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Webinár EucoLight upozorňuje na najnovší vývoj v
členských štátoch

s cieľom zabrániť nedodržiavaniu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov
pri predaji prostredníctvom online trhu

 
10.marca 2022
 
Dňa 9.marca 2022 sa uskutočnil Webinár, ktorý zorganizovala  asociácia „EucoLight“, európska
asociácia  na podporu harmonizácie  systémov OEEZ v kategórii osvetľovacích zariadení. Zúčastnilo sa 
ho  viac ako  200 účastníkov.   Tento Webinár potvrdil, že  päť členských štátov v súčasnosti zavádza
vnútroštátnu legislatívu s cieľom zabrániť nedodržiavaniu povinností Rozšírenej zodpovednosti výrobcov
pri predaji prostredníctvom  online platforiem. Prednášajúci z Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska
a Fínska objasnili vnútroštátne opatrenie zavedené na zastavenie rozsiahleho vyhýbania sa povinnostiam,
týkajúcim sa OEEZ zo strany spoločností, ktoré realizujú predaj prostredníctvom online trhu.
 
Podľa rôznych  štúdií,   množstvo  elektrických a elektronických zariadení predaných online,  ktoré nie je
v súlade s OEEZ,  je veľmi vysoké. To znamená, že  free rideri každoročne uvádzajú na trh v EU  veľké
množstvá zariadení nezákonne. Rovnaký jav je možné pozorovať pri obaloch a batériách, kategóriách
produktov, ktoré sa tiež riadia povinnosťami rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
 
Medzi účastníkmi boli zástupcovia štátnych orgánov štrnástich členských štátov, európskych inštitúcií a
mnohých ďalších priemyselných odvetví a organizácií zodpovednosti výrobcov.
 
Marc Guiraud, generálny tajomník EucoLight, povedal: „Hoci sme za harmonizovaný európsky prístup,
uvedomujeme si, že bude trvať mnoho rokov, kým bude možné implementovať legislatívu v celej EÚ.
Zatiaľ, preto vyzývame tie členské štáty, ktoré ešte nepodnikli žiadne kroky, aby tak urobili čo najskôr.
Kým sa tak nestane, európski výrobcovia, ktorí vyhovujú  požiadavkám, zostanú v značnej konkurenčnej
nevýhode, čo ohrozí spoločnosti a pracovné miesta“.
 
Účastníci si vypočuli aj zástupcu talianskeho úradu pre hospodársku súťaž, ktorý zdôraznil významnú
úlohu  riešení na porazenie  online  „free ridingu“ , ktoré by  zabránili skresleniu  trhu a rešpektovali by
konkurenčnú neutralitu.
 
Diskutovalo sa aj o množstve európskych iniciatív,  vrátane zákona o digitálnych službách (Digital
Services Act) a iniciatívy za udržateľné produkty (Sustainable Products Initiative). Účastníci stretnutia
 však dospeli k záveru, že žiadny z nich problém nevyrieši. Bolo preto obzvlášť zaujímavé vypočuť si
prvé výsledky štúdie, ktorú v mene Komisie vypracovala Eunomia. EucoLight nalieha na Európsku
komisiu, aby zverejnila návrhy Eunomie všetkým zaintereovaným stranám  za účelom  ich dôkladného
zváženie/posúdenia.
 
Delegáti mali tiež možnosť vypočuť o situácii niektorých online trhov, v podaní zástupcu DSS+,  ktorý
zdôraznil potrebu zjednodušiť dodržiavanie rozšírenej zodpovednosti  výrobcov  a administratívu.

Podujatie sa ukončilo diskusiou  formou otázok a odpovedí.
Ak chcete vedieť viac, video záznam  je k dispozícii na link to the video recording

 
 

https://www.eucolight.org/epr-webinar-2022


 

O asociácii EucoLight:
 
EucoLight je Európska asociácia organizácií , ktoré sa zaoberajú zberom a recykláciou  OEEZ zo
svetelných zdrojov a svietidiel .V mene svojich členov sa angažuje  vo všetkých záležitostiach, ktoré sa
týkajú smerníc OEEZ, legislatívy a noriem ovplyvňujúcich zber a recykláciu  OEEZ z osvetľovacích
zariadení. Jej členovia zbierajú a recyklujú v súhrne 80 % odpadu zo svetelných  zdrojov  zozbieraného v
18 krajinách, v ktorých pôsobia.
 
Eucolight je hlasom Európskej harmonizácie systémov OEEZ, ktoré sa špecializujú na riadenie zberu a
recykláciu použitých svetelných zdrojov a svietidiel (OEEZ); pracuje na tom, aby  sa obehové
hospodárstvo stalo realitou aj pre osvetľovacie zariadenia. EucoLight má 19 OZV členov AMBILAMP
(Španielsko); Appliances Recycling SA (Grécko); Ecolamp (Taliansko); Ecosystem (Francúzsko);
Ekogaisma (Estónsko); Ekolamp s.r.o. (Česká republika); Ekolamp Slovakia (Slovenská republika);
Electrão (Portugalsko); Electro-Coord (Maďarsko); ElektroEko (Poľsko); Elretur (Dánsko); FLIP
(Fínsko); Lightcycle (Nemecko); LightRec (Holandsko); Recolamp (Rumunsko); Recolight (Spojené
Kráľovstvo); Recupel (Belgicko); UFH (Rakúsko), ZEOS (Slovinsko) a jedného pridruženého člena,
LightingEurope. Spoločnosť EucoLight, založená v polovici roku 2015, sa rýchlo pustila do
konštruktívneho dialógu s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom poskytnúť odborné znalosti v
oblasti riadenia a spracovania OEEZ a  podporiť pozitívnu úlohu schém rozšírenej zodpovednosti
výrobcov pre životné prostredie a spoločnosť.
 
Podrobnejšie informácie je možné získať na www.eucolight.org, alebo EucoLight na
Twittter(@EucoLight), alebo  priamo od generálneho tajomníka, pána Marc Guirauda, na jeho emailovej
adrese (marc.guiraud@eucolight.org).
 

 
 


