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RÚReP: „SMER-SD chystá revolučné zdražovanie smetí, verejnosť zavádza“
Bratislava, 9. marca 2015 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tvrdí, že nový zákon
o odpadoch prinesie do odpadového hospodárstva revolučné zmeny. Republiková únia recyklačného
priemyslu (RÚReP) sa však obáva, že revolučnou zmenou bude vznik monopolu, ktorý bude na Slovensku
diktovať podmienky na trhu s odpadmi a revolučné zdraženie poplatkov za smeti.
Návrh nového zákona o odpadoch pripravovalo MŽP SR dva roky a na jeho prípravu zriadilo pracovnú komisiu.
RÚReP však vyjadruje obavy nad odbornosťou prípravy návrhu, keďže MŽP SR predložilo na rokovanie Výboru
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie až 163 pozmeňovacích návrhov na 32 stranách.
„Ministerstvo k príprave zákona neprizvalo asociácie reprezentujúce asi 80 % firiem, ktoré podnikajú v odpadovom
hospodárstve,“ hovorí Ing. Ján Zvonček, prezident RÚReP a dodáva: „Návrh zákona bol posunutý do parlamentu
a do druhého čítania napriek tomu, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo zaslaných takmer 1 600
zásadných pripomienok, ako aj napriek pripomienkam Európskej komisie. Teraz k návrhu zákona pripravilo
ministerstvo 163 pozmeňovacích návrhoch na 32 stranách.“
RÚReP vyjadruje vážne obavy z predloženého vládneho návrhu o odpadoch, ktorý vo svojich ustanoveniach
vytvára prekážky voľnému pohybu tovaru a služieb v rámci vnútorného trhu, ako aj slobode usadiť sa
poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.
„Návrh zákona o odpadoch nepriamo vylúčil z priameho vzťahu s obcami zberové a spracovateľské spoločnosti
a ich financovanie a činnosť bude závislá na výrobcoch a dovozcoch zastupovaných organizáciami zodpovednosti
výrobcov,“ vysvetľuje prezident RÚReP a dodáva: „Zberovým spoločnostiam, napriek svojmu technickému a
personálnemu vybaveniu, sa zákonom zabraňuje priame zabezpečovanie nakladania s odpadom, čím je ohrozené
nielen finančné a zmluvné zabezpečenie spracovania odpadu, ale je reálne ohrozené aj ich ďalšie pôsobenie na
slovenskom trhu, čo bude znamenať, že slovenský odpad sa bude spracovávať mimo územia Slovenskej
republiky.“
Rozsiahly dopad na ekonomiku odpadového hospodárstva na Slovensku sa prejaví stratou cca 2500 pracovných
miest a zvýšením poplatkov za komunálny odpad. Vláda SMERu totiž napriek ubezpečeniam, že zákon prinesie
úspory, už predložila návrh o zvyšovaní poplatkov za odpad.
„RÚReP zastáva názor, že vznesené písomné pripomienky sú natoľko závažné a zásadné, a jasne
preukazujú vytváranie prekážok voľnému pohybu tovaru a služieb v rámci vnútorného trhu, že sú dôvodom
pre prerušenie legislatívneho procesu a odstránenie bariér, ktoré vytvára,“ zdôraznil prezident RÚReP a na
záver dodal: „V opačnom prípade sa Slovenská republika nevyhne sporu na Európskom súdnom dvore.“

Ing. Ján Zvonček
prezident RÚReP
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Republiková Únia Recyklačného Priemyslu (RÚReP) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená záujmová organizácia združujúca
právnické osoby podnikajúce v oblasti zhodnocovania odpadov recykláciou. Členmi združenia sú podnikateľské subjekty združené v
recyklačnom priemysle, ktoré pomocou jestvujúcich technológií (spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadenia, starých vozidiel a výrobe
hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov), zabezpečia
mieru zhodnocovania- využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EÚ. Zameraním združenia
recyklačného priemyslu je podporovať tretie subjekty vykonávajúcu činnosť na úseku životného prostredia odpadového hospodárstva, hlavne
ako mobilizačný faktor pre implementovanie nových komodít v oblasti zhodnocovania odpadov, posudzovania vyspelosti recyklačných
technológií, miery automatizácie z pohľadu komplexnosti racionalizácie a systémovosti procesov. Hlavným cieľom podnikateľských
subjektov združenia v recyklačnom priemysle je pomocou jestvujúcich technológii (spracovanie batérií, pneumatík, elektrozariadení, starých
vozidiel a výroba hliníkových zliatin, recyklácie skla, spracovanie opotrebovaných olejov, plastov a viacvrstvových kombinovaných
materiálov), zabezpečiť mieru zhodnocovania - využiteľnosti odpadov a druhotných surovín v limitoch predpísaných smernicami EU.

