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Kopsavilkums 
I Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) (arī “elektronisko iekārtu 
atkritumi” jeb “e-atkritumi”) ir dažāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas 
vairs nav derīgas to lietotājiem vai vairs neatbilst sākotnējam mērķim. Šā veida 
atkritumi bieži satur bīstamas vielas, tātad tie ir kaitīgi videi. E-atkritumi bieži satur arī 
metālus un plastmasu, kas var noderēt kā izejvielas jauniem produktiem, tātad e-
atkritumi ir piemēroti reciklēšanai. 

II Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas galvenokārt ir balstīts uz publiski 
pieejamo informāciju vai materiāliem, kuri īpaši vākti šajā nolūkā. Apskata galvenā 
tēma ir Eiropas Savienības (ES) uzdevumi un darbības, kuru mērķis ir risināt e-
atkritumu apsaimniekošanas problēmas Eiropas Savienībā. Apskatā ir aprakstīta 
ES rīcība šajā jomā, kā arī ir iezīmēti vēl daži atlikušie svarīgākie izaicinājumi saistībā ar 
EEIA direktīvas īstenošanu. Šā apskata publicēšana 2021. gada pirmajā ceturksnī dos 
iespēju Komisijai ņemt to vērā, sagatavojot Elektroierīču aprites iniciatīvu, kas plānota 
2021. gada pēdējā ceturksnī. 

III ES pieņēma pirmo EEIA direktīvu 2003. gadā, kuru aizstāja ar jaunu 
direktīvu 2012. gadā. Direktīvā ir ieviests paplašinātas ražotāja atbildības princips, 
atbilstoši kuram, ievērojot principu “piesārņotājs maksā”, elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotāji finansē EEIA apsaimniekošanu. Ar EEIA direktīvu tiek arī stimulēta 
ražotāju un reciklētāju sadarbība, lai uzlabota izstrādājumu konstrukcija padarītu 
iespējamu atkalizmantošanu un EEIA komponentu un materiālu demontāžu un resursu 
atgūšanu no tiem. Turklāt Direktīvā ir noteikti vairāki EEIA savākšanas un resursu 
atgūšanas mērķi. ES un starptautiskie tiesību akti aizliedz bīstamo e-atkritumu eksportu 
uz valstīm, kuras nav Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstis. 

IV Komisija 2019. gadā publicēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu, ar kuru tiek 
atbalstīta ES ekonomikas modernizācija, par prioritāti tiek noteikta materiālu 
izmantošanas samazināšana un priekšroka tiek dota atkalizmantošanai tā vietā, lai 
izvēlētos reciklēšanu. 2020. gadā Komisija publicēja jaunu aprites ekonomikas rīcības 
plānu. Šajā plānā elektroniskās un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 
iekārtas ir atzītas par izstrādājumiem, attiecībā uz kuriem ir vajadzīga steidzama rīcība, 
un ir paredzēts veicināt labāku produktu konstrukciju, patērētāju stāvokļa uzlabošanu 
un ražošanas procesu apritīgumu. 

V Mēs secinājām, ka salīdzinājumā ar pārējo pasauli ES ir ieviests labs e-atkritumu 
apsaimniekošanas satvars. ES dalībvalstis vidēji savāc vairāk EEIA un atgūst no tiem 
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resursus nekā lielākā daļa trešo valstu. ES kopumā ir sasniegusi līdz šim izvirzītos 
EEIA savākšanas un resursu atgūšanas mērķus, lai gan dažas dalībvalstis nesasniedza 
2016. gada savākšanas mērķi. Tagad ES ir izvirzījusi tālejošākus savākšanas un resursu 
atgūšanas mērķus. 

VI Mēs arī secinām, ka ES ir uzlabojusi elektronisko iekārtu atkritumiem piemērotos 
tiesību aktus, pārskatot mērķus, e-atkritumu kategorijas un ziņošanas procedūras. 
Komisija ir izvērtējusi politikas īstenošanu un uzsākusi pārkāpuma procedūras pret 
dalībvalstīm. 

VII Mēs atzīmējam, ka joprojām pastāv izaicinājumi ES e-atkritumu 
apsaimniekošanā. Viena problēma ir saistīta ar pašreizējo e-atkritumu apstrādes 
prasību izpildi. Vēl viena problēma ir nepareiza e-atkritumu apsaimniekošana, 
nelikumīgi sūtījumi un citas noziedzīgas darbības. Turklāt ES jāturpina izvērst e-
atkritumu savākšanu, reciklēšanu un atkalizmantošanu. 
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Ievads 

Politikas konteksts 

01 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi” (“EEIA”, “elektronisko iekārtu 
atkritumi”, “e-atkritumi”) ir “dažāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas 
vairs nav derīgas to lietotājiem vai vairs neatbilst sākotnējam mērķim”1. Šie atkritumi 
var ietvert ļoti dažādas ierīces, sākot ar mazām sadzīves elektroierīcēm un IT iekārtām, 
līdz tādam lielam aprīkojumam kā fotoelementu paneļi vai bankomāti. Te netiek 
ieskaitītas baterijas, uz kurām ES attiecas atsevišķi tiesību akti. 

02 Ja EEIA pareizi neapstrādā, tie ir kaitīgi videi, jo bieži satur sarežģītas ļoti toksisku 
vielu kombinācijas. Neapstrādātu EEIA degšanas procesā var rasties bīstamas ķīmiskās 
vielas, piemēram, dioksīns2. Dažu metālu, piemēram, svina un dzīvsudraba, 
izmantošana EEI Eiropas Savienībā ir ierobežota kopš 2003. gada3, bet šīs vielas 
joprojām var būt klātesošas vecākos ražojumos. 

03 Pienācīga e-atkritumu apstrāde var dot ievērojamu ekonomisko labumu un 
samazināt pieprasījumu pēc izejvielām. Piemēram, tonna viedtālruņu satur apmēram 
100 reižu vairāk zelta nekā tonna zelta rūdas4. E-atkritumos var būt arī citi svarīgi 
metāli: varš, niķelis, indijs, pallādijs5. E-atkritumu reciklēšana arī veicina klimata 
pārmaiņu mazināšanu, jo tādējādi tiek samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas 
rastos, ražojot jaunus materiālus, īpaši metālus6. ES finansētajā ProSUM projektā7 tika 

                                                      
1 Gill, Gitanjali Nain, “Electronic waste”, Encyclopaedia Britannica, 2016. gada maijs. 

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

3 Direktīva 2002/95/EK (vairs nav spēkā) un Direktīva 2011/65/ES. 

4 Pasaules Ekonomiks forums, “A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global 
Reboot”, 2019. 

5 INTOSAI, “Auditing Waste Management”, 2016. gada oktobris, 16. lpp. 

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. sējums, 
3. un 4. lpp. 

7 Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM), 
finansēts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2000”, EU.3.5.4, dotācijas nolīgums nr. 641 999. 

https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://cordis.europa.eu/project/id/641999


 7 

 

noteikti 49 ķīmiskie elementi, kurus var atrast EEIA un daudzus no kuriem var reciklēt 
un izmantot citos ražojumos8. Eiropas Komisija ir noteikusi 18 no šiem 49 elementiem 
kā kritiski svarīgas izejvielas, t. i., ekonomiski svarīgus materiālus ar augstu apgādes 
risku9 (sk. 1. attēlu). 

1. attēls. EEIA atrodamie ķīmiskie elementi un kritiski svarīgas izejvielas 
(iekrāsotas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā) 

 
Piezīme. Eiropas Komisija par kritiski svarīgu izejvielu uzskata boksītu, kas ir iezis ar augstu alumīnija 
saturu, nevis ķīmisko elementu alumīniju kā tādu. 

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no Urban Mine Platform un Eiropas Komisijas. 

04 ES pieņēma pirmo tiesību aktu par e-atkritumiem 2003. gadā (Pirmā 
EEIA direktīva10). Ar šo direktīvu tika veicinātas savākšanas shēmas, kas ļāva 

                                                      
8 Huisman, Jaco un citi, galīgais ziņojums “Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban 

Mine and mining wastes (ProSUM) - Final Report”, 2017. gada 21. decembris, Brisele, 
Beļģija. Sk. arī ProSUM projektu “Urban Mine Platform”. 

9 Eiropas Komisija, “Noturība kritiski svarīgo izejvielu jomā: ceļā uz drošāku un ilgtspējīgāku 
apgādātību”, COM(2020) 474 final, 1. lpp. un 1. pielikums. 

10 Direktīva 2002/96/EK. 
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http://www.urbanmineplatform.eu/homepage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj
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patērētājiem par velti nodot EEIA, piemērojot paplašinātas ražotāja atbildības principu 
(sk. 1. izcēlumu). 2012. gadā ES pieņēma pārstrādātu direktīvu (Otrā EEIA direktīva11). 

1. izcēlums 

Paplašināta ražotāja atbildība 

Paplašināta ražotāja atbildība ir principa “piesārņotājs maksā” praktisks 
pielietojums, proti, ražotāji atbild par savu ražojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves 
ciklā12. 

ES Atkritumu pamatdirektīvā “paplašināta ražotāja atbildība” ir definēta kā 
“dalībvalstu veiktu pasākumu kopums, ar ko nodrošināt, lai produktu ražotājiem 
būtu finansiāla atbildība vai finansiāla un organizatoriska atbildība īstenot 
pārvaldību tajā produkta aprites cikla posmā, kad tas kļuvis par atkritumiem”13. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji un importētāji, kā arī to pilnvarotie 
pārstāvji dalībvalstīs var organizēt e-atkritumu apsaimniekošanu individuāli, tieši 
organizējot atkritumu savākšanu un sekojošās darbības. Viņi var arī izvēlēties 
ieguldīt kopīgā shēmā, piemēram, kopā ar citiem ražotājiem izveidojot un 
finansējot “ražotāju atbildības organizāciju”, kura uzņemas e-atkritumu 
apsaimniekošanu. 

05 Saskaņā ar EEIA direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ir izveidotas sistēmas, lai 
galapatērētāji varētu nodot e-atkritumus bez maksas14. Elektrisko un elektronisko 
iekārtu ražotāji finansē šīs sistēmas proporcionāli savai tirgus daļai pēc iekārtu veidiem 
atbilstoši katras dalībvalsts noteikumiem, kas ieviesti, ievērojot Atkritumu 
pamatdirektīvā15 un EEIA direktīvā noteiktās obligātās prasības. 

06 Atkritumu apsaimniekošana ir plašs termins, ar kuru apzīmē dažāda veida 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, resursu atgūšanu no tiem un apglabāšanu16. 
EEIA direktīvā ir noteikumi par šādām e-atkritumu apsaimniekošanas darbībām: dalītu 
EEIA savākšanu, pienācīgu apstrādi, EEIA nosūtīšanu, reģenerāciju jeb resursu atgūšanu 

                                                      
11 Direktīva 2012/19/ES. 

12 Pouikli, Kleonik, “Concretising the role of extended producer responsibility in European 
Union waste law and policy”, ERA Forum, 20. sēj., 2020. gada februāris, 494. lpp. 

13 Direktīva 2008/98/EK, 3. panta 21. definīcija. 

14 Direktīva 2012/19/ES, 5. pants. 

15 Direktīva 2008/98/EK, 8.a pants. 

16 Direktīva 2008/98/EK, 3. panta 9. definīcija. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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(tostarp reciklēšanu un sagatavošanu atkalizmantošanai) un apglabāšanu videi 
nekaitīgā veidā. 

07 EEIA direktīvā ir arī veicināta Atkritumu pamatdirektīvā noteiktās atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijas piemērošana. Ņemot vērā šo atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, EEIA direktīvā ir paredzēta ražotāju un reciklētāju 
sadarbība un informācijas apmaiņa ar mērķi uzlabot izstrādājumu konstrukciju, lai 
veicinātu atkalizmantošanu un EEIA komponentu un materiālu demontāžu un 
atgūšanu. 2. attēlā ir dots piemērs, kā atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju var 
piemērot ledusskapim. 

2. attēls. Piemērs: atkritumu hierarhijas piemērošana ledusskapim 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Atkritumu pamatdirektīvu. 

08 EEIA direktīvā ir izvirzīti vairāki EEIA savākšanas mērķi (sk. 3. attēlu), vairāki 
resursu atgūšanas mērķi un obligāti mērķi atkritumu sagatavošanai atkalizmantošanai 
un reciklēšanai (sk. I pielikumu). Resursu atgūšana no atkritumiem iever reciklēšanu un 
metālu un to savienojumu ieguvi, kā arī sadedzināšanu enerģijas ražošanai17. 

                                                      
17 Direktīva 2008/98/EK, II pielikums. 
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Resursu 
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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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3. attēls. E-atkritumu savākšanas mērķi, pamatojoties uz EEIA direktīvu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Direktīvu 2012/19/ES un Direktīvu 2002/96/EK. 

09 Lai aizsargātu vidi, EEIA direktīvā ir noteiktas kopējas ES mēroga e-atkritumu 
apstrādes prasības. Dalībvalstis var noteikt papildu obligātus savākto EEIA apstrādes 
kvalitātes standartus. Ar Direktīvu Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas 
aktus, lai noteiktu obligātus kvalitātes standartus EEIA apstrādei (kas ietver resursu 
atgūšanu, reciklēšanu un sagatavošanu atkalizmantošanai), pamatojoties uz darbu, ko 
veic Komisijas pilnvarotas standartizācijas organizācijas18. 

10 EEIA direktīvā noteikts, ka EEIA sūtījumi uz citām ES dalībvalstīm vai trešām 
valstīm ir atļauti tikai tad, ja tie atbilst ES tiesību aktiem par atkritumu sūtījumiem. 
Attiecībā uz atkritumu sūtījumiem uz valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, ES tiesību akti 
aizliedz eksportēt bīstamos atkritumus uz šīm valstīm, ja tās nav Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstis19. Kopš 2019. gada 

                                                      
18 Eiropas Komisija, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 

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

19 Regula (EK) Nr. 1013/2006, 36. pants. 

4 kg/

PAR ATSKAITES PUNKTU ŅEM LIELĀKO 
LIELUMU

45 % no 3 iepriekšējos gados dalībvalsts 
tirgū laisto elektrisko un elektronisko 
iekārtu vidējā svara
No 2016. gada 14. augusta: 
10 dalībvalstīs vismaz 40 % no 
3 iepriekšējos gados tirgū laisto elektrisko 
un elektronisko iekārtu vidējā svara

85 % EEIA, kas radīti dalībvalsts teritorijā
10 dalībvalstīm mērķi var atlikt, bet ne vēlāk 
kā līdz 2021. gada 14. augustam

No 2006. g. No 2016. g. No 2019. g.

No privātām mājsaimniecībām savākti 
vismaz 4 kg uz vienu iedzīvotāju gadā

Tāds pats svars EEIA, kas vidēji savākti
attiecīgajā dalībvalstī 
3 iepriekšējos gados

65 % no 3 iepriekšējos gados 
dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un 
elektronisko iekārtu vidējā svara

VAI

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

Mērķis, kas izvirzīts Pirmajā EEIA direktīvā

Mērķis, kas izvirzīts pašreiz spēkā esošajā EEIA direktīvā

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20080321:LV:PDF
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
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starptautiskajās tiesībās arī ir aizliegts dažādu bīstamo atkritumu, tostarp bīstamo e-
atkritumu, eksports no ES uz valstīm, kuras nav ESAO dalībvalstis20. 

Funkcijas un pienākumi 

11 Eiropas Komisija, proti, tās Vides ģenerāldirektorāts (ENV ĢD), ierosina politiku 
(tostarp jaunus tiesību aktus) un uzrauga e-atkritumu politikas īstenošanu. Komisija var 
sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, ja tās neievēro ES tiesību aktus. Eiropas 
Statistikas birojs (Eurostat) – vēl viens Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts – atbild par 
dalībvalstu savākto datu apkopošanu attiecībā uz tirgū laistām elektriskām un 
elektroniskām iekārtām (EEI), EEIA savākšanu, resursu atgūšanu no EEIA (tostarp 
rekciklēšanu un sagatavošanu atkalizmantošanai) un eksportētajiem EEIA. Eurostat veic 
arī šo datu savstarpējas konsekvences pārbaudes21, kā arī ziņo par mērķu 
sasniegšanu22. 

12 ES finansē pētniecību, kā arī spēju veidošanu e-atkritumu jomā un ir piešķīrusi 
gandrīz 100 miljonus EUR pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”23 un vairāk nekā 
8 miljonus EUR programmā “LIFE”24. No ES budžeta (Kohēzijas fonda un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda) tiek piešķirts zināms finansējums arī vispārējai atkritumu 
infrastruktūrai, bet pēc Komisijas publicētajiem datiem nav iespējams noteikt, vai kāda 
daļa šā finansējuma ir piešķirta tieši e-atkritumu infrastruktūrai25. 

13 Dalībvalstis ir transponējušas EEIA direktīvu valsts tiesību aktos un ir ieviesušas 
procesus Direktīvas īstenošanai. Tās paziņo datus Eurostat. 

                                                      
20 Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to 

aizvākšanu, VII pielikums. 

21 Direktīva 2012/19/ES, 16. pants, un Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2193. 

22 Sk. Eurostat, “Waste statistics – electrical and electronic equipment”. 

23 Sk. datubāzi “CORDIS”. 

24 Sk. programmas “LIFE” projektu datubāzi. 

25 Eiropas Komisija, Atvērto datu portāls, dati par Kohēzijas fondu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu. 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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14 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji un importētāji (un to pilnvarotie 
pārstāvji) dalībvalstīs atbild par ES tirgū laisto produktu atbilstību ES tiesību aktiem un 
par e-atkritumu apsaimniekošanas finansēšanu. 

E-atkritumi, Eiropas zaļais kurss un aprites ekonomika 

15 2019. gadā Komisija publicēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu. Tas bija 
“pirmais ceļvedis, kurā izklāstītas galvenās rīcībpolitikas un pasākumi” ar mērķi 
“ES pārveidot par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku”26. Šajā paziņojumā bija paredzēti daudzi mērķi un 
darbības, tostarp “jauns aprites ekonomikas rīcības plāns”. Aprites ekonomikā ražojumi 
un to sastāvā esošie materiāli tiek augstu vērtēti, tātad atkritumi tiek samazināti līdz 
minimumam un materiāli pēc iespējas paliek ekonomikā27. Cita starpā par prioritāti ir 
izvirzīta materiālu izmantošanas samazināšana, reciklēšanas vietā priekšroka tiek dota 
atkalizmantošanai un ir nostiprināta paplašinātā ražotāja atbildība. 

16 2020. gada martā Komisija publicēja paziņojumu “Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns – Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”28. Šajā paziņojumā elektronika 
un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iekārtas ir atzītas par vienu no 
galvenajām vērtību ķēdēm, kas prasa “steidzamus, visaptverošus un koordinētus 
risinājumus”. 

17 Komisija plāno 2021. gada pēdējā ceturksnī laist klajā Apritīgas elektronikas 
iniciatīvu29, kuras mērķis būtu palielināt produktu kalpošanas laiku, cita starpā 
paredzot šādas darbības30: 

o pieņemt regulatīvus pasākumus attiecībā uz elektriskām un elektroniskām 
ierīcēm, lai tās tiktu konstruētas ar domu nodrošināt energoefektivitāti un 
ilgizturību, remontējamību, modernizējamību, uzturamību, atkalizmantošanu un 
reciklēšanu; 

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

27 Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, “Closing the loop: New circular economy package”, 
2016. gada janvāris, 2. un 3. lpp. 

28 COM(2020) 98 final. 

29 COM(2020) 690 final, Pielikums. 

30 COM(2020) 98 final, 3.1. iedaļa. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_lv.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/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/LV/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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o sevišķu uzmanību pievērst elektronikai un IKT ražojumiem kā prioritārajam 
sektoram, kurā jāievieš “tiesības uz remontu”, tostarp tiesības atjaunināt 
novecojušu programmatūru; 

o pieņemt regulatīvus pasākumus par mobilo tālruņu un līdzīgu ierīču lādētājiem; 

o uzlabot EEIA savākšanu, tostarp izpētīt iespējas ieviest ES mēroga 
atpakaļnodošanas sistēmu veciem mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem un 
lādētājiem; 

o pārskatīt ES noteikumus par bīstamajām vielām elektriskās un elektroniskās 
iekārtās. 
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Apskata tvērums un pieeja 
18 Šajā apskatā aplūkojam ES uzdevumus un darbības attiecībā uz EEIA. Sniedzam 
apkopojumu par ES darbībām e-atkritumu jomā un iezīmējam galvenos izaicinājumus 
EEIA direktīvas īstenošanā. Apskata periods aptver laiku no 2012. gada augusta, kad 
stājās spēkā EEIA direktīva, līdz 2021. gada janvārim. Mūsu uzmanības centrā bija 
izaicinājumi ES e-atkritumu apsaimniekošanā. Mēs rīkojām sanāksmes ar ENV ĢD 
darbiniekiem, un tika izskatīti šādi dokumenti: 

o ziņojumi, ko sagatavojusi Eiropas Revīzijas palāta (ERP)31 un valstu augstākās 
revīzijas iestādes (ARI); 

o Eiropas Komisijas politikas novērtējumi, īpaši Komisijas 2017. gada EEIA atbilstības 
veicināšanas pasākuma galīgais ziņojums; 

o Eiropas Parlamenta ziņojumi, tostarp Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) 
ziņojumi; 

o akadēmisko aprindu, domnīcu un NVO publikācijas par EEIA apsaimniekošanu. 

19 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas galvenokārt ir balstīts uz publiski 
pieejamo informāciju vai materiāliem, kuri īpaši vākti šajā nolūkā. Apskatā vienkopus 
vienā dokumentā ir konsolidēta informācija un zināšanas par e-atkritumu politikas 
stāvokli Eiropas Savienībā un par ES risināmām problēmām, lai uzlabotu resursu 
atgūšanu no e-atkritumiem, un līdz ar to mēs piedalāmies plašākās debatēs par 
atkritumu samazināšanu un ekonomikas aprites uzlabošanas veidiem. Šā apskata 
publicēšana 2021. gada pirmajā ceturksnī dos iespēju Komisijai ņemt to vērā, 
sagatavojot Elektroierīču aprites iniciatīvu, kas plānota 2021. gada pēdējā ceturksnī. 

  

                                                      
31 Īpašais ziņojums Nr. 01/2020 “ES rīcība ekodizaina un energomarķējuma jomā: nozīmīgs 

devums energoefektivitātes uzlabošanā, ko mazina ievērojama kavēšanās un neatbilstība” 
un īpašais ziņojums Nr. 16/2019 “Eiropas vides ekonomiskie konti: var uzlabot to lietderību 
politikas veidotājiem”. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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ES satvars attiecībā uz darbībām, kas 
saistītas ar e-atkritumiem 

ES savāc vairāk e-atkritumu (un atgūst resursus no tiem) nekā 
citviet pasaulē 

20 Pasaules statistika par e-atkritumiem liecina, ka Eiropas Savienībā savākšanas un 
apstrādes rādītāji ir labāki nekā citviet pasaulē. Partnerības “Global E-Waste Statistics 
Partnership” dati rāda, ka Eiropas kontinentā (gan ES, gan pārējās Eiropas valstīs) tiek 
radīts visvairāk e-atkritumu uz vienu iedzīvotāju, bet tiek arī savākts un reciklēts 
visvairāk EEIA. Uz vienu iedzīvotāju Eiropā rodas tikpat daudz e-atkritumu kā abās 
Amerikās un Okeānijā, toties savākšanas un reciklēšanas rādītāji ir četras reizes lielāki 
(sk. 1. tabulu). 

1. tabula. E-atkritumu rašanās, savākšana un reciklēšana katrā 
kontinentā 2019. gadā 

Rādītāji Āfrika Amerikas Āzija Eiropa Okeānija 

Radītie e-
atkritumi 

Kopā (Mt) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Uz vienu 
iedzīvotāju 
(kg) 

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

E-atkritumi, kas 
dokumentēti kā 
savākti un 
pienācīgi 
reciklēti 

Kopā (Mt) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Kopējo radīto 
atkritumu 
īpatsvars (%) 

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

Avots: ERP, izmantojot datus, kas apkopoti Global E-waste Monitor 2020. 

21 ES dalībvalstis pārsvarā savāc vairāk e-atkritumu nekā citas valstis, ieskaitot tādas 
attīstītās valstis kā ASV un Japāna (sk. 1. attēlu II pielikumā). 

E-atkritumu savākšana un resursu atgūšana Eiropas Savienībā 
laika gaitā ir uzlabojusies 

22 Eurostat dati liecina, ka 2012.–2018. gadā Eiropas Savienībā uz vienu iedzīvotāju 
savāktais EEIA apjoms ir pieaudzis (sk. 4. attēlu, kā arī 2. attēlu II pielikumā). Līdz 
2018. gadam pieejamie dati rāda, ka, lai gan stāvoklis katrā dalībvalstī atšķiras, 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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vispārējā tendence visā ES ir aizvien labāki EEIA savākšanas rādītāji (attiecībā pret tirgū 
laisto ražojumu vidējo svaru iepriekšējos trīs gados, sk. 1. tabulu II pielikumā). 

4. attēls. Tirgū laistas elektriskās un elektroniskās iekārtas un savāktie 
EEIA (ES-27, kg uz vienu iedzīvotāju) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

23 Resursu atgūšana no atkritumiem ietver dažāda veida darbības, tostarp 
reciklēšanu, sagatavošanu atkalizmantošanai un sadedzināšanu (enerģijas atgūšana). 
Saskaņā ar Eurostat datiem 2012.–2018. gadā Eiropas Savienībā resursi tika atgūti no 
vairāk nekā 87 % savākto EEIA un vairāk nekā 80 % EEIA reciklēja (sk. 5. attēlu). 
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5. attēls. EEIA resursu atgūšanas, reciklēšanas un sagatavošanas 
atkalizmantošanai rādītāji (ES-27, %) 

 
Piezīme. Rādītāji ir salīdzināti ar savākto EEIA apjomu. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 

ES bija sasniegusi savus iepriekšējos EEIA savākšanas un resursu 
atgūšanas mērķus, tāpēc izvirzīja vērienīgākus savākšanas un 
atgūšanas mērķus 

24 No 2006. gada 31. decembrim līdz 2015. gada 31. decembrim ES dalībvalstīs no 
privātām mājsaimniecībām bija obligāti jāsavāc vidēji četri kilogrami EEIA uz vienu 
iedzīvotāju gadā32. Eurostat dati liecina, ka gandrīz visas ES valstis šo mērķi bija līdz 
2015. gadam sasniegušas (sk. 2. attēlu II pielikumā). 

                                                      
32 Direktīva 2002/96/EK, 5. panta 5. punkts, un Direktīva 2012/19/ES, 7. panta 1. punkts. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02002L0096-20101201
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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25 2016. gadā dalībvalstīs obligātais savākšanas apjoms bija 45 % no visiem EEIA (ne
tikai no privātām mājsaimniecībām) attiecībā pret iepriekšējos trīs gados tirgū laisto 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējo svaru33. Bulgārijā, Čehijā, Latvijā, Lietuvā, 
Ungārijā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā līdz 2016. gada augustam 
izņēmuma kārtā obligātā savākšanas apjoma mērķis bija 40 %. Lielākā daļa dalībvalstu 
un arī ES kopumā sasniedza 45 % mērķi. Taču divas dalībvalstis mērķi nesasniedza, un 
vairāku dalībvalstu rādītāji turpmākajos divos gados bija vājāki, kaut arī tie pārsniedza 
obligāto savākšanas apjomu (sk. 3. attēlu un 1. tabulu II pielikumā). 

26 No 2019. gada dalībvalstīm obligāti jāsavāc 65 % no visiem EEIA attiecībā pret
iepriekšējos trīs gados tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu vidējo svaru vai 
85 % no dalībvalsts teritorijā radītajiem EEIA. 2021. gada janvārī dati par 2019. gadā 
savāktajiem EEIA vēl nebija pieejami. 

27 Saskaņā ar Eurostat datiem tika sasniegti 2012. un 2015. gadam izvirzītie
ES resursu atgūšanas un reciklēšanas mērķi (sk. 4. un 5. attēlu II pielikumā). Sākot no 
2018. gada, ir mainījusies EEIA kategorizācija, ko izmanto resursu atgūšanas mērķu 
noteikšanai, bet 2021. gada janvārī nebija pieejami dati par mērķu sasniegšanu 
atbilstoši šīm kategorijām. 

33 Direktīva 2012/19/ES, 7. panta 1. punkts. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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Komisijas rīcība ES e-atkritumu 
politikas uzlabošanā 

ES ir pielāgojusi savus EEIA tiesību aktus 

28 Komisija 2012. gada EEIA direktīvā ne tikai saglabāja 2003. gada direktīvas 
galvenās iezīmes, bet arī ieviesa vairākus būtiskus grozījumus. Viens no tiem bija jaunā 
EEIA klasifikācija: 10 relatīvi šauras kategorijas tika nomainītas uz sešām plašākām 
kategorijām. 

29 Tika arī pieņemta cita rādītāju sistēma savākšanas mērķu noteikšanai. Saskaņā ar 
2003. gada direktīvu visām dalībvalstīm bija jāizpilda mērķis no privātajām 
mājsaimniecībām savākt 4 kg EEIA uz vienu iedzīvotāju. Savākšanas mērķi, kas tika 
noteikti 2012. gada direktīvā par 2016. un 2019. gadu, attiecas uz visiem (uzņēmumu 
un privāto mājsaimniecību) EEIA. Šie jaunie mērķi tiek izteikti procentos no iepriekšējos 
trīs gados dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā svara vai no 
dalībvalstī radītajiem EEIA.  

30 Komisija 2017. gadā pieņēma īstenošanas regulu, ar ko izveido kopīgu 
metodoloģiju iekšzemes tirgū laisto EEI svara un radīto EEIA aprēķināšanai, lai 
saskaņotu aprēķinus EEIA ikgadējam savākšanas apjomam dalībvalstīs34. 

31 2018. gadā EEIA direktīvā tika izdarīts grozījums35, ar kuru iepriekšējās datu 
ziņošanas prasības konsolidēja vienā prasībā, proti, reizi gadā datus paziņot 
elektroniski, izmantojot Komisijas sagatavotu veidni36. Kāds šā paša gada grozījums 
Atkritumu pamatdirektīvā noteica vispārējo prasību minimumu paplašinātas ražotāja 
atbildības shēmām, tostarp tām, kas attiecas uz EEIA37, un pieprasīja modulācijas tām 
ražotāja vai importētāja maksātajām nodevām, kas tiek maksātas ražotāju atbildības 
organizācijām, ņemot vērā tādus ekodizaina aspektus kā noturība, remontējamība, 
reciklējamība un bīstamo vielu klātbūtne. 

                                                      
34 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/699. 

35 Direktīva 2018/849. 

36 Direktīva 2012/19/ES, 16. panta 6. punkts. 

37 Direktīva 2008/98/EK (grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/851), 8.a pants. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/699/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018L0849
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
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32 Komisija 2019. gadā pieņēma tiesību aktus, lai saskaņotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotāju reģistru formātu dalībvalstīs38 un noteiktu kārtību datu 
vākšanai un ziņošanai, kas papildināja 2018. gada izmaiņas ziņošanas kārtībā39. 

Komisija ir novērtējusi politikas īstenošanu un uzsākusi 
pārkāpuma procedūras 

33 Komisija 2017. gadā veica “EEIA atbilstības veicināšanas pasākumu”, kurā tā 
novērtēja dalībvalstu atbilstību EEIA tiesību aktiem40. Šajā pasākumā ES dalībvalstis tika 
klasificētas trīs grupās atkarībā no novērtējuma kritēriju izpildes (sk. 6. attēlu)41. 

                                                      
38 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/290. 

39 Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2019/2193. 

40 Eiropas Komisija, “WEEE compliance promotion exercise – final report”, 2017. gada 
decembris. 

41 “WEEE compliance promotion exercise – final report”, 2017. gada decembris, 76.–84. lpp. 

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/290/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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6. attēls. Komisijas novērtējums par dalībvalstu EEIA apsaimniekošanas
politiku (2017. gads)

Piezīme. Rezultāti nenorāda uz to, ka juridiski nav ievēroti ES tiesību akti EEIA jomā. 

Avots: WEEE compliance promotion exercise 2017. 

34 Komisijas ziņojumā ir arī norādīti tādi labas prakses piemēri kā:

o brīvā konkurence Bulgārijas EEIA apsaimniekošanas operatoru vidū un savākšanas
pienākumi, kas tiek piešķirti, balstoties uz to tirgus daļām;

o ražotāju un ražotāju atbildības organizāciju obligātie ieguldījumi informācijas un
izpratnes veicināšanas kampaņām Portugālē;

o obligātās apstrādes kvalitātes prasības Īrijā un Francijā;

o skaidras naudas maksājumu aizliegums Francijā ar mērķi uzlabot
EEIA izsekojamību un apkarot e-atkritumu noplūdi ārpus oficiālās shēmas;

o ekomarķējumu piešķiršana Austrijā tām elektriskajām un elektroniskajām
iekārtām, kuru dizains ļauj tās viegli saremontēt;

o atkalizmantojamu un vienreizlietojamu EEIA dalīšana primārajos un sekundārajos
savākšanas punktos Flandrijā (Beļģijā).

Augsts kvantitatīvo kritēriju izpildes līmenis UN
Spēcīga kvalitatīvo pasākumu kopuma īstenošana

A grupa
• Austrija, Bulgārija, Vācija, Ungārija, Īrija, Lietuva, Somija, Francija, Spānija, Apvienotā

Karaliste

Augsts kvantitatīvo kritēriju izpildes līmenis UN
Vairāku kvalitatīvo pasākumu īstenošana

B grupa
• Beļģija, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Zviedrija

Zems/stagnējošs kvantitatīvo kritēriju izpildes līmenis VAI
Ierobežota kvalitatīvo pasākumu īstenošana vai nekādu kvalitatīvo pasākumu neīstenošana

C grupa
• Čehija, Horvātija, Kipra, Dānija, Igaunija, Grieķija, Itālija, Malta, Rumānija, Slovēnija

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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35 EEIA atbilstības veicināšanas pasākums arī sniedza ieteikumus saistībā ar tādiem 
jautājumiem kā EEIA apsaimniekošanas pārvaldība un finansēšana, izpildes panākšana, 
noziedzīgas darbības, izpratnes veicināšana, datu kvalitāte, paplašināta ražotāja 
atbildība, savākšanas infrastruktūra, atkalizmantošana un izstrādājumu konstrukcija. 

36 Komisija arī novērtēja EEIA politiku ziņojumos Padomei un Eiropas Parlamentam, 
kā arī trīsgadu ziņojumos par EEIA direktīvas īstenošanu (sk. 7. attēlu). 

7. attēls. Kopsavilkums dažiem Komisijas ziņojumiem, kuros novērtēta 
EEIA politika 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz tabulā uzskaitītajiem Komisijas ziņojumiem. 

37 Papildus politikas īstenošanas novērtēšanai Komisija pret dalībvalstīm ir uzsākusi 
28 pārkāpuma procedūras saistībā ar EEIA direktīvu. Komisija iesniedza Eiropas 
Savienības Tiesai trīs lietas par transponēšanas nepaziņošanu un tās atsauca, kad 
attiecīgās trīs dalībvalstis direktīvu transponēja. Kopš 2020. gada decembra trīs lietas 
par direktīvas nepareizu transponēšanu palika atvērtas (sk. 8. attēlu). 

2018. gada 12. jūlijs
Īstenošanas ziņojums
Direktīvas 2002/96/EK un 
2012/19/ES par EEIA:  
2013.–2015. gads

• Tikai septiņas dalībvalstis bija transponējušas 2012. gada EEIA direktīvu 
līdz juridiski noteiktajam termiņam – 2014. gada 14. februārim. Visas 
dalībvalstis bija to transponējušas līdz 2018. gadam.

• Dalībvalstis kopumā uzlaboja savus EEIA savākšanas un resursu atgūšanas 
apjomus, lai gan trūka dažu dalībvalstu datu.

2017. gada 18. aprīlis
COM(2017) 171 final
Ziņojums par EEIA direktīvas 
darbības jomas pārskatīšanu un 
savākšanas mērķu termiņu 
pārskatīšanu

• Jauns EEIA iedalījums kategorijās nemainīja EEIA direktīvas darbības jomu.
• 2019. gada savākšanas mērķi ir vērienīgi, bet tos iespējams sasniegt, ja 

dalībvalstis novērš nepaziņotu savākšanu un veic pasākumus saistībā ar 
izpildes panākšanu un uzraudzību.

• Savākšanas mērķu izvirzīšana katrā EEIA kategorijā palielinātu 
administratīvo slogu, nebūtu produktīva un radītu apjukumu.

2017. gada 18. aprīlis
COM(2017) 173 final
Ziņojums par resursu atgūšanas 
mērķu pārskatīšanu, par iespēju 
noteikt atsevišķus mērķus 
atkārtotai izmantošanai 
sagatavojamiem EEIA un 
resursu atgūšanas mērķu 
aprēķināšanas metodes 
pārskatīšanu

• 2018. gada resursu atgūšanas mērķi tikpat vērienīgi kā iepriekš.
• ES līmeņa resursu atgūšanas mērķis palielinātu administratīvo slogu, bet 

valsts līmeņa mērķi varētu noderēt, ja dalībvalstis aktīvi iesaistītos.

2015. gada aprīlis
Pētījums
Resursu atgūšanas no EEIA 
mērķi, mērķi attiecībā uz 
sagatavošanu atkalizmantošanai 
un resursu atgūšanas mērķu 
aprēķināšanas metode

• 2018. gada resursu atgūšanas mērķi tikpat vērienīgi kā iepriekš.
• To atkritumu apjomu, no kuriem atgūti resursi, galvenokārt ietekmē 

savākto atkritumu apjoms.
• Jaunie resursu atgūšanas mērķi neveicina tādu materiālu atgūšanu, kuri 

EEIA atrodami nelielos daudzumos.
• Sabiedrības informētība ir svarīga atkalizmantošanas un remontēšanas 

veicināšanai. 
• Atkalizmantošanu un remontēšanu veicinošām organizācijām jādod 

piekļuve EEIA agrīnā savākšanas stadijā.
• Turpmāk ieteicama saskaņošana ar ES Aprites ekonomikas stratēģiju, īpaši 

attiecībā uz ekodizainu un kritiski svarīgām izejvielām.
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8. attēls. Pārkāpumu procedūras saistībā ar EEIA direktīvu (2021. gada
janvārī)

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegto informāciju. 

Izskatīšanā esošas lietas

ES Tiesai nodotas lietas. Lietas slēgtas pēc tam, kad Komisija no tām 
izstājusies

Transponēšanas nepaziņošana

Nepareiza transponēšana

Nepietiekama tiesību aktu piemērošana
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MT

SE

RO
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CY
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EL

ES

FI

FR
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HU

IE

LV
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ES e-atkritumu apsaimniekošanas 
izaicinājumi 

E-atkritumu apstrādes pašreizējo prasību īstenošana 

38 EEIA direktīvā izklāstītas e-atkritumu galvenās “pareizas apstrādes” prasības, 
tostarp42: 

o visu šķidrumu atdalīšana; 

o noteiktu vielu, maisījumu un sastāvdaļu atdalīšana atkarībā no EEIA veida (piem., 
atdalīt katodstaru lampu no televizora, atdalīt tonera kasetnes no printera); 

o infrastruktūras obligātās pamatprasības iekārtām, kas tiek lietotas 
EEIA uzglabāšanai un apstrādei. 

39 EEIA direktīva ļauj dalībvalstīm šīs vispārējās prasības papildināt ar EEIA apstrādes 
obligātajiem kvalitātes standartiem un saskaņot e-atkritumu apstrādes prasības visā 
ES43. Komisija šo procesu uzsāka, piešķirot pilnvaras Eiropas Elektrotehniskās 
standartizācijas komitejai (CENELEC), lai izstrādātu kopējos Eiropas standartus 
EEIA apstrādei44. 

40 No 2014. līdz 2020. gadam CENELEC izstrādāja 13 standartus. Šo standartu 
izmantošana aizvien ir brīvprātīga, lai gan Komisija saskaņā ar EEIA direktīvu var noteikt 
uz tiem balstītus ES mēroga obligātās kvalitātes standartus (ko tā līdz 2021. gada 
janvārim nebija noteikusi). Standartos ir ietverti vairāki ar EEIA savākšanu saistīti 
procesi, piemēram45: 

o savākšana un loģistika; 

                                                      
42 Direktīva 2012/19/ES, 8. panta 2. punkts, VII pielikums un VIII pielikums. 

43 Direktīva 2012/19/ES, 8. panta 5. punkts. 

44 Eiropas Komisija, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
2013. gada 24. janvāris. 

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/04.07.2018
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/04.07.2018
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 apstrāde un attīrīšana; 

o sagatavošana atkalizmantošanai. 

41 Dalībvalstis ir atbildīgas par pašreizējo pienācīgas apstrādes noteikumu 
īstenošanu. Lai to paveiktu, EEIA direktīva dalībvalstīm nosaka obligātās pārbaudes un 
pārraudzības prasības, kas attiecas uz ražotāju paziņoto informāciju, pārbaudēm 
gadījumos, kad EEIA sūta ārpus ES, kā arī apstrādes iekārtu darbībām46. Kad pastāv 
aizdomas par EEIA sūtījumiem, kas nepatiesi deklarēti kā lietotas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, direktīva arī ļauj dalībvalstīm iekasēt maksu no elektrisko un 
elektronisko iekārtu ražotājiem un EEIA sūtītājiem par analīžu un pārbaužu izmaksām. 

42 Kopā 13 no tolaik 28 dalībvalstīm 2017. gadā nebija izstrādājušas inspekcijas 
plānu EEIA apstrādei un savākšanai, un dalībvalstu iestādēm bieži trūka resursu, lai 
piesaistītu pietiekami daudz operatoru, un tās neizpildīja tiesību aktos noteikto 
“līdzvērtīgu apstrādes nosacījumu” kontroli gadījumā, ja atkritumi tiktu sūtīti ārpus 
ES47 (sk. arī 10. punktu). 

43 Vairāku dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) veiktajās revīzijās un apskatos 
ir pierādījies, ka ES valstis bieži sastopas ar grūtībām, īstenojot ES tiesību aktus par 
atkritumu apsaimniekošanu. Mēs konstatējām astoņus ziņojumus saistībā ar 
jautājumiem par EEIA politikas īstenošanu ES, kā arī vairāku ARI koordinētu revīziju par 
ES Atkritumu sūtījumu regulas izpildi48. Šajos ziņojumos ir konstatētas nepilnības tajā, 
kā tiek īstenota ES politika EEIA jomā (sk. III pielikumu). 

                                                      
46 Direktīva 2012/19/ES, 23. pants. 

47 Inspekcijas plānu nebija izstrādājušas šādas dalībvalstis: Čehija, Dānija, Ungārija, Itālija, 
Luksemburga, Portugāle. Šādas dalībvalstis bija izstrādājušas tikai atkritumu savākšanas vai 
apstrādes plānu: Beļģija, Igaunija, Rumānija. Netika atrasta informācija par šādu dalībvalstu 
inspekcijas plānu: Kipra, Francija, Grieķija, Slovēnija. Sk. Eiropas Komisija, “WEEE 
compliance promotion exercise – final report”, 2017. gada decembris, 61., 62., 74. un 75. 
lpp. 

48 EUROSAI, “Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 
Regulation”, 2013. gada oktobris. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/04.07.2018
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
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Noziedzīgu darbību novēršana e-atkritumu apsaimniekošanā 

44 Noziedznieki vairākos veidos var veikt nelikumīgas darbības saistībā ar 
EEIA apsaimniekošanu. Uzņēmumi, kuri saņem samaksu, lai apstrādātu e-atkritumus, 
tā vietā var palielināt savu peļņu, nelikumīgi izgāžot EEIA, reizēm atdalot tikai vērtīgās 
daļas49. Tiek veikti arī EEIA nelikumīgi sūtījumi uz trešām valstīm. Saskaņā ar 
Starptautisko Augstāko revīzijas iestāžu organizāciju (INTOSAI) ekonomikas stimuli 
nelikumīgai vai kaitīgai atkritumu apsaimniekošanai ir lieli, kamēr pieķeršanas risks 
parasti ir mazs50. Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts sagatavotajā ziņojumā 
norādīts, ka vides noziegumu (tostarp to, kas saistīti ar atkritumiem) atklāšanas rādītājs 
ir zems un ka saukšana pie atbildības par šiem noziegumiem atsevišķos gadījumos ir 
statistiski nenozīmīga51. Saskaņā ar ekspertu ziņojumu noziedzīgi iegūtus līdzekļus 
atkritumu nozarē var salīdzināt ar iegūstamo peļņu narkotiku tirdzniecībā, bet ar daudz 
mazākām sankcijām52. 

45 Nelikumīga atkritumu izgāšana un vērtīgu daļu atdalīšana no atkritumiem ir 
būtisks jautājums ES. Piemēram, no 2009. līdz 2013. gadam Itālijas iestādes atklāja 
299 nelikumīgas EEIA izgāztuves tādās zonās kā meži, rūpnieciskās teritorijas un 
lauksaimniecības zemes53. Kādā citā gadījumā iestādes Spānijā atklāja kādu 
EEIA reciklēšanas uzņēmumu, kas ievērojamā daudzumā uzkrāja neapstrādātus e-
atkritumus (sk. 2. izcēlumu).  

                                                      
49 Rucevska un citi, “Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste 

Challenge”, A UNEP Rapid Response Assessment, UNEP and GRID-Arendal, Nairobi and 
Arendal, 2015. gads, 8. lpp. 

50 INTOSAI, “Auditing Waste Management”, 2016. gada oktobris, 41. lpp. 

51 Eiropas Savienības Padome, 14 065/19. Gala ziņojums par astoto savstarpējo izvērtējumu 
kārtu attiecībā uz noziedzību pret vidi, 12. lpp. 

52 EnviCrimeNet un Eiropols, “Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC)”, 2015. gada 
februāris, 1. lpp. 

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, 
11. lpp. 

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

EEIA nepareizas apsaimniekošanas piemērs ES 

Spānijas iestādes 2020. gada jūlijā aizturēja piecas kāda Seviļas (Spānija) 
EEIA reciklēšanas uzņēmuma amatpersonas. Iestādes apgalvoja, ka šis uzņēmums 
neapstrādāja saņemtos bīstamos atkritumus. Cita starpā uzņēmums uzkrāja visus 
Andalūzijā radītos atkritumus, kas satur dzesēšanas iekārtu gāzes, piemēram, 
ledusskapjus, gaisa kondicionierus, kā arī elektriskos ūdens sildītājus (kuru 
izolācijas materiāls satur šāda veida gāzes). Dzesēšanas iekārtu gāzes var būt īpaši 
kaitīgas Zemes ozona slānim un radīt potenciālus veselības apdraudējumus 
rūpnīcas darbiniekiem un citiem tuvumā esošajiem cilvēkiem54. 

46 Saskaņā ar Eurostat datiem ES dalībvalstu savākto EEIA daudzums atbilst mazāk 
nekā pusei no tirgū laisto elektrisko un elektronisko preču svara (sk. 3. attēlu un 
1. tabulu II pielikumā). EEIA nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas projektā ir aplēsts, 
ka Eiropā nepareizi apsaimniekotu izmesto elektrisko un elektronisko iekārtu skaits ir 
10 reizes lielāks nekā to EEIA daudzums, kas nelikumīgi tiek eksportēti uz citām 
pasaules valstīm55. Saskaņā ar projekta 2015. gada aprēķiniem toreiz 28 ES dalībvalstis 
katru gadu eksportēja aptuveni 400 tūkstošus tonnu nedokumentētu EEIA kopā ar 
lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām56. Kopumā var teikt, ka šis 
eksportētais daudzums ir vienāds ar aptuveni 10,5 % no tiem EEIA, kas 2015. gadā tika 
pienācīgi savākti šajās 28 valstīs57. 

47 E-atkritumu sūtījumiem uz citām ES dalībvalstīm jāatbilst ES tiesību aktiem par 
atkritumu sūtījumiem (jo īpaši Regulai (EK) 1013/2006)58. Attiecībā uz sūtījumiem uz 
trešām valstīm ES tiesību akti un starptautiskās tiesības aizliedz veikt bīstamo 

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

reciclaje electrónico”, 2020. gada 14. jūlijs. 

55 Huisman un citi, “Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market 
Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap”, 2015. gada 
augusts, 16. lpp. 

56 Huisman un citi, “Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report”, 2015, 16. lpp. 

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

58 Direktīva 2012/19/EK, 10. panta 1. punkts. 

https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=LV
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EEIA sūtījumus no ES valstīm uz citām valstīm, kas nav ESAO dalībnieces59. Lai palīdzētu 
dalībvalstu iestādēm, EEIA direktīva ietver noteikumus, kuru mērķis ir atšķirt lietotas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas no EEIA60. 

48 Nelikumīgi atkritumu sūtījumi bieži tiek veikti, nepareizi klasificējot EEIA kā 
lietotas iekārtas61. Tādējādi sūtījumi tiek kļūdaini atspoguļoti kā parastie tirdzniecības 
darījumi, lai izvairītos no juridiskajām prasībām (sk. 3. izcēlumu). EEIA direktīvā šobrīd 
ir pieņemti ar ES norādījumiem papildināti noteikumi par lietotu iekārtu un e-atkritumu 
nodalīšanu62. Bezpeļņas organizācija Basel Action Network (BAN) veica eksperimentu, 
kurā izgaismojās EEIA galamērķi. BAN no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada septembrim 
10 ES dalībvalstu EEIA savākšanas punktos izvietoja 314 lietotu elektrisko un 
elektronisko iekārtu elementus, kuri slepeni tika aprīkoti ar GPS izsekošanas ierīcēm. 
No izsekotajām 314 ierīcēm ES palika 303, taču 11 tika nosūtītas uz septiņām dažādām 
valstīm vai teritorijām, kas nav ESAO dalībnieces (Gana, Honkonga, Nigērija, Pakistāna, 
Tanzānija, Taizeme un Ukraina)63. 

                                                      
59 Regula 1013/2006, ESAO Lēmums C(2001)107/Final, 36. pants, un Bāzeles Konvencija par 

kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, 
VII pielikums. 

60 Direktīva 2012/19/ES, VI pielikums. 

61 Forti V. un citi, “The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular 
economy potential”, Apvienoto Nāciju Organizācijas Universitāte (UNU) / Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Apmācības un pētniecības institūts (UNITAR) – kopīgā SCYCLE programma, 
Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU) un Starptautiskā Cieto atkritumu asociācija (ISWA), 
Bonna/Ženēva/Roterdama, 2020, 14. lpp. 

62 Direktīva 2012/19/ES, 23. pants un VI pielikums. Sk. arī “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, 
6. lpp. 

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

E-atkritumu nelikumīgas sūtīšanas piemērs 

Spānijas iestādes 2020. gada jūnijā ar Itālijas iestāžu un Eiropola atbalstu izjauca 
kādu organizētu noziedznieku grupu, kura veica bīstamo atkritumu, tostarp EEIA, 
nelikumīgus sūtījumus no Kanāriju salām. Tīšuprāt šī grupa nepareizi klasificēja 
EEIA (to kopējais svars 2018. un 2019. gadā sasniedza vairāk nekā 750 000 kg EEIA) 
kā lietotas preces un tās sūtīja pircējiem Āfrikā64. 

49 ES Atkritumu sūtījumu regula atkritumus klasificē vai nu “zaļajā sarakstā”, kam 
piemēro mazāk stingras sūtīšanas prasības, vai arī “dzeltenajā sarakstā”, kuram 
piemēro stingrākas prasības65. Neapstrādāti EEIA (parasti bīstamie) lielākoties ir 
iekļauti “dzeltenajā sarakstā”. Septiņu dalībvalstu un Norvēģijas ARI veiktajā kopīgajā 
revīzijā par Atkritumu sūtījumu regulas izpildi tika konstatēts, ka bīstamie atkritumi 
(kas ietver lielāko daļu EEIA veidu) bieži tika importēti un eksportēti kā “preces” vai 
“zaļā saraksta” atkritumi, lai izvairītos no stingrākām procedūrām un aizliegumiem, kas 
piemērojami “dzeltenā saraksta” atkritumiem66. Komisija no 2021. gada marta 
turpināja pārskatīt Atkritumu sūtījumu regulu67. 

50 Starptautiskās tirdzniecības statistikā lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas 
netiek nodalītas no jaunām iekārtām68. Nelikumīgi EEIA sūtījumi var tikt veikti, tos 
nepareizi klasificējot kā “lietotas iekārtas” (sk. 48. punktu). Saskaņā ar Pasaules Muitas 
organizāciju (PMO) ir paredzēts, ka situācija mainīsies, kad jaunākajā Harmonizētās 
sistēmas nomenklatūrā, kas klasificē starptautiski tirgotās preces un kas stāsies spēkā 

                                                      
64 Eiropols, “2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa”, 2020. gada 

29. jūnijs. 

65 Regula 1013/2006, III un IV pielikums. 

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

67 Eiropas Komisija, “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, Nr. 38–2015, Filipa 
Universitāte Mārburgā, Biznesa un ekonomikas augstskola, Mārburga, 2015, 7. lpp. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
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2022. gada janvārī, pozīcijai “Elektriskie un elektroniskie atkritumi un lūžņi” tiks 
izveidota jauna pozīcija69. 

51 Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju dalībvalstis (tostarp arī 
Apvienotā Karaliste) 2013.–2015. gadā ir ziņojušas par 2800 nelikumīgiem atkritumu 
sūtījumiem (kas ietver visa veida atkritumus)70. Laika posmā no 2014. līdz 2015. gadam 
Eiropas valstu un reģionu (Austrijas, Čehijas, Somijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Maltas, 
Ziemeļīrijas, Norvēģijas, Polijas, Skotijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Velsas) 14 vides 
iestāžu veidotā grupa ziņoja par 815 atkritumu sūtījumu pārkāpumiem, no kuriem 99 ir 
saistīti ar nelikumīgiem EEIA sūtījumiem71. BlockWaste pētniecības projekta ekspertu 
ziņojumā tiek lēsts, ka laikā starp 2010. un 2014. gadu 33 % ES radīto bīstamo 
atkritumu (tostarp bīstamie EEIA) netika reģistrēti kā apstrādāti atkritumi72. 

52 Kopš 2009. gada PMO organizē operāciju DEMETER, kurā muitas un citas iestādes 
sadarbojas, lai piemērotu tirdzniecības prasības, kuras paredz starptautiskie līgumi 
(piemēram, tie, kas ir saistīti ar atkritumu tirdzniecību). Operācija DEMETER VI 
2020. gadā apvienoja 73 muitas un dažādas citas iestādes, piemēram, Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības 
sadarbībai (Eiropols), kā rezultātā tika veikta 131 konfiskācija. Lielākā daļa konfiskāciju 
bija saistītas ne tikai ar metāla atkritumiem, bet arī ar EEIA. Lielākā daļa konfiskāciju 
ES tika veiktas Beļģijā, Polijā un Dānijā73. Iepriekšējo operāciju DEMETER rezultātā tika 
veiktas arī bīstamo e-atkritumu konfiskācijas74. 

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

Customs. WCO Research Paper No. 50”, 2020. gada decembris, 16. lpp. Sk. arī Pasaules 
Muitas organizācija, “The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted”, 
2020. gada 8. janvāris. 

70 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā īstenota Regula (EK) 
Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, COM(2018) 762, 6. lpp. 

71 Olley, Katie un citi, “IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014.–2015.: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation”, Eiropas Savienības Vides tiesību aktu īstenošanas 
un izpildes tīkls (IMPEL), 28.–32. lpp. 

72 Meneghini un citi, “An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU”, BlockWaste Project, 2017. gada oktobris, 29. un 30. lpp. 

73 Pasaules Muitas organizācija, “Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of 
illegal waste and ozone depleting substances”, 2020. gada 29. oktobris. 

74 Pasaules Muitas organizācija, “Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV”, 
2018. gada 28. novembris. 

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

53 EEIA direktīvā ir noteikts, ka, sākot no 2019. gada, minimālais savākšanas apjoms 
ir 65 % no visiem EEIA attiecībā pret iepriekšējos trīs gados tirgū laisto elektrisko un 
elektronisko iekārtu vidējo svaru vai arī 85 % no EEIA, kas radīti attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā75. Pirmā mērķa (65 %) savākšanas apjoms ir mērīts attiecībā pret tirgū laisto 
elektrisko un elektronisko iekārtu vidējo svaru, kas nozīmē, ka 65 % mērķis neiekļauj 
radīto un savākto EEIA īpatsvara mērījumus. 

54 Dalībvalstīm ir pienākums līdz 2021. gada jūnijam paziņot Eurostat par 2019. gada 
datiem, tādēļ tie nebija pieejami 2021. gada janvārī. Pieejamie 2017. un 2018. gada 
Eurostat dati norāda, ka šajos gados tikai dažas dalībvalstis sasniedza 65 % savākšanas 
apjomu (sk. 3. attēlu II pielikumā). Kādā pētījumā ir lēsts, ka 2019. gadā 65 % mērķi 
sasniegs tikai Bulgārija un Horvātija un ka neviena dalībvalsts nesasniegs alternatīvo 
85 % mērķi76, un EEIA iejaukšana metāllūžņos ir galvenais šā iztrūkuma iemesls77 
(sk. 9. attēlu). 

                                                      
75 Direktīva 2012/19/ES, 7. panta 1. punkts. 

76 C.P. 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, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Universitāte (UNU) / Apvienoto Nāciju Organizācijas Apmācības un 
pētniecības institūts (UNITAR) – kopīgā SCYCLE programma, Bonna, Vācija, 28.–31. lpp. 

77 Turpat, 32.–50. lpp. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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9. attēls. Atlikušie soļi līdz 2019. gada savākšanas mērķim 
(pamatojoties uz 2018. gada skaitļiem, ES-27, AK, Norvēģija un Islande) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Universitātes (UNU) un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Apmācības un pētniecības institūta (UNITAR) dokumentu “In-depth review of the WEEE 
Collection Rates and Targets”. 

55 2019. gada savākšanas mērķi papildina resursu atgūšanas mērķu kopumu, ko 
piemēro no 2018. gada. Šie resursu atgūšanas mērķi ietver ne tikai obligāto resursu 
atgūšanas apjomu, bet arī obligāto reciklēšanas un sagatavošanas atkalizmantošanai 
apjomu (sk. 10. attēlu). 

Iespējamie savākšanas apjoma palielināšanas veidi

Uzlabojumu iespējas Aplēstais uzlabojums katru gadu
(kg uz vienu iedzīvotāju)

EEIA iejaukti metāllūžņos 2,1
Nav paziņoti no uzņēmumiem savāktie EEIA 1,8
EEIA izmesti parastajās atkritumu tvertnēs 1,4
Nav paziņots likumīgs lietotu EEI eksports 1–2
Nelikumīgs EEIA eksports 0,5–1,4
Īstenošanas mehānismi un izpildes panākšanas mehānismi >2

Aplēstie krājumi
(kg uz vienu iedzīvotāju)

EEIA daudzums, kas pašlaik uzkrāts mājsaimniecībās 4–5

65 % mērķis – 13,5 kg uz vienu 

Savākts 9,5 kg uz vienu iedzīvotāju
Atlikusī virzība uz 

mērķi

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
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10. attēls. Resursu atgūšanas no EEIA mērķi, ko piemēro no 2018. gada 
15. augusta 

 
Piezīme. Mērķi ir noteikti attiecībā pret EEIA, kas apstrādāti pēc savākšanas. 

Avots: ERP, pamatojoties uz EEIA direktīvu. 

56 Pat ja ES panāktu 65 % obligāto savākšanas apjomu katrā no izmesto elektrisko un 
elektronisko iekārtu sešām kategorijām, liela daļa EEIA vēl joprojām netiktu reciklēti vai 
sagatavoti atkalizmantošanai. Šādā hipotētiskā scenārijā ES tiktu reciklēti (mērot 
attiecībā pret tirgū laisto iekārtu vidējo svaru) 35,75 % mobilo tālruņu, 45,5 % 
televizoru un 52 % ledusskapju (sk. 11. attēlu). 

un 80 % – reciklēšana un sagatavošana atkalizmantošanai
85 % resursu 

atgūšana,
• Temperatūras maiņas iekārtām
• Liela izmēra iekārtām (kaut viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm)

un 70 % – reciklēšana un sagatavošana atkalizmantošanai
80 % resursu 

atgūšana,
• Ekrāniem, monitoriem un iekārtām ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 

100 cm2

un 55 % – reciklēšana un sagatavošana atkalizmantošanai
75 % resursu 

atgūšana,
• Maza izmēra iekārtām, ieskaitot mazām IT un telekomunikāciju iekārtām

80 % reciklēšana

• Spuldzēm
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11. attēls. Resursu atgūšana, reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai, pamatojoties uz 65 % savākšanas apjomu 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EEIA direktīvu. 

57 Izstrādājumu konstrukcija varētu mazināt e-atkritumu daudzumu un palielināt to 
atkalizmantošanu, izstrādājot noturīgākas un vieglāk remontējamas elektriskās un 
elektroniskās iekārtas78. Ražotāji var palielināt izstrādājumu noturību, piemēram, 
veicot materiālu labāku izvēli un ieviešot izmaiņas tehniskajos paņēmienos, kas tiek 
izmantoti, lai savienotu izstrādājumu komponentus. Labāka konstrukcija var arī 
palielināt izstrādājumu remontējamību. 

58 EEIA direktīva ietver dažus noteikumus attiecībā uz izstrādājumu konstrukciju. 
Turklāt ES Jaunajā aprites ekonomikas rīcības plānā arī paredzētas izmaiņas 
izstrādājumu konstrukcijā, lai izveidotu pilnīgāku aprites ekonomiku. Mēs jau esam 
vērsuši uzmanību uz konstrukcijas nozīmi izstrādājumu reciklējamībā, remontējamībā 
un noturībā (sk. 4. izcēlumu). 

                                                      
78 Parajuly, K. un citi, “Future e-waste scenarios”, StEP, UNU Vie-SCYCLE un UNEP IETC, Bonna 

un Osaka, 2019, 20. lpp. 

Temperatūras 
maiņas iekārtas

55,25 %
52 %

Liela izmēra
iekārtas
55,25 %

52 %

Monitori un citas 
iekārtas ar lielu ekrānu

52 %
45,5 %

Maza izmēra
iekārtas
48,75 %
35,75 %

Mazas IT un 
telekomunikāciju 

iekārtas
48,75 %
35,75 %

Spuldzes
52 %

Reciklēšana

Resursu atgūšana, 
ieskaitot:

Reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai

Ja dalībvalstis sasniegtu 65 % savākšanas mērķi*, stāvoklis būtu šāds:

*Attiecībā pret iepriekšējos trīs gados tirgū laisto 
EEI vidējo svaru

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

ERP iepriekšējais darbs saistībā ar ekodizainu 

Īpašajā ziņojumā Nr. 01/202079, mēs atzīmējām, ka Komisija bija sākusi ņemt vērā 
tādus faktorus kā kritiski svarīgu un retu materiālu izmantošana, kā arī 
izstrādājumu reciklējamība, remontējamība un noturība. Mēs ieteicām Komisijai 
pieņemt standartizētu metodisko satvaru, lai iekļautu aprites ekonomikas 
prasības, kas jāpiemēro, sagatavojot tiesību aktu priekšlikumus attiecībā uz 
izstrādājumu dizainu. Komisija ir pieņēmusi šo ieteikumu, un atvēlētais laiks tā 
īstenošanai ir līdz 2021. gada decembrim. 

59 Komisija 2019. gadā atjaunināja 10 dažādu izstrādājumu grupu ekodizaina 
prasības80. Tā noteica, ka ražotājiem līdz 2021. gadam ir jāpārliecinās, ka sešām no 
grupām (aukstumiekārtas, elektroniskie displeji, sadzīves trauku mazgājamās mašīnas, 
sadzīves veļasmašīnas un veļas žāvētāji, ledusskapji ar tiešās pārdošanas funkciju un 
metināšanas aparāti)81 izstrādājumu dizains ir tāds, kas ļauj attiecīgo izstrādājumu 
saremontēt ar “parastajiem instrumentiem”. Pārskatītajās prasībās arī noteikts, ka 
ražotājiem rezerves daļas ir jādara pieejamas profesionāliem remontētājiem (un 
atsevišķos gadījumos – izstrādājumu lietotājiem). 

60 Atjauninātajās prasībās vēl nav iekļautas dažas biežāk lietotās elektriskās un 
elektroniskās iekārtas, piemēram, mobilie tālruņi un datori. Eiropas Patērētāju 
organizācija (BEUC), kas pārstāv 45 patērētāju organizācijas 32 Eiropas valstīs, ir 
izteikusi kritiku par to, ka visiem izstrādājumu galalietotājiem prasībās nav noteiktas 
tās pašas tiesības gūt piekļuvi rezerves daļām kā profesionāliem remontētājiem82. 

  

                                                      
79 ERP, īpašais ziņojums Nr. 01/2020,“ES rīcība ekodizaina un energomarķējuma jomā: 

nozīmīgs devums energoefektivitātes uzlabošanā, ko mazina ievērojama kavēšanās un 
neatbilstība”. 

80 Eiropas Komisija, “Press corner: The new ecodesign measures explained”, 2019. gada 
1. oktobris. 

81 Komisijas Regula (ES) 2019/2019, Komisijas Regula (ES) 2019/2021, Komisijas Regula (ES) 
2019/2022, Komisijas Regula (ES) 2019/2023, Komisijas Regula (ES) 2019/2024 un Komisijas 
Regula (ES) 2019/1784. 

82 BEUC, “Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society”, 2019. gada 2. oktobris. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/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/2019/1784/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj
https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Noslēguma piezīmes 
61 ES e-atkritumu apsaimniekošanas satvars ir labāks nekā citviet pasaulē. 
ES dalībvalstis caurmērā savāc vairāk EEIA (un atgūst resursus no tiem) nekā lielākā 
daļa trešo valstu. Laika gaitā e-atkritumu savākšana un resursu atgūšana Eiropas 
Savienībā ir uzlabojusies, un pašlaik ES reciklē vairāk nekā 80 % savākto EEIA. 
ES kopumā ir sasniegusi līdz šim izvirzītos EEIA savākšanas un resursu atgūšanas 
mērķus, lai gan dažas dalībvalstis nesasniedza 2016. gada savākšanas mērķi. Tagad ES ir 
izvirzījusi tālejošākus savākšanas un resursu atgūšanas mērķus (dati par tiem vēl nav 
pieejami). 

62 Laika gaitā ES ir uzlabojusi tiesību aktus elektronisko atkritumu jomā, pārskatot 
mērķus, e-atkritumu kategorijas un ziņošanas procedūras. Komisija ir izvērtējusi 
politikas īstenošanu, izstrādājusi norādījumus un uzsākusi pārkāpuma procedūras pret 
dalībvalstīm. 

63 Tomēr ES atkritumu apsaimniekošanā joprojām ir izaicinājumi. Viena problēma ir 
saistīta ar pašreizējo e-atkritumu apstrādes prasību izpildi. Piemēram, dažām 
dalībvalstīm trūkst resursu inspicēt pietiekami lielu skaitu operatoru un veikt tiesību 
aktos prasītās pārbaudes attiecībā uz “līdzvērtīgiem apstrādes nosacījumiem” 
gadījumos, kad atkritumus nosūta ārpus ES. Vēl viena problēma ir nepareiza e-
atkritumu apsaimniekošana, nelikumīgi sūtījumi un citas noziedzīgas darbības. Turklāt 
ES jāturpina izvērst e-atkritumu savākšanu, reciklēšanu un atkalizmantošanu. 

Šo apskatu 2021. gada 14. aprīlī Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Samo Jereb. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. ES izvirzīto EEIA resursu atgūšanas un reciklēšanas 
mērķu kopsavilkums 
1. tabula. EEIA resursu atgūšanas un reciklēšanas mērķi Eiropas 
Savienībā 

No 2012. gada 13. augusta 
līdz 

2015. gada 14. augustam 

No 2015. gada 15. augusta 
līdz 

2018. gada 14. augustam 
No 2018. gada 15. augusta 

I pielikuma 1. vai 
10. kategorijas EEIA: 80 % 
resursu atgūšana, no kā 75 % 
reciklēšana 

I pielikuma 1. vai 
10. kategorijas EEIA: 85 % 
resursu atgūšana, no kā 80 % 
reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai 

III pielikuma 1. vai 
4. kategorijas EEIA: 85 % 
resursu atgūšana, no kā 80 % 
reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai 

I pielikuma 3. vai 4. kategorijas 
EEIA: 75 % resursu atgūšana, no 
kā 65 % reciklēšana 

I pielikuma 3. vai 4. kategorijas 
EEIA: 80 % resursu atgūšana, no 
kā 70 % reciklēšana un 
sagatavošana 
atkalizmantošanai 

III pielikuma 2. kategorijas EEIA: 
80 % resursu atgūšana, no kā 
70 % reciklēšana un 
sagatavošana 
atkalizmantošanai 

I pielikuma 2., 5., 6., 7., 8. vai 
9. kategorijas EEIA: 70 % 
resursu atgūšana, no kā 50 % 
reciklēšana 

I pielikuma 2., 5., 6., 7., 8. vai 
9. kategorijas EEIA: 75 % 
resursu atgūšana, no kā 55 % 
reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai 

III pielikuma 5. vai 
6. kategorijas EEIA: 75 % 
resursu atgūšana, no kā 55 % 
reciklēšana un sagatavošana 
atkalizmantošanai 

Gāzizlādes spuldzes: 80 % 
reciklēšana 

Gāzizlādes spuldzes: 80 % 
reciklēšana Spuldzes: 80 % reciklēšana 

 

I pielikuma kategorijas 

1. Liela izmēra mājsaimniecības preces 
2. Maza izmēra mājsaimniecības preces 
3. IT un telekomunikāciju iekārtas 
4. Patērētāju iekārtas un fotoelementu paneļi 
5. Apgaismes iekārtas 
6. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra 

stacionārus rūpnieciskos mehānismus) 
7. Rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums 
8. Medicīnas ierīces (izņemot visus implantētos un inficētos 

izstrādājumus) 
9. Monitoringa un kontroles instrumenti 
10. Automātiskie sadalītāji 

III pielikuma kategorijas 

1. Temperatūras maiņas iekārtas 
2. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir 

lielāks nekā 100 cm2 
3. Spuldzes 
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4. Liela izmēra iekārtas (kaut viens ārējais izmērs pārsniedz 
50 cm) 

5. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 
50 cm) 

6. Mazas IT un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs 
nepārsniedz 50 cm) 

Piezīme. Mērķi noteikti attiecībā pret EEIA, kas apstrādāti pēc savākšanas, nevis attiecībā pret tirgū 
laistiem ražojumiem. 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES tiesību aktiem. 
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II pielikums. EEIA savākšanas un resursu atgūšanas dati 
1. attēls. E-atkritumu savākšanas apjoms (%, 2017. g.*) 

 
Piezīme. Savākšanas apjoms, kas izteikts kā daļa no radītajiem atkritumiem. *Ja vien nav norādīts citādi. 

Avots: ERP, izmantojot datus, kas apkopoti Global E-waste Monitor 2020. 
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2. attēls. EEIA savākšana no privātām mājsaimniecībām (kg/uz
iedzīvotāju)

Piezīme. 2006. gada dati nav pieejami par Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Īriju, Latviju, Maltu un 
Slovēniju. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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3. attēls. EEIA savākšanas apjoms salīdzinājumā ar 2016. un 2019. gada 
mērķiem (%*) 

 
*Procentuālā daļa noteikta attiecībā pret pēdējos trīs gados tirgū laisto ražojumu vidējo svaru. 

Piezīme. Dati nav pieejami par Itāliju. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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1. tabula. EEIA savākšanas apjoms ES un tās dalībvalstīs (%*) 

 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. 

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

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

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

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

Horvātija – – 37,2 60,1 94,1 81,6 83,5 

Kipra 14,1 14,5 18,2 28,5 28,7 57,1 – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itālija 48,4 43,6 34,5 39,4 – – – 

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

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

Luksemburga 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 – 

Nīderlande – – – 45,8 47,9 49,6 48,9 

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

Portugāle 28,7 37,1 49,1 53,6 55,8 53,9 – 

Rumānija 17,2 24,2 24,4 30,1 31,5 – – 

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

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

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

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

– dati nav pieejami. 

* % no vidējā to ražojumu daudzuma, kas attiecīgajā teritorijā laisti tirgū iepriekšējos trīs gados. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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4. attēls. Resursu atgūšana katrā ražojumu kategorijā (ES-27, %, ar
mērķiem)

Piezīme. Daži dati par 2014.–2017. gadu nav pieejami. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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Mērķis attiecībā uz maza izmēra mājsaimniecības precēm, apgaismes iekārtām, elektriskajiem un elektronikas
instrumentiem, rotaļlietām, izklaides un sporta aprīkojumu, medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles
instrumentiem
Mērķis attiecībā uz IT un telekomunikāciju iekārtām, patērētāju iekārtām un fotoelementu paneļiem

Mērķis attiecībā uz liela izmēra mājsaimniecības precēm un automātiskajiem sadalītājiem
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5. attēls. Reciklēšana un sagatavošana atkalizmantošanai katrā 
kategorijā (ES-27, %, ar mērķiem) 

 
Piezīme. Dati par 2012. un 2013. gadu nav pieejami. Daži dati par 2014.–2017. gadu nav pieejami. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem. 
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III pielikums. E-atkritumu revīzijas ES dalībvalstīs 
1. tabula. Galvenie augstāko revīzijas iestāžu konstatējumi EEIA revīzijās 

Revīzija Galvenie jautājumi saistībā ar EEIA 

2019. g. – Tribunal de Cuentas (ES) 
Vides aizsardzības darbības, ko veic 
tādu autonomo apgabalu pašvaldības 
ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju, kam 
nav savas reģionālās revīzijas iestādes 

No 15 pašvaldībām, kurās revidēja e-atkritumu 
apsaimniekošanu, vienā pašvaldībā nebija ieviesta sistēma 
dalītai EEIA savākšanai, bet septiņās pašvaldībās EEIA savāca 
dalīti, tomēr kā daļu no sadzīves atkritumiem. 

2018. g. – Valstybés Kontrolé (LT) 
Bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

Netiek apzināti visi bīstamie atkritumi; ievērojams daudzums 
savākts kopā ar sadzīves atkritumiem. Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujas piešķirtas, pilnībā nenovērtējot 
iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību. Konstatēti gadījumi, 
kad iekārtās apstrādāts vairāk atkritumu, nekā paredzēts 
attiecīgajās atļaujās. 

2018. g. – Riigikontroll (EE) 
Bīstamo un radioaktīvo atkritumu 
pārstrādes atkārtotā revīzija 

2015. gada revīzijas ieteikumi bija ieviešanas procesā, bet 
joprojām bija problēmas. Atkritumi reizēm sāka uzkrāties 
uzņēmumu telpās. 

2017. g. – Valstybés Kontrolé (LT) 
Ražotāja atbildības principa 
piemērošana 

Valstij trūkst pareizu un ticamu datu par iekšējā tirgū 
piegādātiem ražojumiem, kā arī par atkritumu 
apsaimniekošanu. Iestādes nav pārbaudījušas pašus 
riskantākos ražotājus un importētājus. 

2017. g. – Najwyższa Izba Kontroli 
(PL) 
Lietotu elektrisko un elektronisko 
ierīču apsaimniekošanas sistēma  

Lielākā daļa revidēto vienību nebija ievērojušas attiecīgos 
noteikumus. Tās nereģistrēja EEIA pareizi, un daudzas 
revidētās vienības neiesniedza ziņojumus attiecīgajām 
iestādēm. Tā kā valsts tiesību akti pieļāva interpretāciju, gan 
valsts, gan reģionālās iestādes reizēm nebija uzskatījušas, ka 
tās atbild par pārbaudēm. 

2016. g. – Riigikontroll (EE) 
Valsts un pašvaldību darbības saistībā 
ar sadzīves atkritumu savākšanu un 
resursu atgūšanu no tiem: vai 
mājsaimniecības atkritumus reciklē? 

EEIA bieži nešķiro. Daudzos gadījumos iedzīvotājiem nebija 
iespējams izmest sašķirotos atkritumus dzīvesvietas tuvumā. 

2015. g. – Riksrevisionen (SE) 
Vai efektīvi tiek uzraudzīta bīstamo 
atkritumu pārvadāšana 

Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzraudzība ir nepilnīga, un 
sankcijas neattur mazāk nopietnos pārkāpējus. 

2015. g. – Riigikontroll (EE) 
Bīstamo un radioaktīvo atkritumu 
pārstrāde: vai valdībai ir izdevies 
organizēt bīstamo un radioaktīvo 
atkritumu apstrādi? 

Valsts dati par bīstamajiem atkritumiem nav precīzi. Radīto 
bīstamo atkritumu daudzums pieauga, bet reciklēšana palika 
2008. gada līmenī (visiem bīstamajiem atkritumiem, ieskaitot 
EEIA). Savākšanas centros netika nodrošināta nekavējoša 
bīstamo atkritumu apstrāde. 

2013. g. – EUROSAI – (šādu valstu 
ARI: BG, EL, HU, IE, NL, NO, PL un 
SI) 
Koordinēta revīzija par Eiropas 
Atkritumu sūtījumu regulas izpildi. 
Apvienotais ziņojums, kas balstīts uz 
astoņām valstu revīzijām 

Visas revidētās valstis oficiāli ievēro ES Atkritumu sūtījumu 
regulu, tomēr ievērojami atšķiras izpildes panākšana, tiesību 
aktu interpretācija un pārkāpumu risināšana. Vairākās valstīs 
vērojama e-atkritumu importa un eksporta nepareiza 
klasifikācija, kas skaidrojams ar to, ka Bāzeles konvencijas 
atkritumu klasifikācija atšķiras no muitas iestāžu izmantotajiem 
tarifu kodiem. 

Avots: ERP, pamatojoties uz uzskaitītajiem ziņojumiem. 

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

BAN: Bāzeles Rīcības tīkls [Basel Action Network] 

BEUC: Eiropas Patērētāju organizācija 

CENELEC: Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja 

EEI: elektriskās un elektroniskās iekārtas 

EEIA: elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 

Eiropols: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai 

ENV ĢD: Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

IKT: informācijas un komunikācijas tehnoloģija 

INTOSAI: Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija 

OLAF: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

PMO: Pasaules Muitas organizācija 
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Glosārijs 
Aprites ekonomika: ekonomikas sistēma, kuras mērķis ir samazināt resursu 
ieguldījumu, atkritumus un emisiju, veicinot atkalizmantošanu, dalīšanos, 
remontēšanu, atjaunošanu, pārražošanu un reciklēšanu. 

E-atkritumi: elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas vairs nav derīgas to lietotājiem. 
Lieto arī terminu “elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi” jeb EEIA. 

Ekodizains: ražojumu konstruēšana veidā, kas mazina ietekmi uz vidi visos ražojuma 
aprites cikla posmos. 

Paplašināta ražotāja atbildība: pieeja, saskaņā ar kuru ražotāja atbildībai vides 
aizsardzības jomā pievieno arī ražojuma aprites cikla pēcpatēriņa posmu, tostarp 
reciklēšanu un apglabāšanu. 

Ražotāju atbildības organizācija: ražotāju izveidota struktūra ar mērķi pildīt viņu 
pienākumus saistībā ar ražojumu ietekmi uz vidi. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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ERP darbinieku grupa 
Šo ERP apskatu “ES darbības un pašreizējie izaicinājumi saistībā ar elektronisko iekārtu 
atkritumiem” pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Samo Jereb un 
kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Darbuzdevumu vadīja ERP locekle 
Joëlle Elvinger, atbalstu sniedza locekles biroja vadītāja Ildikó Preiss, locekles biroja 
atašejs Charlotta Törneling, atbildīgais vadītājs Robert Markus, darbuzdevuma vadītājs 
Ernesto Roessing un revidents João Coelho. Lingvistisko atbalstu nodrošināja 
Adrian Williams. Atbalstu saistībā ar vizuālajiem elementiem sniedza 
Marika Meisenzahl. 
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Šajā apskatā galvenā uzmanība pievērsta  
ES lomai un darbībām, kas vērstas uz e-atkritumu 
apsaimniekošanas izaicinājumu risināšanu.  
ES dalībvalstis caurmērā savāc vairāk e-atkritumu 
(un atgūst resursus no tiem) nekā lielākā 
daļa trešo valstu. ES kopumā bija sasniegusi 
savus iepriekšējos e-atkritumu savākšanas 
un resursu atgūšanas mērķus, tāpēc izvirzīja 
vērienīgākus mērķus. Tomēr joprojām pastāv 
risināmas problēmas. Mūsu apskatā norādīts 
uz izaicinājumiem, kas saistīti ar pašreizējo 
e-atkritumu apstrādes prasību īstenošanu, 
nepareizu e-atkritumu apsaimniekošanu, 
nelikumīgiem sūtījumiem un citām noziedzīgām 
darbībām, kā arī e-atkritumu savākšanas, 
reciklēšanas un atkalizmantošanas turpmāku 
izvēršanu.

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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