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Po dvoch rokoch odkladu,  sa  60 delegátov z 19 systémov
harmonizácie OEEZ  konečne stretlo na výročnej konferencii
EucoLight v Leuvene, ktorú usporiadal belgický člen EucoLightu, organizácia Recupel. Tento rok bola
konferencia dostupná aj online pre tých členov, ktorí sa  jej nemohli priamo v Belgicku zúčastniť.
 Najdôležitejšie body programu boli: legislatívny rámec pre EEZ a OEEZ, vývoj v oblasti recyklácie
svetelných zdrojov, harmonizácia EPR a online predaj, obehové hospodárstvo pre produkty osvetlenia,
zmiernenie klimatických zmien a  zdieľanie osvedčených postupov  členov EucoLightu.
Delegátom predstavili svoje  postrehy aj  externí rečníci: Rafael Jordan (Fraunhofer IZM), Christine
Verkinderen (INDAVER), Julian Rinfret (Balcan Technologies), Arnaud Parenty (Lavoisier Circular
Transition), Tom Van Troyen (Ovam), Star Molteno (Eunomia) a Michele Galatola (European
Commission, DG GROW).
 
Aktualizácia príslušnej legislatívy, ktorá má dosah na produkty osvetlenia a ich životnosť –
generálny tajomník LightingEurope a geneálny tajomník EucoLight  oboznámili členov  s aktuálnou
legislatívou, ktorá má dosah na produkty osvetlenia  a  ich životnosť, kde sú okrem iného zahrnuté
rozhodnutia o výnimkách zo Smernice RoHS,  revízie Rámcovej smernice o odpadoch a Smernice o
OEEZ a Zákona o digitálnych službách.
 
Najnovší vývoj v oblasti recyklácie  produktov osvetlenia, recyklovateľnosť materiálov,  pokrok  v
prevádzkovaní , triedenie v spracovateľských centrách a využitie umelej inteligencie – účastníci
konferencie informovali o tom, ako môže využitie určitého typu technológie prispieť k zefektívneniu triedenia a
recyklácie produktov osvetlenia a odberu vzoriek OEEZ. Boli uvádzané príklady elektromagnetickej  indukcie a
umelej inteligencie.
 
Zdieľanie  osvedčených postupov - svoje skúsenosti v rôznych oblastiach predstavili zástupcovia
Ambilamp (Španielsko), Ecolamp (Taliansko), Ecosystem (Francúzsko), Ekolamp (Česká republika),
Elretur (Dánsko), Lightcycle (Nemecko), LightRec (Holandsko), Recolight (Spojené kráľovstvo) a
Recupel (Belgicko) úspešne , ako napríklad kampane na zvýšenie povedomia a marketingové kampane
na zvýšenie zberu a recyklácie produktov osvetlenia, úspešné oslovenie zainteresovaných strán, EPR 
situáciu v ich krajinách a dokonca aj projekt inteligentného kontajnera.
 
Online free-riding - členovia získali prehľad o legislatívnych iniciatívach, ktoré boli prijaté nielen na
úrovni EÚ, ale aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť online predaj nevyhovujúcich výrobkov,  a najmä
absenciu registrácie v existujúcej organizácii zodpovednosti výrobcov. Bolo zaujímavé vypočuť si rôzne
strategické možnosti od konzultanta Európskej komisie, Eunomia.
 
Obehové hospodárstvo a zmierňovanie klimatických zmien - účastníci mali príležitosť vypočuť si,
ako môžu systémy OEEZ reagovať na  núdzovú klimatickú situáciu, a diskutovať o úlohe organizácií
zodpovednosti výrobcov (OZV)  pri predchádzaní  vzniku odpadu , o jeho prepracovaní a opätovnom
užívaní.
 
Iniciatíva za udržateľnosť produktov -  na konferencii tiež  vystúpil zástupca Európskej komisie, DG
GROW, ktorý informoval o iniciatíve za udržateľnosť produktov a o úlohe digitálneho pasu produktu,
ktorý povedie k zvýšeniu informovanosti o produktoch z hľadiska udržateľnosti.
 
Sociálne médiá - berúc do úvahy dôležitosť sociálnych médií, skupina Marcom WG spoločnosti
EucoLight predstavila vývoj sociálnych médií, trendy do budúcnosti a odporúčania, ako zlepšiť
účasť/prezentáciu členov   sociálnych médiách s cieľom zvýšiť mieru recyklácie a zberu.
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku EucoLight, kde budú k dispozícii aj niektoré
materiály z konferencie.
 
 
 

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); ESS-Ringlus (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.
 


