Bulletin Svazu průmyslu druhotných surovin
 Národní člen The Bureau of International Recycling (BIR)
 Člen bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Senát 19.3. schválil novelu
zákona o odpadech
Po projednání senátního návrhu novely zákona o odpadech
ve třech výborech Senátu byl 19.3. projednán tisk 196 ve druhém
čtení v Senátu. Výsledkem projednání ve výborech byla zásadní
změna. Ústavně-právní výbor nesouhlasil s možností zmocnění
obcí k vydání obecně závazné vyhlášky k regulaci výkupen. Přijat
byl pozměňující návrh na úpravu §78 odst. 4 písm. b) zákona o
odpadech. Návrh upraveného textu zní:
Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě, že:
provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší
zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním
předpisem od fyzických osob nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 a v určené
lhůtě nedojde ke zjednání nápravy,
Obecně tedy zavládla shoda upřednostnit kontrolu, sankce a
odejmutí souhlasu konkrétní výkupně, která porušila závažným
způsobem zákon o odpadech, před poskytnutím právního nástroje obcím k plošné likvidaci výkupen na území obce.

Město Bohumín bojuje s výkupnami po svém - v rozporu
se zákonem
Představitelé Bohumínské radnice se vydali vlastní cestou, aby zamezili výkupu kovových odpadů od obyvatel ve 4 výkupnách v Bohumíně. Domnívají se, že pokud z vyhlášky o
odpadech odstraní výkupny jako místa určená pro odkládání kovového odpadu a jako jediné místo určí vlastní
sběrný dvůr, zamezí možnosti výkupu kovů od obyvatel. A
dále chtějí takto získaný odpad nabízet veřejnou soutěží provozovatelům výkupen.
Jakkoli je situace v Bohumíně složitá, nelze při jejím řešení ohýbat
či nerespektovat zákony. Návrh má několik háčků. V
první řadě je nutné si uvědomit, že obce, jakožto veřejnoprávní korporace občanů, mají jako hlavní funkci usnadňovat život svým obyvatelům a že občan má právo se
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Vývoj cen neželezných kovů v lednu a únoru tohoto
roku dle údajů Londýnské burzy kovů (LME)
[€/t]
20 000
18 000

16 000

Obchodování neželezných kovů na
LME v lednu a
únoru 2014 + porovnání se 3. Q
2013 :

14 000

Vývoj cen (vztažený vždy k prvnímu
obchodovacímu dni příslušného týdne) je uveden na grafu vlevo.

12 000

10 000

Průměrné ceny — €/t
komodita 01+02 2014 3Q 2013
Cín
16 446
16 116
Nikl
10 368
10 511
Měď
5 301
5 349
Olovo
1 561
1 588
Zinek
1 494
1 405
Hliník
1 255
1 345

8 000
6 000

4 000
2 000
0

Měď €/t
Pokračování ze stany 1:

Cín €/t

Olovo €/t

Zinek €/t

Hliník €/t

Nikl €/t

Zpracováno dle LME a bvse

Pozn: hodnoty pro zinek se překrývají s olovem

svým majetkem nakládat, pokud takovým nakládáním neporušuje zákon. Zákon o odpadech jednoznačně definuje povinnosti
obcí k zajištění nakládání s odpady, protože fyzická osoba není
dle zákona o odpadech původcem odpadu. Původcem komunálního odpadu se stává až obec ve chvíli, kdy fyzická osoba
odloží odpad na místě k tomu určeném obcí. Zákonodárce při
formulaci §17 neměl na mysli to, že obec bude občanům určovat povinnosti pro využitelné odpady a možnosti jejich uplatnění
na trhu a hrozit sankcemi za nevyužití systému obce. Pokud
občan za využívání systému platí, nemůže mu obec znepříjemňovat život zákazy. K sankcím by měla obec přistoupit pouze
ve chvíli, kdy občan nakládá s odpady v rozporu se zákonem,
přestože měl možnost využít systém obce pro nakládání
s odpady – tedy ve chvíli, když založí černou skládku nebo na ni
ukládá odpad, spaluje plastový odpad v kamnech, natírá plot
vyjetým olejem…
Sami zástupci Bohumínské radnice připouští, že obyvatelé mohou odpady předávat sběrnám mimo správní území Bohumína.
Připouští tím, že občan toto právo má.
Záměr prodávat bezplatně odebraný odpad „zpět“ výkupnám
také nemá logiku. Město bude muset postupovat podle zákona
o veřejných zakázkách a kovový odpad pak prodat uchazeči,
který nabídne nejvyšší cenu. Pokud by Bohumín chtěl omezit
soutěž pouze na místní výkupny, pak by se jednalo o diskrimi-

nační kritérium. Těžko si lze
představit, že by výkupna mohla
v otevřeném řízení nabídnout
vyšší cenu než velká společnost.
Ve svém důsledku se jedná o
nereálnou proklamaci, která má
za cíl uchlácholit provozovatele
místních výkupen.

Pokud Bohumín schválí
novelu své vyhlášky
tak, jak sdělil médiím,
pak jediné co může následovat je zrušení vyhlášky Ministerstvem
vnitra.
Sběrný dvůr města Bohumín

Elektronovelu zákona
o odpadech postoupilo MŽP v únoru k
projednání vládě

PRACOVNÍ SKUPINY MŽP DOPLNĚNY
Po jednání výkonného ředitele SPDS s novým vedením MŽP byl Svaz průmyslu druhotných surovin ČR nominován do tří hlavních pracovních skupin,
které připravují věcný záměr zákona o odpadech a zákona o výrobcích s
ukončenou životností (o zpětných odběrech). MŽP tak reagovalo na naši
kritiku k nevyváženosti složení pracovních skupin.
Konkrétně se jedná o pracovní skupiny:

Směrnice Evropského Parlamentu a
Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ) uložila členským státům v
čl. 24 povinnost implementace této
směrnice do právního řádu do
14.2.2014.
MŽP ale nestihlo návrh zákona připravit tak, aby ČR tento termín splnila.
Návrh zákona byl 26.2.2014 předán
vládě k projednání. Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona se dotýká
velmi citlivé problematiky zpětných
odběrů a postavení kolektivních systémů, je zřejmé, že projednání v Poslanecké sněmovně nebude jednoduché. Lze očekávat i výrazné změny v elektroodpadové části zákona,
která se týká i postavení kolektivních systémů.
Úřad na ochranu hospodářské soutěže oznámil MŽP v minulém roce,
že shledal v současném znění zákona o odpadech nepřijatelně vysokou regulaci ve prospěch kolektivních systémů
Náš Svaz bude samozřejmě vyvíjet
úsilí, aby změny v návrhu zákona
byly ve prospěch obnovy konkurenčního prostředí, demonopolizace
a možnosti zapojení sběren a výkupen do procesu zpětného odběru
elektrozařízení, což směrnici
2012/19/EU NEODPORUJE.

03—nakládání s elektroodpady
05—k zákonu o odpadech
06—ke komunálnímu odpadu a poplatkům
Díky tomu bude možné uplatňovat i cíle Svazu průmyslu druhotných surovin
ČR již v přípravě zákonů. Členové SPDS, kteří budou mít zájem se blíže
seznámit s problematikou a podílet se na formulování stanovisek SPDS k
jednotlivým otázkám, jsou vítáni ke spolupráci.

Noví členové SPDS:
.A.S.A. ES Únavov s.r.o.
www.asa-group.com/cs/Ceska-republika.asa

DEMONTA trade SE
www.demontagroup.cz/

EKO Logistics s.r.o.
www.ekologistics.cz

Partnery SPDS se staly:
Jan Lučka, Rokycany,
provozovatel výkupny
Marian Mistrik, Sázava u Benešova,
provozovatel výkupny

INTERSEROH Czech
konkurence pro EKOKOM
Snahy o vstup firmy Interseroh Czech na trh s recyklací obalů budí
mezi odborníky kvůli možnému střetu zájmů rozpaky. Firma se zahraničním zastoupením má v ČR šest akcionářů, jedním z nich je Agrofert a.s. ministra financí a lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Společnost požádala o autorizaci na MŽP, jemuž šéfuje bývalý manažer Agrofertu Richard Brabec (ANO). Podle některých odborníků jde o konflikt zájmů, jiní považují za důležitější rozbít dosavadní monopol společnosti EKO-KOM. Ministerstvo tvrdí, že rozhodne objektivně.
Monopol firmy EKO-KOM trvá 17 let. Zastřešuje celý trh, v němž se ročně
přerozdělí až 1,5 miliardy korun, dominuje v oblasti recyklace obalů a má
monopolní postavení v obchodování s informacemi o svozu a recyklaci
obalů. Aby se Interseroh Czech prosadil, musí ze zákona do roka dosáhnout nejméně deseti procent podílu na trhu.
"Střet zájmů je naprosto evidentní. Kdekoli je dnes Agrofert, tak je ve střetu zájmů, pokud nakládá s věcmi, na které má vliv rozhodnutí ministerstva
financí, ministerstva životního prostředí a dalších, kde jsou bývalí zaměstnanci Agrofertu," uvedl předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek. Na střet
zájmů upozornily také Hospodářské noviny.

Kdo je
INTERSEROH
CZECH
Interseroh Czech patří do
nadnárodní skupiny ALBA, která je světovou firmou v oboru odpadového
hospodářství. Ze šesti
akcionářů české firmy,
která vznikla 30.6. 2013,
drží Agrofert 22% podíl,
například producent balených vod Aqua Extra 33
%, likérka St. Nicolaus 7,5
%či mlékárenská společnost HOLLANDIA Karlovy
Vary 2 %.

Kontakt

Pod koncern Agrofert spadá více než 200 společností. Podle mluvčího
Karla Hanzelky jsou některé významným producentem balených potravin i
plátcem za recyklaci. Konkurence na trhu by mohla znamenat roční úsporu v milionech korun, uvedl pro HN. Dodal také, že mateřská firma bude s
Interseroh jako akcionář spolupracovat. U jednotlivých dceřiných společností koncernu se může očekávat, že k Interseroh přejdou, pokud nabídne výhodnější podmínky.

SPDS-APOREKO
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
Rumunská 12
120 00 Praha 2
———————————
tel: 224 216 349
spds@spds.cz

Podle Vladislava Smrže z tiskového oddělení MŽP posoudí úřad žádost o
vydání licence standardně a objektivně. Interseroh už například Svazu
měst a obcí představil svůj koncept, s jednotlivými obcemi se může domluvit i zvlášť. Chce přitom využít stávající síť na zpětný odběr a lákat
chce firmy na nižší poplatky. Pokud by se tak stalo, neměl by se podle
předsedy Jiránka ohrozit systém trhu s obaly, protože obce a města jsou
na něm závislé. S konkurenční firmou EKO-KOM jich spolupracuje až 90
procent.

Ing. Petr Šulc,
Výkonný ředitel
———————————
604 393 309
sulc@spds.cz

Zpracováno dle ČTK.
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