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Vážení kolegovia,

na základe dohody na poslednom zasadnutí ASO v pondelok 10.03.2014 ruzsie pripájam naše
stanovisko k prerokovávanému materiálu "Systém fungovania triedeného zberu v komodite obaly
a neobalové komodity" a súčasne k pripomienkam ZMOS k uvedenému dokumentu.

Naše komplexné stanovisko ku všetkým dotknutým komoditám, resp. celému systému rozšírenej
zodpovednosti výrobcov, je nasledovné:

1. Pokial' v SR neprestane regulácia poplatkov obyvatel'ov za KO a regulácia poplatkov za
zneškodňovanie KO, nebude nikdy fungovať ani oddelený ani separovaný zber a už vôbec nie
trhovo; všetky doterajšie trhové deformity a anomálie vrátane "duplicitných" potvrdení
vyplývajú z tohoto a z existencie RF.

2. Subjekty prevádzkujúce zariadenia na zneškodňovanie KO musia mať striktnú, komplexnú
a jasnú povinnosť dotrieďovať KO pred zneškodnením; povinnosti výrobcov sa budú týkať aj
takto doseparovaných (následne vyseparovaných) zložiek KO a tieto budú zahrnuté do
množstiev na účely plnenia dotknutých limitov.

3. Musia sa presne definovať nasledujúce pojmy (aj v stanovisku ZMOS je zjavné, že sa pojmy
miešajú a zamieňajú): KO, zmesový KO, separovaný (triedený) zber, triedený KO, vytriedený
KO, oddelený zber, netriedený KO, nevytriedený KO,...

4. Musí sa jasne a jednoznačne stanoviť (definovať) "vlastníctvo" jednotlivých druhov odpadu
z vecného aj časového hľadiska (moment vzniku odpadu, zložky, ... ). Odstránia sa tak
nejasnosti, kto má nakladať s akým druhom odpadu a kto je súčasne následne aj nositel'om
nákladov aj príjmov spojených s nakladaním s príslušným druhom odpadu (druhotnej
suroviny). Nemôže byť tak, ako je to teraz, väčšina vyzbieraných recyklačných poplatkov
presunutých na sanáciu obecných rozpočtov pod rúškou platieb za "umožnenie" oddeleného
alebo separovaného zberu v obci. Vybrané recyklačné poplatky tak momentálne neplynú
v rozhodujúcej miere na ten účel, na ktorý sú určené (nakladanie s odpadom), ale skôr plnia
rolu "miestnych daní". Obec musí mať nárok na úhradu ňou preukázatel'ne vynaložených
nákladov, resp. nárok na platbu za reálnu (na základe riadnej zmluvy) konkrétne vykonanú
prácu, činnosť alebo za skutočne poskytnutú službu (prenájom kontajnera, zabratie verejného
priestranstva, ... ).

5. Povinnosti musia byť, tak ako píše vo svojich pripomienkach ZMOS, stanovené na výrobcov
(dovozcov, plničov, baličov, ... ) a nie na ich kolektívne orgány, ktoré sú len formou plnenia si
povinností výrobcov, a to vo vzťahu k aktuálnemu a reálnemu výskytu celého množstva
príslušného druhu odpadu.

6. S okamžitou platnosťou musia byť zastavené účinnosti všetkých tých ustanovení "zákona
o odpadoch", ktoré definujú povinnosti výrobcov k RF a tiež zastavená účinnosť § 64 ods. 1
"zákona o odpadoch".

7. Musia sa ustanoviť limity (kvalitatívne aj kvantitatívne) pre rozsah zberu a zhodnocovania
tých komodít, ktoré sa budú týkať (resp. týkajú sa a nie je ustanovené) celej zodpovednosti
(rozšírenej zodpovednosti) výrobcov. Účelovo šírené informácie o tzv. .nadlírnítoch'' sú
neopodstatnené, v súčasti skôr všetci bojujeme s nedostatkom odpadu pre úplné a najmä
druhovo vyrovnané plnenie už súčasných kvantitatívnych limitov. Treba si tiež uvedomiť, že
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kvantitatívne limity sú ustanovené pre zber v čase a kvalitatívne pre spracovanie
a zhodnocovanie.

8. Zákon nesmie nepriamo meniť ani deformovať ustanovenia inej platnej legislatívy, najmä nie
ekonomickej, obchodnej; okamžite musí byť upravené ustanovenie § 48g ods. 4, písm. d)
"zákona o odpadoch", nesmie sa nijako obmedzovať európskou legislatívou garantované
právo minírnálne dvoch výrobcov na kolektívne nakladanie s odpadom a nesmú sa potierať
ústavné práva na vol'nosť podnikania.

9. Zákon nemôže v nijakom prípade zavádzať retroaktivitu v oblasti zakladania a registrácie
kolektívnych orgánov výrobcov tých komodít, kde už bolo toto v minulosti legislatívne
upravené. Môže však dôjsť k upresneniu a sprísneniu podmienok ich prevádzkovania
a následnej kontroly, čo môže byť zabezpečené aj systémom "autorizácie". Zakladanie KC,
a to ešte pre každú skupinu komodít zvlášť, je v podmienkach SR absolútne neefektívne,
neúčelné, legislatívne ťažko riešitel'né a už vôbec nie v reálnej praxi vykonatel'né; navyše, ak
majú KC normálne konať a fungovať, musia mať aj obchodné kompetencie a finančné
toky ... následne sa v takomto systéme stráca akákol'vek opodstatnenosť existencie
kolektívnych orgánov výrobcov. Treba si tiež uvedomiť, že SR ma len cca 5,5 mil. obyvatel'ov
a množstvá predávaných výrobkov a následne manipulovaného odpadu sú v porovnaní s inými
krajinami EÚ zanedbatel'né a zavádzanie akýchkol'vek nákladných a zbytočných štruktúr je len
záťažou pre podnikatel'ov, obyvatel'ov a následne sa prejaví na poklese vnútornej spotreby
s vážnymi makroekonomickými dopadmi na celú SR. Výrazným príkladom takýchto problémov
je neopodstatnené zavádzanie "finančných zabezpečení" na rôznej úrovni, kedy dôjde ako
k výraznému zvýšeniu nákladov, tak k neúčelnému viazaniu prostriedkov určených na
zabezpečovanie hlavných podnikatel'ských ciel'ov povinných osôb a tiež aj k ďalšiemu zvýšeniu
administratívnej záťaže, o problémoch vo vzťahu k ekonomickej legislatíve ani nehovoriac.
Naopak, vel'mi nápomocným (a v niektorých EÚ krajinách obvyklým) riešením by bolo vyňatie
príjmov z recyklačných poplatkov zo zdaňovaných príjmov.

10. Pri bezvýhradnom prijatí vyššie uvedených princípov ako zásadného legislatívneho zámeru na
vyriešenie systému komplexnej (rozšírenej) zodpovednosti výrobcov dotknutých komodít sme
pripravení poskytnúť maximálnu odbornú pomoc pri zostavovaní príslušného paragrafového
znenia, či už ako samostatného zákona alebo ako súčasti "zákona o odpadoch". Prijatie týchto
princípov garantuje pre SR bezproblémové plnenie všetkých povinností a ciel'ov voči EÚ,
mestám a obciam garantuje bezstarostné a beznákladové vysporiadanie odpadov z komodít,
kde majú (budú mať) zodpovednosť výrobcovia a navyše s možnosťou príjmov za poskytnuté
služby a činnosti; výrobcom je garantované plnoprávne, spravodlivé plnenie ich povinností
s právnymi istotami v trhovom prostredí bez nežiaducich deformít. Celý systém bude jasný,
vykonatel'ný, kontrolovatel'ný a pri neplnení povinností sankcionovatel'ný.
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