 

 
2018. augusztus 15-től 

Az I. melléklet 1. vagy 10. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 80%-os hasznosítása, 
75%-os újrafeldolgozással 

Az I. melléklet 1. vagy 10. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 85%-os hasznosítása, 
80%-os újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

A III. melléklet 1. vagy 4. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 85%-os hasznosítása, 
80%-os újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

Az I. melléklet 3. vagy 4. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 75%-os hasznosítása, 
65%-os újrafeldolgozással 

Az I. melléklet 3. vagy 4. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 80%-os hasznosítása, 
70%-os újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

A III. melléklet 2. kategóriájába 
tartozó e-hulladék 80%-os 
hasznosítása, 70%-os 
újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

Az I. melléklet 2., 5., 6., 7., 8. 
vagy 9. kategóriájába tartozó e-
hulladék 70%-os hasznosítása, 
50%-os újrafeldolgozással 

Az I. melléklet 2., 5., 6., 7., 8. 
vagy 9. kategóriájába tartozó e-
hulladék 75%-os hasznosítása, 
55%-os újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

A III. melléklet 5. vagy 6. 
kategóriájába tartozó e-
hulladék 75%-os hasznosítása, 
55%-os újrafeldolgozással és 
újrahasználatra való 
előkészítéssel 

80%-os újrafeldolgozás a 
gázkisüléses lámpák esetében 

80%-os újrafeldolgozás a 
gázkisüléses lámpák esetében 

80%-os újrafeldolgozás a 
lámpák esetében 

 

Az I. melléklet szerinti 
kategóriák 

1. Háztartási nagygépek 
2. Háztartási kisgépek 
3. Informatikai és távközlési berendezések 
4. Szórakoztató-elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 
5. Világítóberendezések 
6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a helyhez kötött, 

nagyméretű ipari szerszámok kivételével) 
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 
8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek 

kivételével) 
9. Ellenőrző és vezérlő eszközök 
10. Adagoló automaták 
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A III. melléklet szerinti 
kategóriák 

1. Hőcserélő berendezések 
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 

100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak 
3. Lámpák 
4. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 
5. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 
6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési 

berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 
50 cm-t) 

Megjegyzés: A célértékek a begyűjtést követően kezelt e-hulladékhoz, nem pedig a forgalomba hozott 
termékekhez viszonyítva értendőek. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az uniós jogszabályok alapján. 
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II. melléklet. Az e-hulladék gyűjtésére és hasznosítására 
vonatkozó adatok 
1. ábra. Az e-hulladék begyűjtési aránya (%-ban, 2017*) 

 
Megjegyzés: A begyűjtési arány a keletkezett hulladék arányában kifejezve. *Eltérő rendelkezés 
hiányában. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Global E-waste Statistics Partnership adatai alapján. 

https://globalewaste.org/country-sheets/
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2.ábra. A magánháztartásokból származó e-hulladék begyűjtése (kg/fő) 

 
Megjegyzés: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Írország, Lettország, Málta és Szlovénia 
esetében nem állnak rendelkezésre 2006-os adatok. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 
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3. ábra. Az e-hulladék begyűjtési aránya a 2016-os és 2019-es 
célértékekkel (%*) 

 
*A százalékarány az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések 
átlagos tömegéhez viszonyítva értendő. 

Megjegyzés: *Olaszországra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 
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1. táblázat. Az e-hulladék begyűjtési aránya az Unióban és egyes 
tagállamaiban (%*) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

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

Horvátország n.a. n.a. 37,2 60,1 94,1 81,6 83,5 

Ciprus 14,1 14,5 18,2 28,5 28,7 57,1 n.a. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olaszország 48,4 43,6 34,5 39,4 n.a. n.a. n.a. 

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

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

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

Málta 10,8 12,2 11,9 13,2 16,3 21,8 n.a. 

Hollandia n.a. n.a. n.a. 45,8 47,9 49,6 48,9 

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

Portugália 28,7 37,1 49,1 53,6 55,8 53,9 n.a. 

Románia 17,2 24,2 24,4 30,1 31,5 n.a. n.a. 

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

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

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

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

n.a. = nem alkalmazandó 

* Az adott területen az előző 3 évben forgalomba hozott termékek átlagos mennyiségének %-ában. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 
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4. ábra. Hasznosítás termékkategória szerint (EU-27, %, célértékekkel) 

 
Megjegyzés: A 2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozóan egyes adatok nem állnak rendelkezésre. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. 



 46 

 

5. ábra. Újrafeldolgozás és újrahasználatra való előkészítés együtt 
kategóriánként (EU-27, %, célértékkel) 

 
Megjegyzés: 2012-re és 2013-ra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A 2014 és 2017 közötti 
időszakra vonatkozóan egyes adatok nem állnak rendelkezésre. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján.  
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III. melléklet. Az e-hulladékra vonatkozó ellenőrzések az uniós 
tagállamokban 
1. táblázat. A legfőbb ellenőrző intézmények által az e-hulladékra 
vonatkozóan végzett ellenőrzések főbb megállapításai 

Ellenőrzés Az e-hulladékkal kapcsolatos főbb problémák 

2019 – Tribunal de Cuentas (ES) 
Az autonóm közösségek több mint 
10 000 lakosú, saját regionális 
ellenőrző hivatallal nem rendelkező 
települése által végrehajtott 
környezetvédelmi intézkedés 

Az e-hulladék kezelése kapcsán ellenőrzött 15 település közül 
egy nem vezetett be az e-hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló 
rendszert, hét pedig külön gyűjtötte azt, de az általános 
települési hulladék részeként. 

2018 – Valstybés Kontrolé (LT) 
Veszélyes hulladékok kezelése 

Nem azonosítottak minden veszélyes hulladékot, jelentős 
mennyiségüket a rendes települési hulladékkal együtt 
gyűjtötték. Veszélyeshulladék-kezelési műveletek 
engedélyezése a közegészségre gyakorolt lehetséges hatások 
teljes körű értékelése nélkül. Előfordultak olyan esetek, amikor 
a létesítmények az engedélyezettnél több hulladékot dolgoztak 
fel. 

2018 – Riigikontroll (EE) 
A veszélyes és radioaktív hulladékok 
feldolgozásának követővizsgálata 

A 2015-ös ellenőrzés ajánlásainak végrehajtása folyamatban 
van, de továbbra is vannak problémák. A telephelyen kezdett 
felhalmozódni a hulladék. 

2017 – Valstybés Kontrolé (LT) 
A gyártói felelősség elvének 
alkalmazása 

Az állam nem rendelkezik pontos és megbízható adatokkal a 
belső piacra szállított termékekről, valamint a 
hulladékgazdálkodásról. A hatóságok nem vizsgálják meg a 
legkockázatosabb gyártókat és importőröket. 

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL) 
Használt elektromos és elektronikus 
készülékek hulladékkezelési rendszere  

Az ellenőrzött entitások zöme nem felelt meg a vonatkozó 
előírásoknak. Többségük helytelenül regisztrálta az e-
hulladékot, és sokuk nem számolt be az illetékes hatóságnak. 
A nemzeti jogszabályok kétértelműsége olyan eseteket 
eredményezett, amikor sem a nemzeti, sem a regionális 
hatóságok nem tekintették magukat felelősnek az 
ellenőrzésekért. 

2016 – Riigikontroll (EE) 
Az állam és a helyi önkormányzatok 
szerepvállalása a települési hulladék 
gyűjtésében és 
hasznosításában:Újrafeldolgozzák-e a 
háztartási hulladékot? 

Az e-hulladék gyakran szétválogatás nélkül marad. Sok esetben 
nem volt lehetőség arra, hogy az emberek otthonuk közelében 
helyezzék el a szétválogatott hulladékot. 

2015 – Riksrevisionen (SE) 
Veszélyes hulladék szállítása: 
eredményes-e a felügyelet? 

A veszélyeshulladék-szállítás felügyelete elégtelen, és a 
szankciók nem riasztják el a komolytalan piaci szereplőket. 

2015 – Riigikontroll (EE) 
Veszélyes és radioaktív hulladékok 
feldolgozása:Sikerült-e a kormánynak 
megszerveznie a veszélyes és 
radioaktív hulladékok kezelését? 

A veszélyes hulladékra vonatkozó nemzeti adatok pontatlanok. 
Több veszélyes hulladék keletkezik, de az újrafeldolgozás a 
2008-as szinten maradt (valamennyi veszélyes hulladék 
esetében, beleértve az e-hulladékot is). A hulladékgyűjtő 
központok nem tudták biztosítani a veszélyes hulladékok 
megfelelő utólagos kezelését. 

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

2013 – EUROSAI – ( BG, EL, HU, IE, 
NL, NO, PL és SI legfőbb ellenőrző 
intézményei) 
Koordinált ellenőrzés a 
hulladékszállításról szóló európai 
rendelet érvényesítéséről:Nyolc 
nemzeti ellenőrzésen alapuló közös 
jelentés, 2013, 6. o. 

Valamennyi ellenőrzött ország hivatalosan megfelel a 
hulladékszállításról szóló uniós rendeletnek, de jelentős 
eltérések mutatkoznak a végrehajtás, a jogszabályok 
értelmezése és a jogsértések kezelése terén. Több országban 
helytelenül sorolják be az e-hulladék-importokat és -
exportokat, ez könnyebben előfordulhat a bázeli egyezmény 
hulladékosztályozási rendszere, illetve a vámhatóságok által 
használt vámtarifaszámok közötti eltérések miatt. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a felsorolt beszámolók alapján. 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
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Betűszavak és rövidítések 
BAN: Bázeli Akcióhálózat 

BEUC: Európai Fogyasztók Szervezete 

CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 

DG ENV: Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 

EEE: Elektromos és elektronikai berendezés 

Europol: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 

IKT: Információs és kommunikációs technológia. 

INTOSAI: Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OLAF: Európai Csalás Elleni Hivatal 

SAI: legfőbb ellenőrző intézmény 

WCO: Vámigazgatások Világszervezete 

WEEE: Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 
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Glosszárium 
E-hulladék: Elektromos és elektronikus berendezések, amelyek felhasználóik számára 
elértéktelenedtek, vagy már nem töltik be eredeti funkciójukat, más néven elektromos 
és elektronikai berendezések hulladékai (WEEE). 

Gyártói felelősségi rendszer: A gyártók által a termékeik környezeti hatásával 
kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése céljából létrehozott szervezet. 

Kiterjesztett gyártói felelősség: Olyan megközelítés, amely a termék életciklusának 
fogyasztás utáni szakaszát – többek között az újrafeldolgozást és az ártalmatlanítást is 
– hozzáadja a gyártó környezeti felelősségéhez. 

Körforgásos gazdaság: Olyan gazdasági rendszer, amelynek célja az erőforrás-
felhasználás, a hulladékképződés és a kibocsátások minimálisra csökkentése az 
újrahasználat, a megosztás, a javítás, a felújítás, az újragyártás és az újrafeldolgozás 
révén. 

Környezettudatos tervezés: Olyan tervezési megközelítés, amely a termék 
életciklusának minden szakaszában minimálisra csökkenti annak környezeti hatását. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajrahasznos%C3%ADt%C3%A1s
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A számvevőszéki munkacsoport 
Ezt az „E‐hulladék: uniós fellépések és fennálló kihívások” című áttekintést a 
fenntartható természetierőforrás‐gazdálkodásra szakosodott, Samo Jereb 
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést Joëlle Elvinger 
számvevőszéki tag vezette Preiss Ildikó kabinetfőnök, Charlotta Törneling 
kabinetattasé, Robert Markus ügyvezető, Ernesto Roessing feladatfelelős, 
valamint João Coelho számvevő támogatásával. Nyelvi támogatás: Adrian Williams. 
A vizuális elemekkel Marika Meisenzahl nyújtott támogatást. 
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Áttekintésünk középpontjában az áll, hogy 
milyen szerepet tölt be és milyen fellépéseket 
hajt végre az Unió az elektronikus hulladék-
kezelés előtt álló kihívások terén. Egy-egy 
uniós tagállam átlagosan több elektronikus 
hulladékot gyűjt és hasznosít, mint a legtöbb 
harmadik ország. Az Unió mint egész teljesítette 
az elektronikus hulladék gyűjtésére és 
hasznosítására vonatkozó korábbi célértékeit, 
majd még nagyratörőbbeket határozott meg. 
Számos feladat vár még azonban megoldásra. 
Áttekintésünk rámutat a következő nehézségekre: 
az érvényes e-hulladék-kezelési követelmények 
végrehajtása; a helytelen e-hulladék-
gazdálkodással, az illegális szállítmányokkal és 
egyéb büntetendő cselekményekkel szembeni 
fellépés; az e-hulladék-gyűjtés, -újrafeldolgozás 
és -újrahasználat fokozása.

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1

Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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