Ž I V O T N É

P R O S T R E D I E

„Súčasná legislatíva okrem minimálneho množstva elektroodpadu, ktoré treba vyzbierať a recyklovať, ustanovuje,
že výrobcovia sa musia postarať v zmysle svojich trhových podielov o všetok vzniknutý elektroodpad na celom
území SR. A toho zatiaľ vzniká viac, ako sú tzv. minimálne ciele. Na týchto princípoch fungujeme od nášho
založenia,“ povedal pre Parlamentný kuriér Mgr. Peter VALENT, generálny riaditeľ ENVIDOMU – Združenia
výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktoré pôsobí ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

ENVIDOM plní a prekračuje
ciele zberu elektroodpadu
Slovensko je vďaka výrobcom v zbere elektroodpadu na najvyšších priečkach EÚ
Môžete na základe doterajších výsledkov povedať, či ENVIDOM ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) splní stanovené
ciele na rok 2017?
Ciele zberu, spracovania, ako aj limity zhodnotenia stanovené na rok 2017 nielenže splníme, ale aj prekročíme. Naše hospodárenie nastavujeme tak, aby sme splnili všetky zákonom
stanovené povinnosti pre výrobcov a dovozcov
elektrozariadení. Našimi účastníkmi sú zodpovední výrobcovia a dovozcovia, ktorí vedia, že
zber a recyklácia elektroodpadu nie je „biznis“,
ale nezisková činnosť. A teda nemajú v tejto oblasti čo skrývať. Aj preto od počiatku našej činnosti transparentne zverejňujeme cenníky recyklačných poplatkov a správy o činnosti. Naši
výrobcovia vedia, že s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov je spojené zodpovedné a najmä reálne, fyzické, zabezpečovanie zberu a recyklácie elektroodpadu na celom území SR. Aj
preto zbery zabezpečujeme aj vo vzdialených,
vidieckych oblastiach alebo oblastiach s nízkou
hustotou obyvateľstva, kde sú náklady na zber
a prepravu k spracovateľom nákladnejšie.
V októbri NRSR schválila tzv. aplikačnú novelu zákona. Aké ďalšie zmeny okrem dôslednejšej kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov prináša v oblasti elektroodpadu?
V našej oblasti žiadne významné zmeny neprináša. Z praktického hľadiska odstraňuje nejasnosti a skôr pomáha tomu, aby sa systém nakladania s elektroodpadom naďalej rozvíjal a
fungoval spravodlivo. Máme však aj otvorené
otázky, súvisiace najmä so zmenou kategorizácie elektrozariadení a doplnením ich zoznamu,
nešťastne stanovený na august 2018. To má zásadný vplyv na praktické úkony či už v úprave
zmlúv, evidencii, výpočte recyklačných poplat-

kov a reportovania u všetkých dotknutých subjektov vrátane ministerstva.
Z kontroly a dohľadu, či už zo strany štátu,
alebo výrobcov, nemáme žiadne obavy, naopak,
vítame ju. Nie sme obchodná spoločnosť, ale
združenie výrobcov pracujúce na neziskovej
činnosti a sme nimi nielenže kontrolovaní, ale
aj priamo riadení. My sme „výrobcovia”. Aj
preto systém zberu elektroodpadu funguje dobre. Veríme, že kontrola zo strany štátu nebude
zneužívaná, napr. v podobe úniku citlivých informácií. Veríme, že organizáciám ako sme my
skôr pomôže spravodlivo, efektívne a trvalo
plniť povinnosti výrobcov.
Približne pred rokom vzniklo aj Koordinačné centrum pre zber elektroodpadu. Koľko
má v súčasnosti členov a aké problémy a úlohy počas roka riešilo?
V rámci KC spolupracuje 11 autorizovaných
OZV, s ktorými sa snažíme nastaviť spravodlivé
podmienky pre všetkých výrobcov a OZV tak,
aby sa všetci podieľali na rozvoji systému zberu
a financovali elektroodpad, pochádzajúci z ich
výrobkov. Snažíme sa adresne priradiť zodpovednosť konkrétnej OZV alebo individuálnemu
výrobcovi tam, kde zber elektroodpadu nie je
zabezpečený, funkčný alebo je problematický.
Od začiatku nášho založenia komunikujeme s
ministerstvom, obcami, ale aj s Protimonopolným úradom SR a servisnými organizáciami.
Rešpektujeme požiadavky zákona, pravidlá
hospodárskej súťaže, ale aj zdravý „sedliacky
rozum”. Zladiť to všetko dokopy je niekedy veľmi náročné, ale ide to. Najčastejšie riešime
otázky súvisiace s neporozumením zákonu alebo nejasnosťami, ktoré z neho vyplývajú. No
vzhľadom na náročnosť odpadového hospodárstva to nie je niečo, na čo by sme neboli pripravení.

Zber elektroodpadu na Slovensku v roku 2016 dosiahol až 55% z uvedenia na trh. Čiže viac ako vyžaduje EÚ!
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MŽP SR pripravuje ďalšiu novelu zákona o
odpadoch. Očakávate, že bude riešiť aj nejaké problémy súvisiace so zberom a zhodnotením elektroodpadu?
Pre komoditu elektro nevidím žiadny zásadný dôvod na zmenu a verím, že ani v budúcnosti
žiadna nebude. Máme vcelku jasný a spravodlivý zákon pre elektroodpad a absolútna väčšina
výrobcov si korektne plní svoje povinnosti. Je
zdravé konkurenčné prostredie, inšpekcia a ministerstvo postupne „vyčisťujú” trh, spolupracujeme s obcami. Systém zberu elektroodpadu
je reálne vidieť aj v obciach, miznú čierne
skládky elektroodpadu. Môže to byť samozrejme ešte lepšie. O to sa spolu s ostatnými OZV
v rámci Koordinačného centra snažíme.
Ako by ste hodnotili postavenie Slovenska v
rámci Európy čo sa týka úrovne zberu elektroodpadu?
Cieľ zberu elektroodpadu, stanovený EÚ
pre všetky členské krajiny, prudko rastie. Kým
pre rok 2016 bol stanovený na 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení predaných na
Slovensku v predchádzajúcich troch rokoch, v
roku 2018 to už bude 50 %, v r. 2019 55 %, v
roku 2020 60 % a v roku 2021 to bude až 65 %
z hmotnosti predaných výrobkov. Na Slovensku sa už v roku 2016 vyzbieralo v kilogramoch až 55 % z množstva výrobkov predaných na Slovensku za posledné 3 roky. Vďaka
praktickej činnosti slovenských OZV pre
zber elektroodpadu tak patríme na najvyššie
priečky v EÚ. Veríme, preto, že pripravovaná
novela zákona o odpadoch pomôže rozvoju
zberu a umožní výrobcom, aby mohli pre Slovensko plniť ambiciózne ciele zberu elektroodpadu.

