SEWA navrhla výšku recyklačných poplatkov
14 September 2005

Akciová spoločnosť Slovak Electronic Waste Agency (SEWA) pripravila návrh výšky
recyklačných poplatkov na roky 2005 a 2006, ktoré zvýšia predajné ceny audiovizuálnej a IT
techniky. Uviedol to predseda dozornej rady SEWA Marián Lelovský.

Spoločnosť odporúča svojim členom, čiže dovozcom aj predajcom, aby recyklačné poplatky
uvádzali na predajných miestach. "Neznamená to, že ich musia uvádzať na každej cenovke.
Stačí, keď to bude na výveske v predajni, aby bolo jasné, že v tých cenách sa recyklačný
poplatok nachádza," povedal Lelovský.

SEWA zoradila výrobky audiovizuálnej techniky do 6 skupín. Recyklačný poplatok v prípade
televízneho prijímača s hmotnosťou zhruba 35 kilogramov (kg) a uhlopriečkou nad 63
centimetrov (cm) by mal navýšiť konečnú cenu o 300 Sk s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
"Myslím si, že pre televízor, ktorý stojí desaťtisíce korún nie je 300 Sk žiadna dramatická
zmena. Dobre by bolo, aby spotrebiteľ o tom vedel a pochopil, že v cene hradí aj náklady
spojené s jeho environmentálnym spracovaním, keď sa stane elektroodpadom," konštatoval
Lelovský.

Televízor, ktorý nedosahuje uvedené parametre, by mal byť podľa Lelovského drahší o 150 Sk.
Pre kategóriu DVD prehrávačov, videorekordérov, hi-fi komponentov, satelitných prijímačov,
kazetových magnetofónov, reproduktorov a iných zariadení do 10 kilogramov (kg) navrhuje
SEWA recyklačný poplatok 75 Sk. Ceny videokamier, autorádií, navigačných systémov a
herných konzol by sa mali zvýšiť o 25 Sk.

Iba 10-korunové navýšenie konečnej ceny by sa malo dotknúť fotoaparátov, prenosných audio
a video zariadení, rádiobudíkov, autoreproduktorov a mobilných telefónov. V hmotnostne
najľahšej skupine, kde patria slúchadlá, mikrofóny, adaptéry a nabíjačky, by mal recyklačný
poplatok predstavovať len 5 Sk. Zhruba tie isté sadzby by mali platiť aj pre IT produkty, ktoré
budú tiež zoradené podľa hmotnostných parametrov do viacerých kategórií.

"Jediný problém je, že triedenie, ktoré sa používa pre audio a video zariadenia je trochu iné ako
v prípade IT výrobkov. Ale poplatky pri rovnakých uhlopriečkach budú totožné pri IT technike aj
audiovizuálnej technike, pretože býva niekedy problém rozlíšiť, či ide o IT alebo audio-video,"
vysvetlil predseda predstavenstva SEWA Štefan Dobák.
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Ako dodal generálny riaditeľ SEWA Jiří Mikulenka, predajcovia by mali výšku recyklačných
poplatkov uvádzať minimálne pri prvom umiestnení výrobkov na slovenskom trhu. "Ďalšie
subjekty v predajnom kolotoči nemajú túto povinnosť. Napriek tomu na nich apelujeme, aby tak
robili," pripomenul Mikulenka. Spoločnosť odporúča pre svojich členov, aby s uvádzaním
recyklačných poplatkov začali v priebehu septembra tohto roka.

SEWA je akciová spoločnosť, ktorú založili profesijné združenie Asociácia dovozcov
audiovizuálnej techniky (ADAT) a IT asociácia Slovenska (ITAS). Jej poslaním je zabezpečiť
kolektívne plnenie povinností povinných osôb pri nakladaní s elektroodpadom, vyplývajúcich z
platnej slovenskej i európskej legislatívy.

Združuje asi 75 % dovozcov a výrobcov audiovizuálnej a IT techniky pôsobiacich na
slovenskom trhu. Zabezpečuje nielen spracovanie elektroodpadu, ale aj jeho zber v komunálnej
sfére vrátane zberu zo spätného odberu výrobkov realizovaného predajcami a servisnými
strediskami.
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