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Zhrnutie 
I Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), nazývaný aj „elektronický 
odpad“, označuje rôzne formy elektrických a elektronických zariadení, ktoré 
pre používateľov stratili hodnotu a už neplnia svoj pôvodný účel. Nebezpečné látky, 
ktoré sa v tomto druhu odpadu často nachádzajú, ho robia škodlivým pre životné 
prostredie. Elektronický odpad často obsahuje aj kovy a plasty, ktoré slúžia ako 
suroviny pre nové výrobky, a je preto vhodný na recykláciu. 

II Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním, ktoré vychádza 
hlavne z verejne dostupných informácií alebo materiálov zhromaždených osobitne 
na tento účel. Zameriava sa na úlohu a opatrenia prijaté Európskou úniou (EÚ) 
na riešenie výziev spojených s nakladaním s elektronickým odpadom v EÚ. Opisuje sa 
v ňom reakcia EÚ na tento problém a upozorňuje na niektoré pretrvávajúce kľúčové 
výzvy z hľadiska plnenia smernice o OEEZ. Uverejnenie tohto preskúmania v prvom 
štvrťroku 2021 dáva Komisii možnosť zohľadniť ho v súvislosti s iniciatívou 
pre elektroniku v obehovom hospodárstve, naplánovanú na posledný štvrťrok 2021. 

III EÚ prijala prvú smernicu o OEEZ v roku 2003 a v roku 2012 ju nahradila novou. 
V smernici sa stanovuje zásada „rozšírenej zodpovednosti výrobcu“, ktorá v súlade 
so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaväzuje výrobcov elektrických a elektronických 
zariadení k tomu, aby financovali nakladanie s OEEZ. Smernica o OEEZ tiež motivuje 
k spolupráci medzi výrobcami a prevádzkovateľmi recyklačných zariadení s cieľom 
zlepšiť dizajn výrobkov tak, aby sa uľahčilo ich opätovné použitie, ako aj ich demontáž 
a zhodnotenie komponentov a materiálov z OEEZ. Okrem toho obsahuje súbor cieľov 
pre zber a zhodnotenie OEEZ. Právne predpisy EÚ a medzinárodné právo zakazujú 
vývoz nebezpečného elektronického odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

IV V roku 2019 Komisia uverejnila oznámenie o Európskej zelenej dohode, ktorou sa 
má podporiť modernizácia hospodárstva EÚ a to, aby sa uprednostňovalo znižovanie 
využívania materiálov a zvyšovanie opätovného používania pred recykláciou. V roku 
2020 Komisia uverejnila akčný plán pre nové obehové hospodárstvo. V pláne sa 
elektronika a zariadenia informačných a komunikačných technológií (IKT) označujú ako 
výrobky, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia, a presadzuje sa lepší dizajn výrobkov, 
posilnenie postavenia spotrebiteľov a obehovosť vo výrobných procesoch. 
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V Konštatujeme, že EÚ má v porovnaní s inými časťami sveta lepší rámec 
pre nakladanie s elektronickým odpadom. Členské štáty EÚ zbierajú a zhodnocujú viac 
OEEZ ako väčšina tretích krajín. V minulosti EÚ ako celok splnila svoje ciele týkajúce sa 
zberu a zhodnotenia OEEZ, no niektoré členské štáty nedosiahli v súvislosti so zberom 
svoj cieľ na rok 2016. EÚ si následne stanovila náročnejšie ciele pre zber a zhodnotenie 
odpadu. 

VI Ďalej sme zistili, že EÚ zlepšila právne predpisy týkajúce sa elektronického odpadu 
tým, že prehodnotila cieľové hodnoty, kategorizáciu elektronického odpadu a postupy 
vykazovania. Komisia vyhodnotila plnenie politiky a voči niektorým členským štátom 
iniciovala postup pre nesplnenie povinnosti. 

VII Dospeli sme k záveru, že výzvy v súvislosti s nakladaním s elektronickým 
odpadom v EÚ pretrvávajú. Jednou z nich je plnenie požiadaviek týkajúcich sa 
spracovania elektronického odpadu. Ďalšou je riešenie nesprávneho nakladania 
s elektronickým odpadom, nezákonnej prepravy a inej trestnej činnosti. Okrem toho 
EÚ čelí výzve, ako ďalej zvyšovať zber, mieru recyklácie a opätovného využitia 
elektronického odpadu. 
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Úvod 

Kontext politiky 

01 Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ alebo elektronický odpad), 
označuje rôzne formy elektrických a elektronických zariadení, ktoré pre používateľov 
stratili svoju hodnotu a už neplnia svoj pôvodný účel1. Zahŕňa množstvo rôznych 
prístrojov, od malých domácich elektrospotrebičov a IT zariadení až po veľké 
zariadenia, ako sú fotovoltické panely či bankomaty. Nepatria sem batérie, na ktoré sa 
v EÚ vzťahujú samostatné právne predpisy. 

02 Ak sa OEEZ nespracuje správne, je škodlivý pre životné prostredie, pretože často 
obsahuje komplexné kombinácie vysoko toxických látok. Pri spaľovaní nespracovaného 
OEEZ sa môžu uvoľňovať nebezpečné chemické látky, napríklad dioxíny2. Používanie 
niektorých kovov, ako je olovo a ortuť, v takýchto zariadeniach je v EÚ obmedzené od 
roku 20033, stále sa však môžu nachádzať v starších výrobkoch. 

03 Správne spracovanie elektronického odpadu môže mať značné hospodárske 
prínosy a môže znížiť dopyt po surovinách. Napríklad jedna tona smartfónov obsahuje 
zhruba stokrát viac zlata ako jedna tona zlatej rudy4. Elektronický odpad môže 
obsahovať aj ďalšie dôležité kovy ako meď, nikel, indium či paládium5. Recyklácia 
elektronického odpadu tiež prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy, keďže nedochádza 
k emisiám skleníkových plynov, ktoré by vznikali pri výrobe nových materiálov, 

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

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

3 Smernica 2002/95/ES (už nie je v platnosti) a smernica 2011/65/EÚ. 

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

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

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/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj?locale=sk
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
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predovšetkým kovov6. V rámci projektu ProSUM7, financovaného z prostriedkov EÚ, 
bolo vymedzených 49 chemických prvkov prítomných v OEEZ, z ktorých mnohé môžu 
byť recyklované a použité v iných výrobkoch8. Európska komisia označila 18 z týchto 49 
prvkov ako kritické suroviny, t. j. hospodársky významné materiály, s ktorých 
dodávkami sa spája vysoké riziko9 (pozri ilustráciu 1). 

Ilustrácia 1 – Chemické prvky prítomné v OEEZ a kritické suroviny, 
zvýraznené v periodickej sústave prvkov 

 
Poznámka: Európska komisia uvádza medzi kritickými surovinami bauxit, horninu s vysokým obsahom 
hliníka, nie však samotný chemický prvok hliník. 

Zdroj: EDA, na základe údajov z Urban Mine Platform a od Európskej komisie. 

                                                        
6 Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V. The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands: 

Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, zv. 2017, s. 3 – 
4. 

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

8 Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining 
wastes (ProSUM) – záverečná správa, 21. decembra 2017, Brusel, Belgicko. Pozri tiež 
projekt ProSUM Urban Mine Platform. 

9 Európska komisia, Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej 
bezpečnosti a udržateľnosti, COM(2020) 474 final, s. 1 a príloha 1. 
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http://www.urbanmineplatform.eu/homepage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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04 EÚ prijala prvý právny predpis o elektronickom odpade v roku 2003 (prvú 
smernicu o OEEZ10). Smernica podporila zavádzanie systémov zberu, ktoré 
spotrebiteľom umožňovali bezplatne vrátiť OEEZ v súlade so zásadou tzv. rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu (pozri rámček 1). V roku 2012 EÚ prijala prepracované znenie 
smernice (druhú smernicu o OEEZ)11. 

Rámček 1 

Vysvetlenie pojmu „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je praktickým uplatnením zásady „znečisťovateľ 
platí“ a znamená, že výrobcovia nesú zodpovednosť za vplyv svojich výrobkov 
na životné prostredie počas ich celého životného cyklu12. 

V rámcovej smernici EÚ o odpade sa „rozšírená zodpovednosť výrobcov“ definuje 
ako súbor opatrení prijatých členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia 
výrobkov mali (finančnú a/alebo organizačnú) zodpovednosť za fázu životného 
cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom13. 

Výrobcovia a dovozcovia elektrických a elektronických zariadení a autorizovaní 
zástupcovia v členských štátoch sa o odpad môžu postarať individuálne a priamo 
zorganizovať jeho zber a následné naloženie s ním. Takisto môžu prispievať 
do kolektívneho systému, napríklad zriadením a financovaním (spolu s ďalšími 
výrobcami) tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá sa zaoberá nakladaním 
s elektronickým odpadom. 

05 Podľa smernice o OEEZ musia členské štáty zabezpečiť zriadenie systémov 
umožňujúcich bezplatné vrátenie elektronického odpadu (konečnému držiteľovi)14. 
Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení financujú tieto systémy v pomere 
k ich podielu na trhu podľa typu zariadení, a to za podmienok, ktoré sa v jednotlivých 

                                                        
10 Smernica 2002/96/ES. 

11 Smernica 2012/19/EÚ. 

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

13 Smernica 2008/98/ES, článok 3 ods. 21. 

14 Smernica 2012/19/EÚ, článok 5. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/?locale=sk
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?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/?locale=sk
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členských štátoch líšia a ktoré sú stanovené v súlade s minimálnymi požiadavkami 
vymedzenými v rámcovej smernici o odpade15 a v smernici o OEEZ. 

06 Nakladanie s odpadom je široký pojem, ktorým sa označuje zber, preprava, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie rôznych druhov odpadu16. Smernica o OEEZ 
obsahuje ustanovenia o týchto činnostiach pri nakladaní s elektronickým odpadom: 
separovaný zber OEEZ, riadne spracovanie, preprava OEEZ, zhodnocovanie (vrátane 
recyklácie a prípravy na opätovné použitie) a environmentálne šetrné zneškodňovanie. 

07 Smernica o OEEZ tiež podporuje uplatňovanie hierarchie pri nakladaní s odpadom 
stanovenej v rámcovej smernici o odpade. S ohľadom na túto hierarchiu spôsobov 
nakladania s odpadom smernica o OEEZ upravuje spoluprácu a výmenu informácií 
medzi výrobcami a prevádzkovateľmi recyklačných zariadení s cieľom zlepšiť dizajn 
výrobkov tak, aby sa uľahčilo ich opätovné použitie, ako aj ich demontáž a zhodnotenie 
komponentov a materiálov z OEEZ. Na ilustrácii 2 sa uvádzajú príklady uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom v prípade chladničky. 

                                                        
15 Smernica 2008/98/ES, článok 8a. 

16 Smernica 2008/98/ES, článok 3 ods. 9. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05?locale=sk
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Ilustrácia 2 – Príklad: uplatňovanie hierarchie spôsobov nakladania 
s odpadom v prípade chladničky 

 
Zdroj: EDA, na základe rámcovej smernice o odpade. 

08 V smernici o OEEZ sa stanovuje súbor cieľov pre zber OEEZ (pozri ilustráciu 3) 
a niekoľko cieľov pre zhodnocovanie, s minimálnymi cieľovými hodnotami pre prípravu 
na opätovné použitie a recykláciu (pozri Príloha I). Zhodnocovanie súvisí s recykláciou 
a spätným získaním kovov a zlúčenín kovov, ako aj so spaľovaním na účely výroby 
energie17. 

                                                        
17 Smernica 2008/98/ES, príloha II. 
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Príprava na opätovné použitie

Recyklácia

Iné zhodnocovanie

Zneškodňovanie

•Pomocou dizajnu zvýšiť trvácnosť
•Podnecovať k oprave a modernizácii
•Používať chladničku aj naďalej 

•Kontrola, vyčistenie alebo oprava zneškodnených výrobkov
•Nie je potrebné ďalšie prepracovanie
•Chladnička sa opäť stane funkčnou chladničkou

•Opätovné spracovanie na iné výrobky, materiály alebo látky
•Recyklácia materiálov ako kovy, oleje, plasty, izolačná pena...
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https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05?locale=sk
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Ilustrácia 3 – Ciele pre zber elektronického odpadu podľa smernice 
o OEEZ 

 
Zdroj: EDA, na základe smernice 2012/19/EÚ a smernice 2002/96/ES. 

09 V záujme ochrany životného prostredia sa v smernici o OEEZ stanovujú spoločné 
požiadavky pre celú EÚ týkajúce sa spracovania elektronického odpadu. Členské štáty 
môžu stanoviť dodatočné minimálne normy kvality pre spracovanie zozbieraného 
OEEZ. Smernica tiež oprávňuje Komisiu prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú 
minimálne normy kvality pre spracovanie OEEZ (vrátanie zhodnocovania, recyklácie 
a prípravy na opätovné použitie), na základe práce normalizačných organizácií v rámci 
mandátu Komisie18. 

10 V smernici o OEEZ sa stanovuje, že preprava OEEZ do iných členských štátov EÚ 
a tretích krajín sa môže uskutočniť len pod podmienkou, že je v súlade s právnymi 
predpismi EÚ o preprave odpadu. Právne predpisy EÚ zakazujú vývoz nebezpečného 
odpadu do krajín mimo EÚ, ktoré nie sú členmi Organizácie pre hospodársku 

                                                        
18 Európska komisia, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 

Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
24. januára 2013. 
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PODĽA TOHO, KTORÁ HODNOTA JE 
VYŠŠIA:

45 % priemernej hmotnosti elektrických a 
elektronických zariadení uvedených na 
trh v predchádzajúcich troch rokoch v 
členskom štáte
V prípade 10 členských štátov*, aspoň 40 
% priemernej hmotnosti elektrických a 
elektronických zariadení uvedených na trh 
v predchádzajúcich troch rokoch od 
14. augusta 2016

85 % OEEZ vyprodukovaného na území 
daného členského štátu
V prípade 10 členských štátov* sa cieľ môže 
odložiť najneskôr do 14. augusta 2021

Od roku 2006 Od roku 2016 Od roku 2019

Zber z domácností aspoň 4 kg/obyvateľa
za rok

Rovnaká hmotnosť OEEZ ako bola 
zozbieraná v členskom štáte v priemere v 
predchádzajúcich troch rokoch

65 % priemernej hmotnosti 
elektrických a elektronických 
zariadení uvedených na trh v 
predchádzajúcich troch rokoch v 
členskom štáte

ALEBO

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

Cieľ stanovený v prvej smernici o OEEZ

Ciele stanovené v súčasnej smernici o OEEZ

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20080321:SK: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
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spoluprácu a rozvoj (OECD)19. Aj medzinárodné právo zakazuje od roku 2019 vývoz 
rôzneho nebezpečného odpadu vrátane nebezpečného elektronického odpadu z EÚ 
do krajín, ktoré nie sú členmi OECD20. 

Úlohy a zodpovednosť 

11 Európska komisia navrhuje prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre životné 
prostredie (GR ENV) politiku (vrátane nových právnych predpisov) a monitoruje 
vykonávanie opatrení týkajúcich sa elektronického odpadu. Keď členské štáty 
nedodržiavajú predpisy EÚ, Komisia môže voči nim tiež iniciovať postup pre nesplnenie 
povinnosti. Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat), ktorý je ďalším generálnym 
riaditeľstvom Európskej komisie, zodpovedá za zhromaždenie údajov, ktoré členské 
štáty zozbierali o elektrických a elektronických zariadeniach umiestnených na trh, 
zbere OEEZ, zhodnocovaní OEEZ (vrátane recyklácie a prípravy na opätovné použitie) 
a o vývoze OEEZ. Takisto zodpovedá za vykonávanie kontrol konzistentnosti týchto 
údajov21. Eurostat okrem toho podáva správy o plnení cieľov22. 

12 EÚ financuje výskum a budovanie kapacít v oblasti elektronického odpadu. 
Prostredníctvom programu Horizont 202023 poskytla takmer 100 mil. EUR 
a prostredníctvom programu LIFE24 vyše 8 mil. EUR. Z rozpočtu EÚ sa poskytujú určité 
finančné prostriedky aj na všeobecnú infraštruktúru pre nakladanie s odpadom, a to 
z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, no z údajov Komisie sa 
nedá zistiť, či sa časť týchto financií vynakladá aj na infraštruktúru, ktorá je relevantná 
pre elektronický odpad25. 

13 Členské štáty transponovali smernicu o OEEZ do vnútroštátneho práva a zaviedli 
procesy na jej uplatňovanie. Takisto predkladajú údaje Eurostatu. 

                                                        
19 Nariadenie č. 1013/2006, článok 36. 

20 Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 
zneškodňovaní, príloha VII. 

21 Smernica 2012/19/EÚ, článok 16, a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2193. 

22 Pozri Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment. 

23 Pozri databázu CORDIS. 

24 Pozri databázu projektov v rámci programu LIFE. 

25 Európska komisia, Portál otvorených dát Európskej únie, údaje o Kohéznom fonde a 
Európskom fonde regionálneho rozvoja. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01?locale=sk
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/2012/19/2018-07-04?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj?locale=sk
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
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14 Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení, dovozcovia (a autorizovaní 
zástupcovia) v členských štátoch zodpovedajú za to, aby takéto výrobky umiestnené 
na trh EÚ boli v súlade s právnymi predpismi EÚ, a za financovanie nakladania 
s elektronickým odpadom. 

Elektronický odpad, Európska zelená dohoda a obehové 
hospodárstvo 

15 V roku 2019 Komisia zverejnila oznámenie o Európskej zelenej dohode. Ide o 
„počiatočný plán kľúčových politík a opatrení“, ktorého cieľom je transformácia „EÚ 
na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným 
hospodárstvom“26. Medzi množstvom cieľov a opatrení sa v oznámení počíta aj s 
„novým akčným plánom pre obehové hospodárstvo“. V obehovom hospodárstve sú 
výrobky a materiály, ktoré tieto výrobky obsahujú, vysoko cenené, z čoho vyplýva, 
že množstvo odpadu by sa malo znížiť na minimum a materiály by sa mali v rámci 
hospodárstva udržať čo najdlhšie27. Pri tomto prístupe sa uprednostňuje zníženie 
používania materiálov a zvýšenie opätovného využitia pred recykláciou, a znamenal by 
posilnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

16 V marci 2020 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Nový akčný plán 
pre obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu28. 
Elektronika a zariadenia informačných a komunikačných technológií (IKT) sa v ňom 
označujú ako jeden z kľúčových hodnotových reťazcov, ktoré si vyžadujú „naliehavé, 
komplexné a koordinované opatrenia“. 

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

27 Výskumná služba Európskeho parlamentu, Closing the loop: New circular economy package, 
január 2016, s. 2 – 3. 

28 COM(2020) 98 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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17 Komisia plánuje v 4. štvrťroku 2021 predstaviť iniciatívu pre elektroniku 
v obehovom hospodárstve29, ktorej cieľom je podporiť dlhšiu životnosť výrobkov 
a ktorá bude okrem iného zahŕňať tieto opatrenia30: 

o regulačné opatrenia vzťahujúce sa na dizajn elektrických a elektronických 
zariadení s cieľom zlepšiť ich energetickú efektívnosť, trvácnosť, opraviteľnosť, 
modernizovateľnosť, údržbu, opätovné použitie a recykláciu, 

o pri uplatňovaní tzv. práva na opravu stanoviť za prioritu elektroniku a výrobky IKT, 
vrátane práva na aktualizáciu zastaraného softvéru, 

o regulačné opatrenia týkajúce sa nabíjačiek pre mobilné telefóny a podobné 
zariadenia, 

o zlepšenie zberu OEEZ vrátane preskúmania možností celoeurópskeho systému 
vrátenia starých mobilných telefónov, tabletov a nabíjačiek, 

o preskúmanie pravidiel EÚ týkajúcich sa nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach. 

  

                                                        
29 COM(2020) 690 final, príloha. 

30 COM(2020) 98 final, časť 3.1. 

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/SK/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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Rozsah preskúmania a prístup 
18 Toto preskúmanie je zamerané na úlohu EÚ a opatrenia, ktoré prijala v súvislosti 
s OEEZ. Analyzujú sa v ňom opatrenia EÚ v súvislosti s elektronickým odpadom 
a upozorňuje na kľúčové výzvy z hľadiska plnenia smernice o OEEZ. Toto preskúmanie 
sa týka obdobia od nadobudnutia účinnosti smernice o OEEZ z roku 2012 (august 2012) 
do januára 2021. Zamerali sme sa na identifikáciu výziev spojených s nakladaním 
s elektrickým odpadom v EÚ. Zorganizovali sme zasadnutia s úradníkmi z GR ENV 
a takisto sme preskúmali: 

o správy Európskeho dvora audítorov (EDA)31 a najvyšších kontrolných inštitúcií 
(NKI), 

o hodnotenia politiky vypracované Európskou komisiou, a najmä záverečnú správu 
z roku 2017 o jej opatreniach na presadzovanie dodržiavania právnych predpisov 
týkajúcich sa OEEZ, 

o správy Európskeho parlamentu vrátane správ výskumnej služby Európskeho 
parlamentu (EPRS), 

o publikácie akademických pracovníkov, think tankov a mimovládnych organizácií 
(MVO) venujúcich sa problematike nakladania s OEEZ. 

19 Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním, ktoré vychádza 
hlavne z verejne dostupných informácií alebo materiálov zhromaždených osobitne 
na tento účel. V jedinom dokumente sa sústreďujú informácie a poznatky o stave 
politiky v oblasti elektronického odpadu v EÚ, ako aj o výzvach, ktorým EÚ čelí v snahe 
o zlepšovanie zhodnocovania elektronického odpadu. Toto preskúmanie tak prispieva 
do širšej diskusie o znižovaní množstva odpadu a o spôsoboch, ako dosiahnuť, aby bolo 
hospodárstvo viac obehové. Uverejnenie tohto preskúmania v prvom štvrťroku 2021 
dáva Komisii možnosť zohľadniť ho v súvislosti s iniciatívou pre elektroniku 
v obehovom hospodárstve, naplánovanú na posledný štvrťrok 2021. 

  

                                                        
31 Osobitná správa č. 1/2020 (Opatrenia EÚ týkajúce sa ekodizajnu a označovania energetickej 

účinnosti: dôležitý príspevok k väčšej energetickej účinnosti, ktorý však obmedzujú značné 
oneskorenia a nedodržiavanie predpisov) a osobitná správa č. 16/2019 (Európske 
environmentálne ekonomické účty: užitočnosť pre tvorcov politík je možné zlepšiť). 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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Rámec EÚ pre riešenie problému 
elektronického odpadu 

V EÚ sa zbiera a zhodnocuje viac elektronického odpadu ako 
vo väčšine ostatných častí sveta 

20 Z celosvetových štatistík o elektronickom odpade vyplýva, že v EÚ sa zbiera 
a spracúva väčší podiel elektronického odpadu ako vo väčšine častí sveta. Podľa údajov 
iniciatívy Global E-Waste Statistics Partnership je Európa (krajiny EÚ i mimo nej) 
kontinentom s najvyššou produkciou elektronického odpadu na obyvateľa, 
ale aj časťou sveta, kde sa zbiera a recykluje najvyšší podiel OEEZ. Európa produkuje 
na obyvateľa množstvo elektronického odpadu porovnateľné so Severnou a s Južnou 
Amerikou a Oceániou, jej miera recyklácie je však štyrikrát vyššia (pozri tabuľku 1). 

Tabuľka 1 – Produkcia, zber a recyklácia elektronického odpadu podľa 
kontinentov (2019) 

Ukazovatele Afrika 
Severná 
a Južná 
Amerika 

Ázia Európa Oceánia 

Vyprodukovaný 
elektronický 
odpad 

Spolu (Mt) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Na obyvateľa 
(kg) 2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Elektronický 
odpad, ktorý 
bol doložený 
ako zozbieraný 
a riadne 
recyklovaný 

Spolu (Mt) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Podiel 
z celkového 
vyprodukovan
ého odpadu 

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

Zdroj: EDA, na základe údajov zo správy Global E-waste Monitor 2020. 

21 Členské štáty EÚ dosahujú v zbere elektronického odpadu spravidla lepšie 
výsledky ako väčšina krajín mimo EÚ, vrátane rozvinutých krajín ako Spojené štáty 
americké a Japonsko (pozri ilustráciu 1 v Príloha II). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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Zber a zhodnocovanie elektronického odpadu v EÚ sa 
postupom času zlepšili 

22 Z údajov Eurostatu vyplýva, že v období od roku 2012 do roku 2018 sa v EÚ 
množstvo vyzbieraného OEEZ na obyvateľa zvýšilo (pozri ilustráciu 4, a ilustráciu 2 
v Príloha II). Podľa údajov dostupných do roku 2018 je napriek rozdielom medzi 
členskými štátmi celkový trend v EÚ taký, že sa zvyšuje miera vyzbieraného OEEZ 
(v pomere k priemernej hmotnosti výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcich 
troch rokoch) (pozri tabuľku 1 v Príloha II). 

Ilustrácia 4 – Elektrické a elektronické zariadenia uvedené na trh 
a zozbieraný OEEZ (EÚ27, v kg na obyvateľa) 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 

23 Zhodnocovanie zahŕňa rôzne druhy činností ako recyklácia, príprava na opätovné 
použitie či spaľovanie (energetické zhodnotenie). Z údajov Eurostatu vyplýva, 
že v období 2012 až 2018 bolo zhodnotených vyše 87 % OEEZ zozbieraného v EÚ a vyše 
80 % bolo recyklovaných (pozri ilustráciu 5). 

17,30

19,53

6,74

8,90

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Výrobky uvedené na trh (kg na obyvateľa) Zozbieraný odpad (kg na obyvateľa)



 18 

 

Ilustrácia 5 – Miera zhodnocovania OEEZ a miera recyklácie a prípravy 
na opätovné použitie OEEZ (EÚ27, v %) 

 
Poznámka: Miera je vyjadrená v pomere k zozbieranému OEEZ. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 

EÚ splnila svoje doterajšie ciele týkajúce sa zberu a zhodnotenia 
odpadu, a následne si pre ne stanovila náročnejšie ciele 

24 Od 31. decembra 2006 do 31. decembra 2015 mali členské štáty EÚ zabezpečiť, 
aby podiel zberu OEEZ z domácností dosiahol priemerne aspoň štyri kilogramy 
na obyvateľa za rok32. Podľa údajov Eurostatu tento cieľ dosiahli takmer všetky krajiny 
EÚ do roku 2015 (pozri ilustráciu 2 v Príloha II). 

                                                        
32 Smernica 2002/96/ES, článok 5 ods. 5, smernica 2012/19/EÚ, článok 7 ods. 1. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02002L0096-20101201
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/?locale=sk
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25 V roku 2016 mali členské štáty dosiahnuť minimálne 45 % mieru zberu 
z celkového OEEZ (nielen z domácností) v pomere k priemernej hmotnosti elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch33. 
Bulharsko, Česko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko 
a Slovensko využili výnimku, ktorá im umožnila dosiahnuť cieľ minimálne 40 % 
do augusta 2016. Väčšina členských štátov i EÚ ako celok splnila cieľ na úrovni 45 %. 
Dva členské štáty však cieľ nesplnili a niekoľko štátov dosiahlo horšie výsledky 
v nasledujúcich dvoch rokoch, aj keď minimálnu mieru zberu prekročili (pozri 
ilustráciu 3 a tabuľku 1 v Príloha II). 

26 Od roku 2019 musia členské štáty dosiahnuť minimálnu mieru zberu na úrovni 
65 % všetkého OEEZ v pomere k priemernej váhe elektrických a elektronických 
zariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch alebo 85 % OEEZ 
vyprodukovaného na území daného členského štátu. Údaje o zbere OEEZ za rok 2019 
neboli ešte v januári 2021 k dispozícii. 

27 Podľa údajov Eurostatu boli ciele EÚ týkajúce sa zhodnocovania a recyklácie 
v období 2012 až 2015 splnené (pozri ilustráciu 4 a ilustráciu 5 v Príloha II). Od roku 
2018 sa pri cieľoch týkajúcich sa zhodnocovania uplatňuje iná kategorizácia OEEZ 
a údaje o ich plnení neboli v januári 2021 k dispozícii. 

  

                                                        
33 Smernica 2012/19/EÚ, článok 7 ods. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/?locale=sk
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Opatrenia Komisie na zlepšenie 
politiky EÚ v oblasti elektronického 
odpadu 

EÚ upravila svoje právne predpisy o OEEZ 

28 V smernici o OEEZ z roku 2012 boli zachované hlavné črty smernice z roku 2003, 
no zaviedlo sa niekoľko významných zmien. Jednou z nich bola nová klasifikácia OEEZ, 
ktorá sa zmenila z desiatich pomerne úzko vymedzených kategórií na šesť otvorených 
kategórií. 

29 Ďalšou zmenou bolo prijatie odlišného spôsobu merania, na základe ktorého sa 
stanovali ciele pre zber. Podľa smernice z roku 2003 museli všetky členské štáty splniť 
cieľ zozbierať z domácností 4kg OEEZ na obyvateľa. Ciele pre zber stanovené v smernici 
z roku 2012 na roky 2016 a 2019 sa vzťahujú na celý objem OEEZ (z podnikov 
aj domácností). Tieto nové ciele sú vyjadrené buď ako percentuálny podiel 
z priemernej hmotnosti elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh 
v členských štátoch v predchádzajúcich troch rokoch alebo ako percentuálny podiel 
OEEZ vyprodukovaného v danom členskom štáte.  

30 V roku 2017 Komisia prijala vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje 
spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) 
uvádzaných na trh členského štátu a vyprodukovaného OEEZ34. Účelom tohto 
nariadenia bolo zosúladiť spôsob výpočtu ročnej miery zberu OEEZ v členských štátoch. 

31 V roku 2018 bola prijatá zmena smernice o OEEZ35, ktorou sa povinnosti týkajúce 
sa vykazovania skonsolidovali do jedného ročného elektronického výkazu založeného 
na vzore vypracovanom Komisiou36. Zmenou rámcovej smernice o odpade z toho 
istého roku sa stanovili všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu, vrátane systémov pre OEEZ37, a požiadavka modulácie 

                                                        
34 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699. 

35 Smernica 2018/849. 

36 Smernica 2012/19/EÚ, článok 16 ods. 6. 

37 Smernica 2008/98/ES, článok 8a (v znení smernice (EÚ) 2018/851). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32018L0849
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj?locale=sk
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poplatkov hradených výrobcom alebo dovozcom organizáciám zodpovednosti 
výrobcov so zohľadnením aspektov ekodizajnu, ako je trvácnosť, opraviteľnosť, 
recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok. 

32 V roku 2019 Komisia prijala právne predpisy, ktorými sa harmonizuje formát 
registrov výrobcov elektrických a elektronických zariadení v členských štátoch38 
a zavádzajú sa postupy zberu údajov a vykazovania, ktoré dopĺňajú zmeny postupov 
vykazovania zavedené v roku 201839. 

Komisia vyhodnotila plnenie politiky a iniciovala postup 
pre nesplnenie povinnosti 

33 V roku 2017 Komisia vykonala tzv. opatrenia na presadzovanie dodržiavania 
právnych predpisov týkajúcich sa OEEZ, v rámci ktorých posúdila, či členské štáty plnia 
právne predpisy o OEEZ40. Členské štáty pri tom klasifikovala do troch skupín, podľa 
toho, ako spĺňali kritériá hodnotenia (pozri ilustráciu 6)41. 

                                                        
38 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/290. 

39 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2019/2193. 

40 Európska komisia, WEEE compliance promotion exercise – záverečná správa, december 
2017. 

41 WEEE compliance promotion exercise – záverečná správa, december 2017, s. 76 – 84. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj?locale=sk
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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Ilustrácia 6 – Posúdenie Komisie týkajúce sa politiky členských štátov 
v oblasti nakladania s OEEZ (2017) 

 
Poznámka: Výsledky nemusia nevyhnutne znamenať nedodržanie právnych predpisov EÚ o OEEZ. 

Zdroj: WEEE compliance promotion exercise 2017. 

34 Komisia vo svojej správe uviedla príklady toho, čo považovala za osvedčené 
postupy. Napríklad: 

o voľná hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi zariadení na nakladanie s OEEZ 
v Bulharsku, s rozdelením povinnosti zberu podľa ich podielu na trhu, 

o povinné investície zo strany výrobcov alebo organizácií zodpovednosti výrobcov 
do informačných a osvetových kampaní v Portugalsku, 

o povinné požiadavky na kvalitu spracovania v Írsku a vo Francúzsku, 

o zákaz hotovostných platieb vo Francúzsku s cieľom zlepšiť vysledovateľnosť OEEZ 
a bojovať proti úniku elektronického odpadu z oficiálneho systému, 

o udeľovanie environmentálnej značky v Rakúsku pre elektrické a elektronické 
zariadenia navrhnuté tak, aby bola ich oprava jednoduchá, 

o separácia opätovne použiteľného OEEZ od jednorazového OEEZ v primárnych 
a sekundárnych zberných miestach vo Flámsku (Belgicko). 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en


 23 

 

35 Výsledkom opatrení na presadzovanie dodržiavania predpisov týkajúcich sa OEEZ 
boli aj odporúčania týkajúce sa otázok, ako je správa a financovanie nakladania s OEEZ, 
presadzovanie plnenia právnych predpisov, nezákonná činnosť, zvyšovanie povedomia, 
kvalita údajov, rozšírená zodpovednosť výrobcu, infraštruktúra pre zber, opätovné 
použitie a dizajn výrobkov. 

36 Komisia tiež posúdila politiku týkajúcu sa OEEZ v správach určených Rade 
a Európskemu parlamentu, ako aj v trojročných správach o vykonávaní smernice 
o OEEZ (pozri ilustráciu 7). 

Ilustrácia 7 – Súhrn vybraných správ Komisie o posúdení politiky v oblasti 
OEEZ 

 
Zdroj: EDA, na základe správ Komisie uvedených v tabuľke. 

37 Komisia okrem posúdenia vykonávania politiky iniciovala voči členským štátom 
aj 28 postupov pre nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo smernice o OEEZ. 
Európskemu súdnemu dvoru postúpila tri prípady z dôvodu neoznámenia vykonania 
transpozície. Tieto tri prípady stiahla po tom, ako príslušné tri členské štáty 
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transpozíciu smernice uskutočnili. V decembri 2020 zostávali neuzavreté tri prípady 
súvisiace s nesprávnou transpozíciou smernice (pozri ilustráciu 8). 

Ilustrácia 8 – Postupy pre nesplnenie povinnosti v súvislosti so smernicou 
o OEEZ (stav v januári 2021) 

 
Zdroj: EDA, na základe informácií poskytnutých Európskou komisiou. 

  

Otvorené prípady

Prípady postúpené Súdnemu dvoru. Uzavreté po tom, ako Komisia 
prípady stiahla

Neoznámenie transpozície

Nesprávna transpozícia

Nedostatočné vykonávanie právnych predpisov

CY

MT

SE

RO

BE

CY

CZ

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

LV

MT

DE

PL

PT

SI

RO

SK

EE

IE RO

SE

CZ

AT



 25 

 

Výzvy v súvislosti s nakladaním 
s elektronickým odpadom 

Plnenie súčasných požiadaviek týkajúcich sa spracovania 
elektronického odpadu 

38 V smernici o OEEZ sa stanovujú všeobecné požiadavky na „riadne spracovanie“ 
elektronického odpadu, ktoré zahŕňajú42: 

o odstránenie všetkých kvapalín, 

o odstránenie niektorých látok, zmesí a súčiastok podľa typu OEEZ (napr. 
odstránenie katódových trubíc z televízorov, odstránenie tonerových kaziet 
z tlačiarní), 

o minimálne základné požiadavky na infraštruktúru zariadení na skladovanie 
a spracovanie OEEZ. 

39 Smernica o OEEZ takisto umožňuje členským štátom doplniť tieto všeobecné 
požiadavky o minimálne normy kvality pre spracovanie OEEZ a zabezpečuje jednotnosť 
požiadaviek týkajúcich sa spracovania elektronického odpadu v celej EÚ43. Komisia 
začala tento proces tým, že poverila Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
(CENELEC) vypracovaním spoločných európskych noriem pre spracovanie OEEZ44. 

40 Výbor CENELEC vypracoval v období 2014 až 2020 trinásť noriem. Tieto normy sú 
stále dobrovoľné, hoci Komisia môže podľa smernice o OEEZ na ich základe stanoviť 
minimálne normy kvality platné pre celú EÚ (čo do januára 2021 neurobila). Vzťahujú 
sa celý súbor oblastí súvisiacich so zberom OEEZ, napríklad45: 

o zber a logistika, 

                                                        
42 Smernica 2012/19/EÚ, článok 8 ods. 2, príloha VII a príloha VIII. 

43 Smernica 2012/19/EÚ, článok 8 ods. 5. 

44 Európska komisia, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
24. januára 2013. 

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04?locale=sk
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 spracovanie a odstraňovanie znečistenia, 

o príprava na opätovné použitie. 

41 Za presadzovanie dodržiavania existujúcich pravidiel týkajúcich sa riadneho 
spracovania sú zodpovedné členské štáty. Na tento účel sa v smernici o OEEZ stanovujú 
pre členské štáty minimálne požiadavky na inšpekcie a monitorovanie, ktoré sa 
vzťahujú na informácie oznámené výrobcami, inšpekcie prepravy OEEZ mimo EÚ, ako 
aj na prevádzku spracovateľských zariadení46. Smernica tiež umožňuje členským 
štátom účtovať výrobcom elektrických a elektronických zariadení a prepravcom OEEZ 
poplatky za náklady na analýzy a inšpekcie v prípadoch podozrenia, že ide o prepravu 
OEEZ, ktorý bol nesprávne deklarovaný ako použité elektrické a elektronické 
zariadenia. 

42 V roku 2017 nemalo 13 z 28 členských štátov inšpekčné plány týkajúce sa 
spracovania aj zberu OEEZ a orgány členských štátov často nemali zdroje na to, aby sa 
zamerali na významný počet prevádzkovateľov, a vykonávali kontroly „rovnocenných 
podmienok spracovania“ v prípade prepravy odpadu mimo EÚ47 (pozri tiež bod 10). 

43 Pri auditoch a preskúmaniach, ktoré uskutočnili NKI v niekoľkých členských 
štátoch, sa zistilo, že krajiny EÚ často čelia ťažkostiam v súvislosti s vykonávaním 
právnych predpisov EÚ o nakladaní s odpadom. Našli sme osem správ, ktoré sa 
venovali otázkam týkajúcim sa vykonávania politiky v oblasti OEEZ v EÚ, 
a koordinovaný audit viacerých NKI zameraný na presadzovanie dodržiavania 
európskeho nariadenia o preprave odpadu48. Tieto správy poukazujú na nedostatky 
vo vykonávaní politiky EÚ v oblasti OEEZ (pozri Príloha III). 

                                                        
46 Smernica 2012/19/EÚ, článok 23. 

47 Členské štáty, ktoré nemali plány inšpekcií: Česko, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, 
Luxembursko, Portugalsko. Členské štáty, ktoré mali plány buď len na zber alebo 
na spracovanie: Belgicko, Estónsko, Rumunsko. V prípade týchto členských štátov neboli 
k dispozície informácie o plánoch inšpekcií: Cyprus, Francúzsko, Grécko, Slovinsko. Pozri 
Európska komisia, WEEE compliance promotion exercise – záverečná správa, 
december 2017, s. 61 – 62, 74 – 75. 

48 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 
Regulation, október 2013. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04?locale=sk
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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Boj proti trestnej činnosti pri nakladaní s elektronickým 
odpadom 

44 Páchatelia trestnej činnosti sa môžu dopúšťať nezákonných aktivít súvisiacich 
s nakladaním s OEEZ niekoľkými spôsobmi. Spoločnosti platené za spracovanie 
elektronického odpadu môžu zvyšovať svoj zisk tým, že OEEZ namiesto toho 
nezákonne skládkujú, pričom niekedy odstránia len jeho cenné časti49. OEEZ sa tiež 
nezákonne prepravuje do tretích krajín. Podľa Medzinárodnej organizácie najvyšších 
kontrolných inštitúcií (INTOSAI) je ekonomická motivácia k nezákonnému alebo 
nevhodnému nakladaniu s odpadom veľká, pričom riziko odhalenia je spravidla nízke50. 
V správe, ktorú vypracovalo predsedníctvo Rady Európskej únie, sa zistilo, že trestné 
činy proti životnému prostrediu (vrátane tých, ktoré súvisia s odpadom) majú nízku 
mieru odhaľovania a že stíhanie týchto prípadov je v určitých prípadoch štatisticky 
irelevantné51. Podľa znaleckého posudku môžu byť príjmy z trestnej činnosti 
v odpadovom priemysle porovnateľné s príjmami z obchodovania s drogami, 
ale s oveľa nižšími sankciami52. 

45 Nezákonné skládkovanie a odstraňovanie cenných častí z odpadu k vzniku OEEZ 
sú v EÚ významným problémom. Napríklad v rokoch 2009 až 2013 talianske orgány 
odhalili 299 nelegálnych skládok OEEZ v oblastiach, ako sú lesy, priemyselné zóny 
a poľnohospodárska pôda53. V inom prípade orgány v Španielsku odhalili podnik 
na recykláciu OEEZ, ktorý hromadil značné množstvo elektronického odpadu 
a nechával ho nespracovaný (pozri rámček 2).  

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

A UNEP Rapid Response Assessment, UNEP a GRID-Arendal, Nairobi a Arendal, 2015, s. 8. 

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

51 Rada Európskej únie, 14065/19. Záverečná správa o ôsmom kole vzájomných hodnotení 
zameraná na trestnú činnosť proti životnému prostrediu 
, s. 12. 

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

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

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/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/sk/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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Rámček 2 

Príklad nesprávneho nakladania s OEEZ v EÚ 

V júli 2020 španielske orgány zatkli piatich vedúcich pracovníkov spoločnosti 
na recykláciu OEEZ v Seville (Španielsko). Orgány tvrdili, že spoločnosť 
nespracúvala nebezpečné odpady, ktoré dostala. Okrem iného hromadila všetok 
odpad vyprodukovaný v Andalúzii obsahujúci chladiace plyny, ako sú chladničky, 
klimatizátory, ako aj elektrické ohrievače vody (ktoré obsahujú takéto plyny 
vo svojich izolačných materiáloch). Tieto plyny môžu byť obzvlášť škodlivé 
pre ozónovú vrstvu Zeme a predstavovať potenciálne zdravotné riziko 
pre pracovníkov závodu a ľudí v okolí54. 

46 Podľa údajov Eurostatu členské štáty EÚ zbierajú také množstvo OEEZ, ktoré 
zodpovedá menej ako polovici hmotnosti elektrických a elektronických výrobkov 
uvedených na trh (pozri ilustráciu 3 a tabuľku 1 v Príloha II). Podľa projektu boja proti 
nezákonnému obchodu s OEEZ (Countering WEEE Illegal Trade) sa odhaduje, že zlé 
nakladanie s vyradenými elektronickými zariadeniami v Európe zahŕňa desaťnásobok 
objemu OEEZ, ktorý bol nezákonne vyvezený do iných častí sveta55. V roku 2015 sa 
odhadlo, že vtedajších 28 členských štátov EÚ vyviezlo bez dokladov ročne približne 
400 tisíc ton OEEZ zmiešaného s použitými elektrickými a elektronickými 
zariadeniami56. S cieľom dať túto skutočnosť do súvislosti, toto vyvezené množstvo 
zodpovedalo približne 10,5 % OEEZ riadne vyzbieraného v týchto 28 krajinách v roku 
201557. 

47 Preprava elektronického odpadu do iných členských štátov EÚ musí byť v súlade 
s právnymi predpismi EÚ o preprave odpadu (najmä s nariadením (ES) č. 1013/2006)58. 
Pokiaľ ide o prepravu do tretích krajín, právne predpisy EÚ i medzinárodné právo 
zakazujú prepravu nebezpečného OEEZ z krajín EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi 

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

reciclaje electrónico, 14. júla 2020. 

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

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

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

58 Smernica 2012/19/ES, článok 10 ods. 1. 

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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=SK
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OECD59. S cieľom pomôcť orgánom členských štátov smernica o OEEZ obsahuje 
pravidlá, ktorých cieľom je rozlišovať medzi použitými elektrickými a elektronickými 
zariadeniami a OEEZ60. 

48 K nezákonnej preprave elektronického odpadu často dochádza v dôsledku 
nesprávnej klasifikácie OEEZ ako použitého zariadenia61. Toto skresľuje zásielky ako 
pravidelné obchodné operácie s cieľom vyhnúť sa právnym požiadavkám 
(pozri rámček 3). V súčasnosti obsahuje smernica o OEEZ pravidlá pre rozlišovanie 
medzi použitými zariadeniami a elektronickým odpadom, ktoré sú doplnené 
usmernením EÚ62. Experiment, ktorý uskutočnila Bazilejská akčná sieť (Basel Action 
Network – BAN, mimovládna organizácia), objasnil miesto určenia OEEZ. Od apríla 
2017 do septembra 2017 sieť BAN rozmiestnila 314 použitých elektrických 
a elektronických zariadení tajne vybavených sledovacím zariadením GPS v miestach 
zberu OEEZ v desiatich členských štátoch EÚ. Z 314 sledovaných jednotiek zostalo 303 
v EÚ a 11 skončilo v siedmich rôznych krajinách a územiach, ktoré nie sú členmi OECD 
(Ghana, Hongkong, Nigéria, Pakistan, Tanzánia, Thajsko a Ukrajina)63. 

                                                        
59 Nariadenie č. 1013/2006, rozhodnutie OECD C(2001)107/Final, článok 36, a Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, príloha VII. 

60 Smernica 2012/19/EÚ, príloha VI. 

61 Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential, Univerzita OSN (UNU)/Inštitút Organizácie spojených národov pre vzdelávanie 
a výskum (UNITAR) – spoloční organizátori programu SCYCLE, Medzinárodná 
telekomunikačná únia (ITU) a medzinárodné združenie pre tuhé odpady (ISWA), 
Bonn/Ženeva/Rotterdam. 2020, s. 14. 

62 Smernica 2012/19/EÚ, článok 23 a príloha VI. Pozri tiež Correspondents' Guidelines No 1 on 
Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical and 
Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE. 

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01?locale=sk
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
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/?locale=sk
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/?locale=sk
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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Rámček 3 

Príklad nezákonnej prepravy elektronického odpadu 

V júni 2020 španielske orgány s podporou talianskych orgánov a Europolu rozbili 
organizovanú zločineckú skupinu zodpovednú za nelegálnu prepravu 
nebezpečného odpadu vrátane OEEZ z Kanárskych ostrovov. Skupina úmyselne 
nesprávne klasifikovala OEEZ ako použitý tovar a v rokoch 2018 a 2019 ho 
prepravila kupujúcim v Afrike v celkovom objeme viac ako 750 000 kg OEEZ64. 

49 V nariadení EÚ o preprave odpadu sa odpad klasifikuje buď ako odpad 
z tzv. zeleného zoznamu, s menej prísnymi požiadavkami na prepravu, alebo 
z tzv. žltého zoznamu s prísnejšími požiadavkami65. Nespracovaný OEEZ, ktorý je 
zvyčajne nebezpečný, spravidla patrí do kategórie žltého zoznamu. V rámci spoločného 
auditu týkajúceho sa presadzovania dodržiavania nariadenia o preprave odpadu, ktorý 
vykonali NKI zo siedmich členských štátov a Nórska, sa zistilo, že nebezpečný odpad 
(ktorý zahŕňa väčšinu druhov OEEZ) sa často dováža a vyváža ako „tovar“ alebo ako 
odpad „zo zeleného zoznamu“ s cieľom vyhnúť sa prísnejším postupom a zákazom, 
ktoré platia pre odpad „zo žltého zoznamu“66. V marci 2021 Komisia nariadenie 
o preprave odpadu preskúmavala67. 

50 V štatistike medzinárodného obchodu sa nerozlišuje medzi použitými a novými 
elektrickými a elektronickými zariadeniami68. K nezákonnej preprave elektronického 
odpadu môže dôjsť v dôsledku nesprávnej klasifikácie OEEZ ako použitého zariadenia 
(pozri bod 48). Podľa Svetovej colnej organizácie (WCO) sa očakáva, že táto situácia sa 
zmení zavedením novej položky „Elektrický a elektronický odpad a zvyšky“ v najnovšej 

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

65 Nariadenie č. 1013/2006, prílohy III a IV. 

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

67 Európska komisia. 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, No. 38-2015, 
Philipps-University Marburg, School of Business and Economics, Marburg, 2015, s. 7. 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01?locale=sk
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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verzii nomenklatúry harmonizovaného systému, podľa ktorej sa klasifikuje 
medzinárodne obchodovateľný tovar a ktorá nadobudne účinnosť v januári 202269. 

51 Podľa Európskej komisie členské štáty (vrátane Spojeného kráľovstva) nahlásili 
v rokoch 2013 – 2015 2 800 nezákonných zásielok odpadu (zahŕňajúcich všetky druhy 
odpadu)70. V období rokov 2014 až 2015 skupina 14 environmentálnych orgánov 
z európskych krajín a regiónov (Rakúsko, Česko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, 
Malta, Severné Írsko, Nórsko, Poľsko, Škótsko, Slovinsko, Švédsko a Wales) nahlásila 
815 porušení predpisov o preprave odpadu, z ktorých 99 súviselo s nezákonnou 
prepravou OEEZ71. V správe odborníkov z výskumného projektu BlockWaste sa 
odhaduje, že v rokoch 2010 až 2014 nebolo 33 % nebezpečného odpadu (vrátane 
nebezpečného OEEZ) zaznamenaných ako spracované72. 

52 WCO od roku 2009 organizuje operácie DEMETER, v rámci ktorých colné a iné 
orgány spolupracujú pri presadzovaní obchodných požiadaviek stanovených 
medzinárodnými zmluvami (ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú obchodu s odpadom). 
V roku 2020 sa na operácii DEMETER VI zúčastnilo 73 colných orgánov, ako aj celý rad 
ďalších aktérov, ako je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Agentúra 
Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), čo viedlo k 131 
prípadom zaistenia. Väčšina prípadov zaistenia sa týkala kovového odpadu, 
ale zahŕňala aj OEEZ. V EÚ došlo k väčšine prípadov zaistenia v Belgicku, Poľsku 

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

Customs. WCO Research Paper No. 50, december 2020, s. 16. Pozri tiež Svetová colná 
organizácia, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted, 
8. januára 2020. 

70 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1013/2006 
o preprave odpadu, COM(2018) 762, s. 6. 

71 Olley, Katie et al. IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014 – 2015: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation. Európska sieť pre implementáciu a vymáhanie 
environmentálneho práva (IMPEL), s. 28 – 32. 

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

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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=SK
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
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a Dánsku73. Predchádzajúce operácie DEMETER tiež viedli k zaisteniu nebezpečného 
elektronického odpadu74. 

Ďalšie zvyšovanie zberu, recyklácie a opätovného použitia 
elektronického odpadu 

53 V smernici o OEEZ sa s platnosťou od roku 2019 stanovuje minimálna miera zberu 
na úrovni 65 % všetkého OEEZ v pomere k priemernej váhe elektrických 
a elektronických zariadení uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch alebo 
85 % OEEZ vyprodukovaného na území daného členského štátu75. V prípade prvého 
cieľa (65 %) sa podiel zberu meria na základe priemernej hmotnosti EEZ uvedených 
na trh, čo znamená, že cieľ 65 % nie je meradlom podielu vyprodukovaného OEEZ, 
ktorý sa zozbiera. 

54 Členské štáty musia Eurostatu do júna 2021 predložiť údaje za rok 2019, preto 
k januáru 2021 neboli k dispozícii údaje za rok 2019. Dostupné údaje Eurostatu za roky 
2017 a 2018 poukazujú na to, že len málo členských štátov dosiahlo v týchto rokoch 
mieru zberu 65 % (pozri ilustráciu 3 v Príloha II). V štúdii sa odhaduje, že tento cieľ 
65 % dosiahne v roku 2019 len Bulharsko a Chorvátsko a žiadny členský štát 
nedosiahne alternatívny cieľ 85 %76, pričom hlavným dôvodom tohto deficitu je 
skutočnosť, že OEEZ sa zmiešava s kovovým šrotom77 (pozri ilustráciu 9). 

                                                        
73 Svetová colná organizácia, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of 

illegal waste and ozone depleting substances, 29. októbra 2020. 

74 Svetová colná organizácia, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, 
28. novembra 2018. 

75 Smernica 2012/19/EÚ, článok 7 ods. 1. 

76 C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates 
and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, Univerzita OSN 
(UNU)/Inštitút Organizácie spojených národov pre vzdelávanie a výskum (UNITAR) – 
spoloční organizátori programu SCYCLE, Bonn, Nemecko, s. 28 – 31. 

77 Tamže, s. 32 – 50. 

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/?locale=sk
https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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Ilustrácia 9 – Rozdiel oproti cieľu zberu na rok 2019 
(na základe údajov z roku 2018, EÚ27 + Spojené kráľovstvo, Nórsko 
a Island) 

 
Zdroj: EDA, na základe In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets, UNU/UNITAR. 

Možné spôsoby zvýšenia zberu

Možnosti zlepšenia Odhadované ročné zlepšenie
(v kg na obyvateľa)

OEEZ zmiešaný s kovovým šrotom 2,1
Nedostatky vo vykazovaní zberu OEEZ z podnikov 1,8
OEEZ vyhodený do bežných kontajnerov 1,4
Nedostatky vo vykazovaní povoleného vývozu použitých 
elektrických a elektronických zariadení

1 až 2

Nezákonný vývoz OEEZ 0,5 až 1,4
Mechanizmy vykonávania a presadzovania pravidiel >2

Odhadované zásoby
(v kg na obyvateľa)

Množstvo OEEZ v súčasnosti nazhromaždeného v 
domácnostiach

4 až 5

Cieľ 65 % – 13,5 kg na obyvateľa 

Zber – 9,5 kg na obyvateľa Rozdiel oproti cieľu

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
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55 Ciele zberu na rok 2019 dopĺňajú súbor cieľov pre zhodnocovanie, ktoré platia od 
roku 2018. Tieto ciele zhodnocovania zahŕňajú minimálne miery zhodnocovania, 
ale aj minimálne miery recyklácie a prípravy na opätovné použitie (pozri ilustráciu 10). 

Ilustrácia 10 – Ciele zhodnocovania OEEZ platné od 15. augusta 2018 

 
Poznámka: Ciele sa týkajú OEEZ spracovaného po zbere. 

Zdroj: EDA, na základe smernice o OEEZ. 

56 Ak by aj EÚ dosiahla minimálny podiel zberu 65 % v každej zo šiestich kategórií 
vyradených elektrických a elektronických zariadení, veľká časť OEEZ by aj tak nebola 
recyklovaná ani pripravená na opätovné použitie. Podľa tohto hypotetického scenára 
by EÚ (merané na základe priemernej hmotnosti výrobkov uvedených na trh) 
recyklovala 35,75 % svojich mobilných telefónov, 45,5 % televízorov a 52 % chladničiek 
(pozri ilustráciu 11). 
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Ilustrácia 11 – Zhodnocovanie, recyklácia a príprava na opätovné 
použitie na základe 65 % miery zberu 

 
Zdroj: EDA, na základe smernice o OEEZ. 

57 Dizajn výrobkov by mohol znížiť množstvo elektronického odpadu a zvýšiť 
opätovné používanie tým, že sa elektrické a elektronické zariadenia stanú trvácnejšími 
a ľahšie sa opravia78. Výrobcovia môžu zvýšiť trvanlivosť výrobkov napríklad lepším 
výberom materiálov a zmenami v postupoch, ktorými sa jednotlivé súčasti výrobku 
zostavujú dohromady. Lepší dizajn môže tiež zvýšiť opraviteľnosť výrobku. 

58 Smernica o OEEZ obsahuje niektoré ustanovenia týkajúce sa dizajnu výrobkov. 
Okrem toho sa aj v novom akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo predpokladajú 
zmeny dizajnu výrobkov ako spôsobu budovania hospodárstva, ktoré je viac obehové. 
Na úlohu dizajnu, pokiaľ ide o recyklovateľnosť, opraviteľnosť a trvácnosť výrobku, sme 
už upozorňovali (pozri rámček 4). 

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

a Osaka, 2019, s. 20. 

Zariadenia na 
tepelnú výmenu

55,25 %
52 %

Veľké
zariadenia

55,25 %
52 %

Monitory a iné 
zariadenia s veľkou 

obrazovkou
52 %

45,5 %

Malé
zariadenia

48,75 %
35,75 %

Malé IT a 
telekomunikačné 

zariadenia
48,75 %
35,75 %

Svietidlá
52 %

Recyklácia

Zhodnocovanie vrátane recyklácie a prípravy na 
opätovné použitie

Ak by členské štáty dosiahli cieľ zberu 65 %*, rovnalo by sa to:

*V pomere k priemernej hmotnosti EEZ uvedeného na trh 
v predchádzajúcich troch rokoch

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

Doterajšia práca EDA v súvislosti s ekodizajnom 

V osobitnej správe č. 1/202079 sme uviedli, že Komisia začala zohľadňovať faktory, 
ako je prítomnosť kritických a vzácnych materiálov, ako aj recyklovateľnosť, 
opraviteľnosť a trvácnosť výrobkov. Odporučili sme, aby Komisia prijala 
štandardný metodický rámec na zahrnutie požiadaviek obehového hospodárstva, 
ktoré sa budú uplatňovať pri príprave legislatívnych návrhov relevantných 
z hľadiska dizajnu výrobkov. Komisia toto odporúčanie prijala a má ho zrealizovať 
do decembra 2021. 

59 V roku 2019 Komisia aktualizovala požiadavky na ekodizajn pre 10 rôznych tried 
výrobkov80. V prípade šiestich z nich (chladiace spotrebiče, elektronické displeje, 
umývačky riadu pre domácnosť, práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť, 
chladničky s funkciou priameho predaja a zváracie zariadenia)81 stanovila, 
že výrobcovia musia do roku 2021 zabezpečiť, aby boli výrobky navrhnuté tak, aby ich 
bolo možné opraviť pomocou „bežne dostupných nástrojov“. V revidovaných 
požiadavkách sa takisto stanovilo, že výrobcovia musia mať k dispozícii náhradné diely 
pre profesionálnych opravárov (a v niektorých prípadoch pre koncových používateľov). 

60 Tieto aktualizované požiadavky na ekodizajn zatiaľ nezahŕňajú niektoré populárne 
elektrické a elektronické zariadenia, ako sú mobilné telefóny a počítače. Európska 
organizácia spotrebiteľov (BEUC), ktorá zastupuje 45 spotrebiteľských organizácií z 32 
európskych krajín, kritizovala požiadavky, pretože koncovým používateľom 
neposkytujú rovnaké právo na prístup k náhradným dielom, aké majú profesionálni 
opravári82. 

  

                                                        
79 EDA, osobitná správa č. 1/2020: Opatrenia EÚ týkajúce sa ekodizajnu a označovania 

energetickej účinnosti: dôležitý príspevok k väčšej energetickej účinnosti, ktorý však 
obmedzujú značné oneskorenia a nedodržiavanie predpisov. 

80 Európska komisia, Press corner: The new ecodesign measures explained, 1. októbra 2019. 

81 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019, nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021, nariadenie 
Komisie (EÚ) 2019/2022, nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023, nariadenie Komisie (EÚ) 
2019/2024 a nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1784. 

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

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/sk/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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj?locale=sk
https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Záverečné poznámky 
61 EÚ má v porovnaní s inými časťami sveta lepší rámec pre nakladanie 
s elektronickým odpadom. Členské štáty EÚ zbierajú a zhodnocujú viac OEEZ ako 
väčšina tretích krajín. Zber a zhodnocovanie elektronického odpadu v EÚ sa postupom 
času zlepšili a EÚ v súčasnosti recykluje viac než 80 % OEEZ, ktorý zozbiera. V minulosti 
EÚ ako celok splnila svoje ciele týkajúce sa zberu a zhodnotenia OEEZ, aj keď niektoré 
členské štáty nedosiahli v súvislosti so zberom svoj cieľ na rok 2016. EÚ si následne 
stanovila súbor náročnejších cieľov pre zber a zhodnocovanie (za ktoré ešte údaje nie 
sú k dispozícii). 

62 EÚ časom zlepšila právne predpisy týkajúce sa elektronického odpadu tým, 
že prehodnotila cieľové hodnoty, kategorizáciu elektronického odpadu a postupy 
vykazovania. Komisia vyhodnotila plnenie politiky, poskytla usmernenia a voči 
niekoľkým členským štátom iniciovala postup pre nesplnenie povinnosti. 

63 Výzvy v súvislosti s nakladaním s elektronickým odpadom v EÚ pretrvávajú. 
Jednou z nich je plnenie požiadaviek týkajúcich sa spracovania elektronického odpadu. 
Niektoré členské štáty napríklad nemajú prostriedky na kontrolu významného počtu 
prevádzkovateľov a na vykonávanie povinných kontrol „rovnocenných podmienok 
spracovania“ v prípade prepravy odpadu mimo EÚ. Ďalšou výzvou je riešenie 
nesprávneho nakladania s elektronickým odpadom, nezákonnej prepravy a inej 
trestnej činnosti. Okrem toho EÚ čelí otázke, ako ďalej zvyšovať zber, mieru recyklácie 
a opätovného využitia elektronického odpadu. 

Toto preskúmanie prijala komora I, ktorej predsedá Samo Jereb, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu dňa 14. apríla 2021. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predseda 
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Prílohy 

Príloha I – Zhrnutie cieľov pre zhodnocovanie a recykláciu OEEZ 
stanovených EÚ 
Tabuľka 1 – Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu v EÚ 

Od 13. augusta 2012 
do 

14. augusta 2015 

Od 15. augusta 2015 
do 

14. augusta 2018 
Od 15. augusta 2018 

Zhodnotenie 80 % OEEZ 
s recykláciou 75 % 
v kategóriách 1 alebo 10 
v prílohe I 

Zhodnotenie 85 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 80 % 
v kategóriách 1 alebo 10 
v prílohe I 

Zhodnotenie 85 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 80 % 
v kategóriách 1 alebo 4 
v prílohe III 

Zhodnotenie 75 % OEEZ 
s recykláciou 65 % 
v kategóriách 3 alebo 4 
v prílohe I 

Zhodnotenie 80 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 70 % 
v kategóriách 3 alebo 4 
v prílohe I 

Zhodnotenie 80 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 70 % 
v kategórii 2 v prílohe III 

Zhodnotenie 70 % OEEZ 
s recykláciou 50 % 
v kategóriách 2, 5, 6, 7, 8 alebo 
9 v prílohe I 

Zhodnotenie 75 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 55 % 
v kategóriách 2, 5, 6, 7, 8 alebo 
9 v prílohe I 

Zhodnotenie 75 % OEEZ 
s recykláciou a prípravou 
na opätovné použitie 55 % 
v kategóriách 5 alebo 6 
v prílohe III 

Recyklácia 80 % plynových 
výbojok 

Recyklácia 80 % plynových 
výbojok Recyklácia 80 % svietidiel 

 

Kategórie v prílohe I 

1. Veľké domáce spotrebiče 
2. Malé domáce spotrebiče 
3. IT a telekomunikačné zariadenia 
4. Spotrebná elektronika a fotovoltické panely 
5. Osvetľovacie telesá 
6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých 

stacionárnych priemyselných náradí) 
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 
8. Zdravotnícke pomôcky (s výnimkou implantovaných 

a infikovaných výrobkov) 
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 
10. Predajné automaty 
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Kategórie v prílohe III 

1. Zariadenia na tepelnú výmenu 
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky 

s plochou väčšou ako 100 cm2 
3. Svietidlá 
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 

50 cm) 
5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej 

ako 50 cm) 
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek 

vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) 

Poznámka: Ciele sa týkajú OEEZ spracovaného po zbere, a nie výrobkov uvedených na trh. 

Zdroj: EDA, na základe právnych predpisov EÚ. 
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Príloha II – Údaje o zbere a zhodnocovaní OEEZ 
Ilustrácia 1 – Miera zberu elektrických zariadení (v %, 2017*) 

Poznámka: Miera zberu vyjadrená ako podiel vzniknutého odpadu. *Ak nie je uvedené inak. 

Zdroj: EDA, na základe údajov iniciatívy The Global E-waste Statistics Partnership. 
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Ilustrácia 2 – Zber OEEZ zo súkromných domácností (v kg/obyvateľa) 

Poznámka: Údaje za rok 2006 nie sú k dispozícii za Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Írsko, Lotyšsko, 
Maltu a Slovinsko. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 
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Ilustrácia 3 – Miera zberu OEEZ s cieľmi na roky 2016 a 2019 (%*) 

 
*Percentuálny podiel sa vzťahuje na priemernú hmotnosť výrobkov uvedených na trh 
v predchádzajúcich troch rokoch. 

Poznámka: Údaje nie sú k dispozícii za Taliansko. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 
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Tabuľka 1 – Miera zberu OEEZ v EÚ a jej členských štátoch (v %*) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EÚ27 38,6 39,2 39,4 43,1 46,7 47,0 46,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taliansko 48,4 43,6 34,5 39,4 – – – 

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

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

Luxembursko 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 – 

Holandsko – – – 45,8 47,9 49,6 48,9 

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

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

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

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

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

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

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

– = nie je k dispozícii 

* % priemerného množstva výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch na príslušnom 
území. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 
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Ilustrácia 4 – Zhodnocovanie podľa kategórie výrobkov 
(EÚ27, %, s cieľmi) 

 
Poznámka: Niektoré údaje za obdobie 2014 – 2017 nie sú k dispozícii. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 
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Ilustrácia 5 – Recyklácia plus príprava na opätovné použitie podľa 
kategórií (EÚ27, %, s cieľmi) 

 
Poznámka: Údaje za roky 2012 a 2013 nie sú k dispozícii. Niektoré údaje za obdobie 2014 – 2017 nie sú 
k dispozícii. 

Zdroj: EDA, na základe údajov Eurostatu. 
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Príloha III – Audity týkajúce sa elektronického odpadu 
v členských štátoch EÚ 
Tabuľka 1 – Hlavné zistenia z auditov OEEZ realizovaných najvyššími 
kontrolnými inštitúciami 

Audit Hlavné zistenia týkajúce sa OEEZ 

2019 – Tribunal de Cuentas (ES) 
Environmentálne opatrenia 
vykonávané obcami s viac ako 10 000 
obyvateľmi v autonómnych 
spoločenstvách bez vlastného 
regionálneho kontrolného úradu 

Z 15 obcí kontrolovaných v súvislosti s nakladaním 
s elektronickým odpadom jedna nezaviedla systém 
separovaného zberu OEEZ a sedem obcí ho zbieralo 
separovane, ale ako súčasť všeobecného komunálneho 
odpadu. 

2018 – Valstybés Kontrolé (LT) 
Nakladanie s nebezpečným odpadom 

Nie každý nebezpečný odpad sa označuje. Značné množstvo 
nebezpečného odpadu sa zbiera spolu s bežným komunálnym 
odpadom. Povolenia na činnosti spojené s nakladaním 
s nebezpečným odpadom vydané bez úplného posúdenia 
potenciálneho vplyvu na verejné zdravie. Vyskytli sa prípady 
zariadení, v ktorých sa spracúvalo viac odpadu, než na aké mali 
povolenie. 

2018 – Riigikontroll (EE) 
Audit prijatia opatrení v súvislosti 
so spracovaním nebezpečného 
a rádioaktívneho odpadu 

Odporúčania z roku 2015 sa vykonávajú, niektoré problémy 
však zostali. Niektoré odpady sa začali hromadiť v priestoroch 
prevádzky. 

2017 – Valstybés Kontrolé (LT) 
Uplatňovanie zásady zodpovednosti 
výrobcu 

Štát nemá správne a spoľahlivé údaje o výrobkoch dodávaných 
na vnútorný trh, ani o nakladaní s odpadom. Orgány 
nekontrolujú najrizikovejších výrobcov a dovozcov. 

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL) 
Systém nakladania s použitými 
elektrickými a elektronickými 
zariadeniami  

Väčšina kontrolovaných subjektov nedodržala príslušné 
predpisy. Väčšina nezaregistrovala OEEZ správne a mnohé 
nepredložili správy príslušnému orgánu. Nejasnosti 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch viedli k prípadom, 
že vnútroštátne ani regionálne orgány sa nepovažovali 
za zodpovedné za inšpekcie. 

2016 – Riigikontroll (EE) 
Činnosť štátu a miestnych samospráv 
pri zbere a zhodnocovaní 
komunálneho odpadu: Recykluje sa 
odpad z domácností? 

OEEZ zostáva často netriedený. Ľudia nemali v mnohých 
prípadoch možnosť zbaviť sa triedeného odpadu v blízkosti 
svojho bydliska. 

2015 – Riksrevisionen (SE) 
Preprava nebezpečného odpadu – 
podlieha účinnému dohľadu? 

Dohľad nad prepravou nebezpečného odpadu je nedostatočný 
a sankcie neodrádzajú nezodpovedné subjekty. 

2015 – Riigikontroll (EE) 
Spracovanie nebezpečného 
a rádioaktívneho odpadu: podarilo sa 
vláde zorganizovať spracovanie 
nebezpečného a rádioaktívneho 
odpadu? 

Vnútroštátne údaje o nebezpečnom odpade sú nepresné. 
Množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu sa zvýšilo, 
no recyklácia zostala na úrovni z roku 2008 (pri akomkoľvek 
nebezpečnom odpade vrátane OEEZ). Zberné strediská 
nezabezpečili vhodné následné spracovanie nebezpečného 
odpadu. 

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.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.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://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
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Audit Hlavné zistenia týkajúce sa OEEZ 

2013 – EUROSAI – (NKI z BG, EL, 
HU, IE, NL, NO, PL a SI) 
Koordinovaný audit o presadzovaní 
európskeho nariadenia o preprave 
odpadu: spoločná správa na základe 
ôsmich vnútroštátnych auditov 

Všetky kontrolované krajiny formálne dodržiavajú právne 
predpisy EÚ o preprave odpadu, ale s významnými rozdielmi 
v presadzovaní, výklade právnych predpisov a pri riešení 
porušení predpisov. V niekoľkých krajinách dochádza 
k nesprávnej klasifikácii dovozu a vývozu elektronického 
odpadu, čo uľahčujú rozdiely medzi triedením odpadu podľa 
Bazilejského dohovoru a kódmi colného sadzobníka 
používanými colnými orgánmi. 

Zdroj: EDA, na základe uvedených správ. 

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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Akronymy a skratky 
BAN: Bazilejská akčná sieť (Basel Action Network) 

BEUC: Európska organizácia spotrebiteľov (Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs) 

CENELEC: Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique) 

EEZ: elektrické a elektronické zariadenia 

Europol: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 

GR ENV: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie 

IKT: informačné a komunikačné technológie 

INTOSAI: Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (International 
Organization of Supreme Audit Institutions) 

NKI: najvyššia kontrolná inštitúcia 

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 

OEEZ: odpad z elektrických a elektronických zariadení 

OLAF: Európsky úrad pre boj proti podvodom 

WCO: Svetová colná organizácia (World Customs Organization) 
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Glosár 
Ekodizajn: prístup v oblasti dizajnu, ktorého cieľom je minimalizovať vplyv výrobku 
na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu 

Elektronický odpad: elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré stratili 
pre používateľov svoju hodnotu; označujú sa aj ako odpad z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ) 

Obehové hospodárstvo: hospodársky systém zameraný na minimalizáciu vstupných 
zdrojov, odpadu a emisií, a to prostredníctvom opätovného použitia, spoločného 
využívania zdrojov, opráv, renovácie, repasovania a recyklácie 

Organizácia zodpovednosti výrobcov: subjekt zriadený výrobcami s cieľom splniť svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vplyv ich výrobkov na životné prostredie 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu: prístup, ktorým sa zodpovednosť výrobcu 
za výrobok rozširuje o fázu po použití výrobku spotrebiteľom, vrátane recyklácie 
a zneškodnenia 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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Tím EDA 
Toto preskúmanie EDA o opatreniach EÚ a súčasných výzvach spojených 
s elektronickým odpadom prijala komora I – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
ktorej predsedá člen EDA Samo Jereb. Úlohu viedla členka EDA Joëlle Elvinger 
a podporu jej poskytli vedúca kabinetu Ildikó Preiss, atašé kabinetu 
Charlotta Törneling, hlavný manažér Robert Markus, vedúci úlohy Ernesto Roessing 
a audítor João Coelho. Jazykovú podporu poskytol Adrian Williams. Marika Meisenzahl 
poskytla podporu v súvislosti s vizuálnymi prvkami. 
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Toto preskúmanie je zamerané na úlohu  
a opatrenia EÚ pri riešení výziev súvisiacich 
s nakladaním s elektronickým odpadom. 
Členské štáty EÚ zozbierajú a zhodnocujú viac 
elektronického odpadu ako väčšina tretích  
krajín. V minulosti EÚ ako celok splnila svoje  
ciele týkajúce sa zberu a zhodnotenia odpadu,  
a následne si stanovila náročnejšie ciele. 
Výzvy však pretrvávajú. V tomto preskúmaní 
poukazujeme na výzvy z hľadiska plnenia 
požiadaviek týkajúcich sa spracovania 
elektronického odpadu; riešenia nesprávneho 
nakladania s elektronickým odpadom, 
nezákonnej prepravy a inej trestnej činnosti;  
100a ďalšieho zvyšovania zberu, recyklácie  
a opätovného využitia elektronického odpadu.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 43981

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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