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Elektros ir elektronikos  atliekos ES: faktai ir 
skaičiai (infografikas)

Elektros ir elektronikos atliekų kiekis auga greičiausiai ES, o jų perdirbama mažiau nei 40 
proc. Šiame infografike paaiškinami faktai ir skaičiai.

Elektroniniai įtaisai ir įranga – nuo skalbyklių iki dulkių siurblių, nuo išmaniųjų telefonų iki 
kompiuterių – yra šiuolaikinio gyvenimo simbolis. Suku įsivaizduoti, kaip gyventume be jų. 
Tačiau jų atliekos yra tapusios problema ES, kuri stengiasi mažinti savo ekologinį pėdsaką.

Siūlome pasidomėti, kaip ES sprendžia EEĮ atliekų problemą, siekdama labiau plėtoti žiedinę 
ekonomiką. 
 

Kas yra EEĮ atliekos?
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos arba EEĮ atliekos – tai įvairiausi panaudoti ir išmesti 
gaminiai.

Stambių buitinių prietaisų, pvz., skalbyklių ir elektrinių viryklių, surenkama daugiausia. Šie 
prietaisai sudaro daugiau nei pusę visų surenkamų EEĮ atliekų.

Po jų eina IT ir telekomunikacijų įranga (nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai), vartotojų 
įranga ir fotovoltinės plokštės (vaizdo kameros, liuminescencinės lempos) bei smulkūs buitiniai 
prietaisai (dulkių siurbliai, skrudintuvai).

Visos kitos kategorijos, pvz., elektriniai įrankiai ir medicinos prietaisai, kartu sudaro tik 7,2 proc. 
surenkamų EEĮ atliekų.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210128STO96607/kaip-iki-2050-m-es-gali-pereiti-prie-visiskai-ziedines-ekonomikos
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210128STO96607/kaip-iki-2050-m-es-gali-pereiti-prie-visiskai-ziedines-ekonomikos


Infografike rodoma EEĮ atliekų procentinė dalis ES pagal prietaiso tipą.

EEĮ atliekų perdirbimo mastas ES
Perdirbimo praktika valstybėse narėse labai skiriasi: 2017 m. Kroatijoje buvo perdirbta 81,3 
proc. visų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, o Maltoje – 20,8 proc. 
 
2020 m. ES vienam gyventojui teko 10,3 kilogramų elektros ir elektroninės įrangos atliekų.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country


Infografike rodoma EEĮ atliekų perdirbimo dalis pagal ES valstybę. 

Kodėl būtina perdirbti elektros ir elektroninės įrangos 
atliekas?
Išmestuose elektros ir elektroniniuose įrenginiuose esama potencialiai pavojingų medžiagų, 
kurios teršia aplinką ir kelia pavojų žmonėms, dirbantiems EEĮ atliekų perdirbimo srityje. 
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Siekdama spręsti šią problemą, ES priėmė teisės aktą, kad būtų užkirstas kelias tam tikrų 
cheminių medžiagų, pvz., švino, naudojimui.

Nemažai šiuolaikinėms technologijoms būtinų retų mineralų atvežama iš šalių, kuriose 
nepaisoma žmogaus teisių. Kad nežiniomis nebūtų prisidedama prie ginkluotų konfliktų rėmimo 
ir žmogaus teisių pažeidimų, EP nariai priėmė taisykles, pagal kurias retųjų žemės mineralų 
importuotojai iš Europos turi atlikti savo tiekėjų veiklos patikrinimą. 
 

Ką daro ES, kad EEĮ atliekų mažėtų?
2020 m. kovą Europos Komisija pristatė naująjį žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Vienas 
svarbiausių jo prioritetų yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų mažinimas. Pasiūlyme 
konkrečiai apibrėžti nedelsiant siektini tikslai, pvz., teisė į remontą ir daugkartinio naudojimo 
galimybių gerinimas apskritai, universaliojo kroviklio sukūrimas ir paskatų sistema siekiant 
skatinti elektroninės įrangos perdirbimą.

Iki 2024 m. pabaigos USB-C tipo jungtis taps įprastu daugumos elektroninių įrenginių įkrovikliu 
ES. Nešiojamieji kompiuteriai turės būti aprūpinti USB-C tipo jungtimi iki 2026 m. balandžio 28 
d.

2023 m. kovo mėn. Komisija pateikė naują pasiūlymą skatinti produktų taisymą. Pagal garantiją, 
tai įpareigotų pardavėjus gaminius taisyti, nebent juos pakeisti kitais būtų pigiau. 
 

Europos Parlamento pozicija
2021 m. vasarį Europos Parlamentas pritarė naujam žiedinės ekonomikos veiksmų planui ir 
paragino nustatyti privalomus 2030 m. medžiagų naudojimo ir vartojimo tikslus.

Komentuodamas Komisijos planą, Parlamento pranešėjas Jan Huitema („Atnaujinkime Europą“, 
Nyderlandai) pažymėjo: „Svarbu, kad į žiedinės ekonomikos veiksmų planą būtų žvelgiama 
holistiškai. Norint, kad žiedinė ekonomika būtų sėkminga, žiediškumo principai turi būti 
įgyvendinami visais vertės grandinės etapais.“

Jo teigimu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas EEĮ atliekų sektoriui, nes perdirbimas atsilieka 
nuo gamybos tempo: „2017 m. pasaulyje sugeneruota 44,7 mln. metrinių tonų (Mt) EEĮ atliekų, 
o tinkamai perdirbta tik 20 proc.“

J. Huitema pridūrė, kad žiedinės ekonomikos veiksmų planas galėtų būti naudingas ir gaivinant 
ekonomiką: „Skatinant naujus inovatyvius verslo modelius, savo ruožtu, bus užtikrintas naujas 
ekonomikos augimas ir darbo galimybės, o tai būtina Europos atsigavimui.“

Plačiau apie žiedinę informaciją ir atliekas:

Atliekų tvarkymas ES: faktai ir skaičiai• 
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https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/circular-economy/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures


Žiedinė ekonomika: kas tai ir kodėl ji svarbi?• 
ES kyla į kovą su plastiko šiukšlėmis• 

Papildoma informacija
Žiedinės ekonomikos veiksmų planas
Komisijos puslapis, skirtas elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų klausimui
DUK apie EEĮ atliekų direktyvą
EP rezoliucija
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20151201STO05603/ziedine-ekonomika-kas-tai-ir-kodel-ji-svarbi
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/circular-economy/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_LT.html
mailto:webmaster@europarl.eu
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