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Priatelia Zeme - SPZ pôsobili do februára 2005 pod názvom Spoločnosť priateľov Zeme.


Košice 29. 3. 2007 





Pre:  	Váž. p. minister 
	Ing. Arch. Jaroslav Izák 
a 
Belanová Silvia 
	Ministerstvo životného prostredia SR 
Nám. Ľudovíta Štúra 1 
	812 35  Bratislava 





Vec: 	Pripomienky k návrhu Ministerstva životného prostredia - nového zákona o obaloch (číslo materiálu: 4911/2007-7.1). 




Všeobecné pripomienky k návrhu zákona o obaloch. 


	Tieto pripomienky sú podrobnejšou verziou hromadnej občianskej pripomienky, ktorú vám zasielajú členovia našej organizácie a ďalší občania SR. 



Zásadná pripomienka k návrhu MŽP SR pre nový zákona o obaloch (číslo materiálu: 4911/2007-7.1):

Navrhujeme a žiadame zastaviť legislatívny proces ďalšieho schvaľovania predmetného návrhu pre veľké množstvo nedostatkov a výrazne negatívny dopad na životné prostredie, obce a spotrebiteľov.  Žiadame návrh zákona o obaloch stiahnuť a zásadne prepracovať, za transparentného a odborného dialógu všetkých kľúčových sektorov spoločnosti v tejto oblasti – samosprávy, štátnej správy, nezávislých odborníkov, občianskych iniciatív a vyváženého zastúpenia rôznych sektorov priemyslu, nie iba priemyslu  nápojov a potravín.  

Odôvodnenie: 

Návrh obsahuje rad negatívnych ustanovení, ktoré: 
	Dokázateľne a zbytočne zvýšia množstvo a škodlivosť odpadov z obalov (argumenty uvádzame v pripomienkach k jednotlivým ustanoveniam); 
	Zvýšia náklady obcí na triedenie, alebo prinajmenšom zakonzervujú súčasný nelichotivý stav, keď priemysel neplatí obciam dostatočné príspevky na podporu triedeného zberu odpadov z obalov a obce ho musia následne dotovať z vlastných zdrojov – z daní občanov. To nemožno nazvať inak ako kapitalizáciou ziskov a externalizáciou nákladov zo strany súkromných priemyselných a obchodných spoločností. 
	Konzervujú súčasné nízke miery triedenia a recyklácia odpadov z obalov, alebo ich ešte znížia a spôsobia nesplnenie limitov EÚ recyklácie odpadov z obalov. Súdne spory zo strany Európskej komisie sa stanú reálnym problémom Slovenska, už dnes nedosahujeme limity recyklácie u 3 zo 4 druhov odpadov z obalov (u plastov, skla a kovov) 
	Obsahujú viacero neodborných, až úsmevných formulácií (napríklad v §8 kde sú po menovaní všetkých druhov odpadov z obalov ešte raz v tej istej vete osobitne menované PET obaly...). 


	Neznámy je samotný dôvod návrhu úplne nového zákona o obaloch, keďže v súčasnosti EÚ nenovelizovala smernicu o obaloch, ani nedošlo k žiadnej inej zmene v tejto oblasti. Čiastočnú výnimku tvorí fakt, že situácia v oblasti obalov a životného prostredia sa v SR zhoršuje (napr. nárast množstva odpadov z obalov – viď tabuľku 1 v prílohe; nedosahovanie stanovených cieľov zberu a recyklácie odpadov z obalov...). Odborne zdôvodnené by mohli byť teda jedine návrhy novely zákona o obaloch, ktoré by zvýšili úroveň ochrany životného prostredia. 
   	Celý návrh nového zákona o obaloch predložený MŽP SR však neobsahuje jediné nové opatrenie pre zlepšenie v prospech životného prostredia. Naopak, vyškrtáva, alebo obmedzuje takmer všetky pozitívne opatrenia v prospech životného prostredia, ktoré v zákone doposiaľ boli a aspoň brzdili negatívne dopady.  Obsahuje iba prevzaté texty znečisťovateľov, ktorých jediným cieľom je znížiť zodpovednosť výrobcov / dovozcov za svoje obaly, zvýšiť ich krátkodobý súkromný profit prenesením záťaže na obce, občanov a životné prostredie.  Konštatujeme, že je to aj výsledok neverejného, netransparentného a neodborného procesu tvorby návrhu nového zákona o obaloch „za zatvorenými dverami“ z posledných mesiacov. Výber subjektov, s ktorými MŽP SR viedlo dialóg, sa uskutočnil na základe neznámeho a vecne neodôvodneného kľúča, kedy boli vybrané pre dialóg: 
	iba niektoré priemyselné skupiny (prečo nie všetky ?), práve tie ktoré sa podieľajú významným, ak nie najväčším dielom na znečisťovaní v tejto oblasti 

zástupcovia Zväzu obchodu, ktorí s touto problematikou majú málo spoločné a trvale sa preukazujú nedostatkom základných odborných znalostí  
Naopak neboli prizvané nasledovné významné sektory spoločnosti:  
- 	Tretí sektor – mimovládne občianske organizácie 
- 	Nezávislí odborníci z akademickej obce 
- 	Združenie miest a obcí 
- 	Časť priemyslu ... 

Pýtame sa zástupcov MŽP SR – prečo majú iba „niektoré“ priemyselné a obchodné skupiny exkluzívny prístup na rokovania s MŽP SR o zmenách legislatívy, a nie nezávislí odborníci, ZMOS, iné podnikateľské sektory, občiansky sektor ? Dôsledne žiadame o zastavenie takýchto praktík, ktoré poškodzujú demokratický a odborný dialóg a žiadame urýchlenú nápravu ! 






Konkrétne pripomienky k jednotlivým §.



1. 	Pripomienka k návrhu § 3 – zásadne nesúhlasíme s vypustením doterajšieho ods. (3) ktorý stanovoval postupnú náhradu obalov zo škodlivého PVC čistejšími materiálmi. 
Táto pripomienka je zásadná.  

Navrhujeme: 	ponechať súčasné znenie ods. (3) v pôvodnom znení (s doplnením slov „a plniť“) doplniť do návrhu nového zákona o obaloch nový ods. (3). Súčasné odseky 3 – 6 posunúť o 1 číslo: 
(3) Ak osoba uvedená v odseku 2 uvádza na trh výrobky balené v obaloch z polyvinylchloridu, je povinná vypracovať a plniť program prevencie, ktorý obsahuje aj opatrenia na postupné znižovanie a nahrádzanie polyvinylchloridu inými druhmi plastov alebo inými materiálmi.

Do § 18 Pokuty doplniť namiesto slov “2 až 5” slová 2 až 6”:  
a)      nevypracuje program prevencie alebo ho nezašle príslušnému úradu podľa § 3 ods. 2 až 6, alebo svoj aktuálny program prevencie neplní, 

Odôvodnenie: 
      Podiel obalov z PVC je už dnes minimálny a neustále klesá (čo potvrdili aj plniči) v SR. Doterajšie znenie predstavovalo kompromis medzi environmentálnymi snahami o náhradu PVC v súlade s medzinárodným trendom – namiesto striktného zákazu bola ustanovená postupná náhrada, v miere aká vyhovuje jednotlivým baličom, plničom. 
Environmentálne dôvody : PVC je významný zdroj vysokotoxických dioxínov. Obsahuje veľký objem škodlivých prísad ako toxické ťažké kovy (napr. olovo, kadmium), škodlivé ftaláty (DEHP, DINP), brómové zlúčeniny. Zelená správa EÚ o environmentálnych problémoch PVC konštatuje, že tieto škodlivé látky sa môžu uvoľňovať na skládkach, niektoré sa uvoľňujú pri horení v spaľovniach. Ďaľej konštatuje, že pri spaľovaní PVC vzniká často viac odpadov, než vstupuje (PVC) do spaľovne odpadov, kvôli nutnosti neutralizácie kyseliny chlorovodíkovej. V podmienkach SR je tiež potrebné zohľadniť problém stále rozšíreného spaľovania odpadov v domácich peciach a záhradách, kde dochádza k nedokonalému horeniu a tým k značnej produkcii toxických emisií. PVC pôsobí korozívne na technologické zariadenia nielen spaľovní odpadov, ale aj na napr. znižovanie akosti cementu pri spaľovaní plastov za účelom energetického využitia v cementárenských peciach.
Ekonomické : Zelená správa EÚ preukázala, že spaľovanie PVC je zvýhodňované skrytými dotáciami, pretože dodatočné náklady nutné k špeciálnemu čisteniu kvôli látkam uvoľňovaným z PVC nie sú vzťahované na PVC, ale sú rozpočítavané na všetok odpad. 
Obmedzovanie a zákaz polyvinylchloridu je medzinárodným trendom. Politiku postupnej náhrady PVC s radom obmedzení odhlasoval 3. 4. 2001 v rezolúcii aj Európsky parlament (napr. stanovil postupnú politiku náhrady PVC, náhradu mäkčeného PVC – ktoré tvorí časť obalov z PVC,). Obmedzenie tohoto škodlivého materiálu v západnej Európe pri absencii podobných opatrení v SR vytvára riziko presunu špinavšej technológie do našej krajiny. Už v r. 1992 vo Švajčiarsku zakázali PVC pre obaly minerálnych vôd. Rôzne obaly z PVC má zakázané aj Kanada.  Dánske ministerstvo životného prostredia (MŽP) r. 1999 zdanilo PVC (celú komoditu), jeho škodlivé prísady (ftaláty) a zásadne obmedzilo spaľovanie PVC. Alternatívy k obalom z PVC sú ľahko dostupné a v súčasnosti aj omnoho rozšírenejšie v podobe iných druhov plastov alebo iných materiálov. Obaly z PVC v SR nikto nevyrába, preto navrhované opatrenie nebude mať žiaden dopad na pracovné miesta. 
     Tvrdenie, že ide o zbytočné ustanovenie, keď túto problematiku riešia všeobecné ustanovenia o prevencii v § 3 neobstoja, pretože baliči, plniči by mohli začať používať PVC v rastúcej miere (čo by znamenalo rast odpadov z PVC), spochybňujúc škodlivé dopady PVC ... Osobitné ustanovenia pre substitúciu PVC v legislatíve je štandardným opatrením v legislatíve rôznych krajín vo svete. 






2. 	Pripomienka k návrhu § 3 ods. 6 – zásadne nesúhlasíme s obmedzením práv spotrebiteľov na výber zvýšením plochy predajní, ktorých sa táto povinnosť týka zo 100 m2 na 200 m2. Taktiež považujeme za nerealistické a nesúhlasíme s netrhovo radikálnou formuláciou ponúkaž nápoje v opakovane používaných obaloch “od rovnakého výrobcu”.
Táto pripomienka je zásadná.  
Cit: (6) Ten, kto uvádza do obehu nápoje v obaloch, ktoré nie sú opakovane použiteľné, predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja uvádzať do obehu nápoje rovnakého druhu od rovnakého výrobcu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho, kto uvádza tieto nápoje do obehu na predajnej ploche 7) menšej ako 200 m2.

Navrhujeme:   	Vypustiť predmetný návrh a nahradiť ho pôvodným znením, ktoré ustanovovalo veľkosť predajnej plochy na 100 m2 a vypustiť slová „od rovnakého výrobcu“. 

Odôvodnenie: 
	Predmetný návrh Ministerstva životného prostredia SR by znemožnil právo výberu na ekologickejší obal pre občanov z väčšiny územia SR. Potravinové obchody s rozlohou nad 200 m2 predajnej plochy sa nevyskytujú v obciach ani malých mestách. Tie však predstavujú takmer 2500 z 2800 obcí a miest v SR ! Eliminoval by sa tak pôvodný zámer súčasného ustanovenia §3 ods. 6, ktorým bolo : 
	„zabezpečiť právo spotrebiteľov na výber, aj ekologicky šetrnejších vratných opakovane používaných  obalov“. 
	Zároveň tým pomôcť zachrániť tieto environmentálne výhodnejšie obaly, ktorú sú umelo vytláčané z trhu kvôli skladovej politike obchodných reťazcov. Podiel vratných opakovane používaných obalov oproti jednorazovým radikálne klesol v 90-tych rokoch v komodite minerálnych vôd, sirupov, vína, v komodite alkoholických nápojov až na „0“. Následkom je nárast množstva odpadov z nápojových obalov, nárast znečistenia prírody, ulíc nezákonne pohodenými odpadmi z týchto obalov. Nápojové obaly sa podieľajú na tomto znečistení až 38% (objemom), pričom ešte pred vyše 10 rokmi to bol zanedbateľný podiel. Zdôrazňujeme, že ustanovenie neprikazuje obchodom koľko vratných obalov majú mať v predajni, iba umožnenie práva spotrebiteľov na výber – a spotrebitelia už sami rozhodnú o tom, v ktorých obaloch si nápoje kúpia. Rozhodovať by mali hlavne spotrebitelia na základe možnosti výberu, nie skladová politika obchodných reťazcov. 

Vratné opakovane používané nápojové obaly je dôležité podporiť z dôvodov :
1.	Ochrana životného prostredia – vďaka opätovnému používaniu sa výrazne znižuje produkcia odpadov, spotreba prírodných zdrojov i ďalšie negatívne dopady na prostredie. Environmentálnu výhodnosť opakovane používaných obalov oproti jednorazovým dokázali nezávislé štúdie životného cyklu v Nemecku, Dánskej agentúry pre životné prostredie, v Austrálii, na Ekonomickej Univerzite v Českej rep.  
Vratné obaly vďaka zálohovaniu tiež minimalizujú nezákonné zahadzovanie nápojových obalov do životného prostredia, na divoké skládky, na rozdiel od jednorazových. 
2.	Vratné opakovane používané obaly šetria finančné prostriedky občanov – sú zväčša lacnejšie než jednorazové nevratné, aj podľa údajov mnohých výrobcov.  
3. Prínos pre zamestnanosť:   Opakovane používané zálohované obaly vytvárajú väčšie množstvo pracovných miest. Napríklad v Nemecku bol v r. 1998 bol podiel vratných obalov asi 73%. Prieskum ukázal, že ak by boli vratné fľaše nahradené nevratnými, znamenalo by to stratu 53 000 miest. A naopak, pokiaľ by boli zakázané nevratné fľaše, prinieslo by to o 27 000 miest naviac. [Golding, A.: Reuse of Primary Packaging, Study contract B4-3040/98/000180/MAR/E3, Tubingen 2000 ].

	Ak by sa schválil predmetný návrh, preukázateľne sa zvýši množstvo odpadov z jednorazových nápojových obalov, ako aj množstvo nezákonne pohodených odpadov z nich v prírode, parkoch, na uliciach. A to na návrh Ministerstva životného prostredia ! 
	Zmena, ktorú navrhuje Ministerstvo životného prostredia, nie je podložená jediným odborným argumentom. Ministerstvo ju navrhuje iba na základe nátlaku Zväzu obchodu na základe ich úzkych krátkodobých záujmov. Pripomíname, že v 90-tych rokoch bola väčšina nápojov plnená do vratných obalov, pričom priemerná predajná plocha bola menšia než dnes, a systém fungoval, nepredstavoval žiaden reálny problém. 

Považujeme za nerealistické a nesúhlasíme s netrhovo radikálnou formuláciou, ktorá hovorí o povinnosti obchodov ponúkať nápoje v opakovane používaných obaloch “od rovnakého výrobcu”. Údajná “snaha o kompromis” nie je žiadnym realistickýmkomporimisom ale zmesou 2 nepremyslených návrhov (na jednej strane zbytočne znížiť počet miest v ktorých sa spotrebitelia budú môcť dostať k ekologickejším vratným obalom, na druhej narúšať trhovú súťaž neprimeraným zásahom). Ak niektorí výrobca zažaluje Slovenskú republiku za obmedzovanie voľného obchodu, nesporne súd vyhrá. Odborne totiž možno zargumentovať prečo je potrebné podporiť DRUH obalu (vratná opak. použiteľný) – má totiž preukázateľne menšie dopady na prostredie než konkurenčné obaly na jedno použitie. Nie je však možné odborne zargumentovať, prečo štát podporuje “značky” / jednotlivých výrobcov ... 




3. 	Pripomienka k návrhu § 6 – zásadne nesúhlasíme s vypustením doterajšieho ustanovenia v §7 ods. (3) - vyškrtnutím právomoci MŽP SR zaviesť zálohovanie obalov, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie z hľadiska množstva alebo škodlivosti: 
Súčasné znenie: “Obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva alebo vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa zálohujú.” 

Táto pripomienka je zásadná.

Navrhujeme doplniť nový odsek (9) do § 6 : 
(9)   Obaly pre nápoje a vody z plastov a kovov v objeme od 0,25 l do 3 l, ktoré nie sú opakovane použiteľné, sa zálohujú. Výška zálohy je 4 Sk. 

Doplniť v § 8 do ods. (1) písm. a) : 
Za slová  „na vlastné náklady,”
sa vkladajú slová:  
“systém zálohovania a recyklácie obalov ustanovených v § 6, a” ... 

Doplniť v § 18 Pokuty do ods. (2) nové písm. c)  (súčasné písmená c, d, e sa posunú na d, e, f): 
- 	“poruší povinnosti podľa § 6 ods. 9” 

Doplniť v § 21 nový ods. (5)  
- 	„Ods. (9) § 6 nadobúda účinnosť od 1. 6. 2008.“ 


Na druhom mieste, v prípade nepriechodnosti prvého návrhu, navrhujeme zachovať súčasné znenie ods. (3) a ods. (10) § 7 – a to vložením nových ods. (8) a ods. (9) do § 6.  
(9) Obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva alebo vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa zálohujú.
(10) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohy za ne a výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

A v takom prípade doplniť v § 18 Pokuty do ods. (2) nové písm. c)  (súčasné písmená c, d, e sa posunú na d, e, f): 
- 	“poruší povinnosti podľa § 7 ods. 9, 10 


Odôvodnenie: 

Prínos pre životné prostredie:   
-	Zálohový systém je najúčinnejší spomedzi rôznych spôsobov triedeného zberu. Žiaden iný systém zberu obalov alebo odpadov nevyzbiera taký veľký podiel takej čistej suroviny ako zálohový (zväčša 80-99% obalov z celkového množstva ich odpadov). Aj “odvozný systém” triedeného zberu realizovaný protredníctvom známych farebných kontajnerov dosahuje účinnosť len 30% - max.50%. Súčasná miera triedenia a recyklácie nápojových PET obalov v SR sa odhaduje priemyslom iba na 25-30% ...  V SR by reálne predpokladaná 80% miera recyklácie jednorazových PET obalov a plechoviek pre nápoje znížila množstvo odpadov o 16 000 – 20 000 ton ročne, v budúcnosti možno predpokladať ešte výraznejší prínos z hľadiska predpokladaného rastu používania týchto obalov. 
- 	Zálohovanie jednorazových obalov zníži tvorbu nelegálnych skládok odpadov a voľne pohodených fliaš. Skúsenosti zo sveta ukázali, že jedine zálohovanie motivuje občanov k navracaniu obalov v dostatočne vysokej miere a má ako jediné výrazný vplyv na pokles nelegálnych skládok , nezákonne pohodených odpadov.  

Príklady prínosu zálohovania jednorazových nápojových obalov z rôznych štátov U.S.A.
 Štát
Zníženie množstva odpadov z obalov nápojov po zavedení zálohového systému
Celkové zníženie množstva domových odpadov [%]
New York
70 – 80

Oregon
83
47
Vermont
76
35
Massatchussets

30 – 35
Michigan
80
38
Iowa
77
38
Connecticut
50 – 85
19
Maine
69 – 77
35 – 65
Zdroj: Container Recycling Institute, USA

-	Prínos pre obce:  zníži obciam náklady a starosti súvisiace so skládkovaním / spaľovaním nevytriedeného odpadu a zber a zneškodňovanie nezákonne pohodených odpadov na uliciach, v parkoch, čiernych skládok. O väčšinu nápojových obalov sa budú starať výrobcovia a dovozcovia, nie občania a obce. 
-	Prínos pre občanov: Ušetria i občania – na poplatkoch za odvoz a zneškodňovanie odpadov. Drvivá väčšina nevratných nápojových obalov teraz končí v zmiešanom domovom odpade. Za jednorazové obaly dnes musíme platiť 2x. Prvý krát pri kúpe nápoja – platíme aj za obal, ktorý je súčasťou ceny, druhý krát za odvoz a zneškodnenie odpadová z týchto obalov. Zálohovanie zabezpečí, že platiť budeme iba raz.   – 
- 	Zálohovanie  jednorazových obalov tiež nepriamo podporí ekologickejšie a pre spotrebiteľov lacnejšie opakovane používané obaly. 
Zálohovanie jednorazových obalov nápojov z PET a skla a 80% mieru ich recyklácie žiada schváliť 32 000 občanov, ktorí podpísali petíciu za týmto účelom. Jeho schválenie podporuje a presadzuje takmer 80 mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív (ktoré združujú cca 70 000 občanov), ZMOS, rad odborníkov. 





4. 	Pripomienka k návrhu „Tretej časti – povinnosti povinnej osoby pri plnení limitov”. 
	Zásadne nesúhlasíme s absenciou ustanovení, ktoré by zaviedli povinnú autorizáciu oprávnených osôb zo strany MŽP SR. 
Táto pripomienka je zásadná.

Navrhujeme: 
	Nahradiť súčasné § 8 a 9 samostatnou časťou zákona o obaloch podrobne upravujúcou  povinnosti a náležitosti autorizácie „oprávnených organizácií“ podľa vzoru Zákona o obaloch Českej republiky - §16 - §30 (viď príloha). 

Odôvodnenie: 
	Dôsledok súčasnej extrémnej deregulácie v oblasti plnenia povinností limitov zberu a recyklácie odpadov z obalov - oprávnených organizácií (OO), je nedostatok finančných prostriedkov obcí na triedený zber odpadov, stagnácia a hroziaci úpadok triedeného zberu odpadov z obalov na Slovensku. Deregulácia a slabé fungovanie OO na Slovensku nemá obdobu ani vo viacerých okolitých štátoch. Bez autorizácie OO zo strany Ministerstva životného prostredia SR nie sú vyžadované od OO žiadne kvalitatívne a kvantitatívne aspekty činnosti, motivačnosť podpory triedeného zberu odpadov z ich strany, tak ako je tomu napríklad aj v susednej Českej republike. V západnej Európe je bežnou praxou, že Ministerstvá životného prostredia využívajú inštitút autorizácií, povolení alebo podobných nástrojov, ktorými dozerajú na kvalitu, motivačnosť a dostatočnú podporu obcí v triedenom zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov. Bez požadovania kvalitatívnych kritérií pre OO potom máme v malej krajine ako Slovensko dnes 4 takéto organizácie, z ktorých žiadna nemá dostatok finančných prostriedkov, vyplácajú obciam neprijateľne nízke finančné prostriedky aj v porovnaní napríklad s Českou rep. Dôsledkom je, že rad obcí je stratových v triedenom zbere odpadov, musí naň doplácať z obecných prostriedkov (daní občanov), začína strácať trpezlivosť a premýšľajú nad obmedzením triedeného zberu. Už dnes je viditeľným dôsledkom deregulácie systému OO, ich nízkej a nemotivačnej podpore nespĺňanie limitov recyklácie u 3 zo 4 hlavných prúdov odpadov z obalov (u plastov, kovov, skla) – viď nižšie porovnanie. Ak by prešiel tento zlý návrh zákona o obaloch a pretrvala by dnešná extrémna forma deregulácie, 
SR nemá reálnu šancu splniť ciele recyklácie odpadov z obalov dané smernicou EÚ. Slovenská republika sa zbytočne vystaví rizikám súdnych sporov zo strany Európskej komisie. Je nevyhnutné prijať režim autorizácie pre OO, minimálne v podobe aká platí v susednej Českej republike.  

Porovnanie skutočnej miery recyklácie odpadov z obalov s Nariadením vlády SR

Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie 
rok 
2005 
2007 
2009
2011 
2012
Obalový materiál
%
%
%
%
%
Papier 
30
40
56
58
60
Sklo
40
43
46
50
60
Plasty 
20
30
35
40
45
Kovy 
20
25
35
50
55
Drevo  
0
0
0
15
25
Celkovo 
28
35,6
46
50
55

  Miera recyklácie odpadov z obalov - oficiálne dáta SR zaslané Európskej komisii v roku 2004: 

	Papier: 50% 
	Sklo:  26,5% 

Plasty: 16% 
	Kovy: 16%
	Celková miera recyklácie odpadov z obalov: 36,5% 


Keďže v systémoch triedeného zberu je nárast miery recyklácie reálny v rozsahu maximálne niekoľkých %, je ročne, zrejmé u 2 - 3 komodít nespĺňame limity rtecyklácie vyplývajúce z Nariadenia vlády SR (otázna je len presnosť údajov MŽP v komodite sklo), ktorým implementujeme Smernicu EÚ o obaloch. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Pripomienky, ktoré nie sú zásadným rozporom.


5.   	Navrhujeme zvážiť znenie §5 „Označovanie obalov“ – ktoré vyškrtáva povinné označovanie obalov. 

Navrhujeme zvážiť ponechanie súčasný text § 6 Označovanie obalov (a využitie článku 21 Smernice EÚ o obaloch). 

(1) Povinná osoba zabezpečí označenie obalu, ktoré obsahuje údaj 
a) o materiáloch, z ktorých je obal vyrobený, 
b) o tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, 
c) o spôsobe nakladania s obalom.
(2) Označenie podľa odseku 1 musí byť dobre viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane odolné a trvanlivé, a to aj po otvorení obalu. 

Odôvodnenie: 
Mohlo by to viesť ku komplikáciám v procese triedenia a zhodnocovania odpadov z obalov, keďže voľným okom nie je možné rozlíšiť pri triedení mnohé druhy odpadov z obalov, napr. plastových. Rozhodnutie Komisie 97/129 "Identifikacne systemy pre obalove materialy" síce uvádza, že označovanie čislami a skratkami uvedenými v prílohe je dobrovoľné, ale zároveň uvádza, že na zavedenie povinného označovania možno využiť článok 21 Smernice. 


6. 	Navrhujeme vypustiť z §8 ods. 1 a)  nadbytočné slová „vrátane odpadov z obalov z PET (polyetyléntereftalát)”, pretože slová pred tým označujú včetky odpady z obalov. Formulácia vyznieva zmätočne, nadbytočne a neexistuje pre takýto duplicitný postup zmysluplné zdôvodnenie ... 





Za  Priateľov Zeme - SPZ  



Ladislav Hegyi 			Ing. Ivana Machová 
predseda  

























Príloha:

Ustanovenia upravujúce autorizáciu oprávnených organizácií 
– v Českej rep. nazývaných „autorizovaná obalová spoločnosť“.


AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST


§ 16
Autorizovaná obalová společnost

(1) Autorizovaná obalová společnost (dále jen "autorizovaná společnost") je právnickou osobou se sídlem v České republice založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c).
(2) Pro autorizovanou společnost platí ustanovení obchodního zákoníku,14) nestanoví-li tento zákon jinak.


§ 17
Autorizace k zajišťování sdruženého plnění

(1) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství.
(2) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci se podává Ministerstvu životního prostředí ve 4 písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat. Je-li podávána žádost jménem založené společnosti, která dosud nebyla zapsána do obchodního rejstříku, podávají ji zakladatelé.
(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje obchodní firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o vydání rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu, a k žádosti se připojí
a)	stanovy akciové společnosti;
b)	výpis z obchodního rejstříku ne starší než 7 dní, pokud je již v tomto rejstříku zapsána;
c)	prohlášení žadatele o splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 4 a 9;
d)	poslední výroční zpráva, nebo neexistuje-li, zakladatelská smlouva, nebo zakladatelská listina, a podrobná informace o činnosti žadatele od jeho založení;
e)	projekt zajišťování sdruženého plnění zahrnující zejména
1.	popis technických, organizačních a finančních opatření, která zajistí sdružené plnění, včetně údaje, zda k zajišťování sdruženého plnění bude využívána spolupráce s obcemi,
2.	označení druhu, popřípadě typu obalů, pro které žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,
3.	předpokládaný počet uzavřených smluv o sdruženém plnění a předpokládaná množství obalů, pro něž bude zajištěno sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti autorizace,
4.	předpokládaná množství odpadů z obalů, pro které bude zajištěna recyklace, energetické využití, organická recyklace nebo odstranění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,
5.	navrhovanou strukturu evidence obalů a evidence odpadů z obalů,
6.	podrobný popis předpokládaného finančního zajištění sdruženého plnění po dobu prvního roku platnosti rozhodnutí o autorizaci a dokumenty prokazující jeho pravdivost, zejména účetní závěrku a smlouvy o čerpání úvěru, pokud se jeho použití předpokládá.
(4) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě posouzení údajů uvedených v žádosti a podkladů k této žádosti připojených. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne, pokud některý z akcionářů žadatele nesplňuje podmínky uvedené v § 18 odst. 1, 3 nebo 4 nebo žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 20 odst. 1, 4 nebo 9 nebo jestliže projekt zajišťování  sdruženého plnění neposkytuje dostatečné záruky, že sdružené plnění bude provozováno řádně a dostatečně dlouhodobě, že projekt zajišťování sdruženého plnění je dostatečně finančně zajištěn, a že neohrozí zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití realizované jinými osobami podle § 13 odst. 1.
(5) Rozhodnutí o autorizaci se uděluje na dobu určitou, nejdéle na dobu 10 let, a nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
(6) Rozhodnutí o autorizaci obsahuje
a)	obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a sídlo akciové společnosti, jíž se rozhodnutí o autorizaci vydává,
b)	dobu platnosti rozhodnutí o autorizaci,
c)	druhy, popřípadě typy obalů, pro které je autorizovaná společnost oprávněna zajišťovat sdružené plnění,
d)	požadovaný podíl využití a recyklace, popřípadě energetického využití a organické recyklace odpadů z celkového množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu osobami, které budou mít s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění; tyto požadavky mohou být stanoveny odlišně pro jednotlivé roky platnosti rozhodnutí o autorizaci; při jejich stanovení se vychází z plánu odpadového hospodářství podle zvláštního právního předpisu,4)
e)	požadavky na způsob vedení a předkládání evidence podle § 23,
f)	požadavky na zajištění informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů.
(7) Platnost rozhodnutí o autorizaci lze prodloužit, pokud autorizovaná společnost o toto požádá alespoň 1 rok před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o autorizaci. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci platí obdobně odstavce 1 až 6. Jestliže autorizovaná společnost prokáže, že splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, má na prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci nárok.


§ 18
Povinnosti akcionářů autorizované společnosti

(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.
(2) Akcionář autorizované společnosti je povinen uzavřít s autorizovanou společností, jejímž je akcionářem, smlouvu o sdruženém plnění.
(3) Podíl jednotlivého akcionáře nebo akcionářů jednajících ve shodě na základním kapitálu autorizované společnosti nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento akcionář povinen nebo tito akcionáři povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 1 roku ode dne jejího překročení.
(4) Akcionář autorizované společnosti nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady.4)
      (5) V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4 může Ministerstvo životního prostředí rozhodnout o pozastavení výkonu práva majitele akcií na účast a hlasování na valné hromadě nebo výkonu práva požádat o svolání mimořádné valné hromady.

§ 19
Střet zájmů

(1) Vedoucí zaměstnanec autorizované společnosti jmenovaný do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku.
(2) Akcionáři, členové orgánů autorizované společnosti a zaměstnanci autorizované společnosti nesmějí jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady, zejména s odpady z obalů, nebo osob, jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady.

§ 20
Některá omezení autorizované společnosti

(1) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze kmenové akcie, a to pouze jako akcie zaknihované znějící na jméno. Akcie lze upisovat pouze peněžitými vklady. Autorizovaná společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu.
(2) Zisk autorizované společnosti nesmí být rozdělen mezi akcionáře.
(3) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem.
(4) Autorizovaná společnost se nesmí účastnit v orgánech ani podnikání jiné právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdružující subjekty s obdobným předmětem činnosti.
(5) Autorizovaná společnost nesmí konat valnou hromadu bez předložení výpisu emise zaknihovaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den konání valné hromady, je povinna předložit Ministerstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen. Ministerstvo ve výpisu akcionářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, a vrátí výpis autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení. Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů uvedených ve výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost předá Ministerstvu životního prostředí usnesení každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.
(6) Autorizovaná společnost nesmí umožnit účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 5, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise.
(7) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k ní má zvláštní vztah (odstavec 8), smlouvu, která vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení náležité péče o majetek autorizované společnosti s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, nesmí zajišťovat závazky této právnické osoby nebo fyzické osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením nejsou neplatné, je-li druhá strana v dobré víře. Kdo uzavřel jménem autorizované společnosti takovou smlouvu, odpovídá za škodu tím způsobenou a odpovědnosti se nemůže zprostit. Jeho odpovědnost se jinak řídí obchodním zákoníkem.
(8) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k autorizované společnosti zvláštní vztah, se považují
a)	členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci autorizované společnosti jmenovaní do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti,
b)	akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, a členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou akcionáři autorizované společnosti,
c)	osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),
d)	právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e)	akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané právnické osoby,
f)	zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci organizačních složek státu zřízených těmito ministerstvy.16)
(9) S akcionářem autorizované společnosti, s právnickou osobou jím ovládanou nebo s osobou ovládající některého z akcionářů autorizované společnosti nesmí autorizovaná společnost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění nebo smlouvu na základě  § 22.
(10) Usnesení valné hromady o zrušení autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, sloučení autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo rozdělení autorizované společnosti nebo o změně předmětu podnikání je možné jen s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaném po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
(11) Ministerstvo životního prostředí může do 60 dnů ode dne konání valné hromady autorizované společnosti podat návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení této valné hromady, jestliže má zato, že toto usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami autorizované společnosti.

§ 21
Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

(1) Autorizovaná společnost je povinna
a)	stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádný typ obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži,
b)	uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné splatné závazky,
c)	uzavřít smlouvu o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly uváděné na trh nebo do oběhu osobou podle písmene b), k jejichž zajišťování sdruženého plnění je rozhodnutím o autorizaci oprávněna,
d)	v souladu s rozhodnutím o autorizaci zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci.
(2) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému správnímu úřadu.
(3) Jetliže autorizovaná společnost provádí zajišťování sdruženého plnění ve spolupráci s obcemi na základě smluv s nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi.

§ 22
Další činnost autorizované společnosti

Kromě činností spojených se zajišťováním sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a značení obalů nebo výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru a využití obalů. Výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost smí autorizovaná společnost vyvíjet pouze jako vedlejší činnost.

§ 23
Evidenční a informační povinnosti

(1) Autorizovaná společnost je povinna vést a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí způsobem stanoveným v rozhodnutí o autorizaci
a)	evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění,
b)	evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění a způsobu jejich využití v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a zajistit prostřednictvím auditora17) ověření vedení této evidence a vypracování zprávy o jejím ověření; auditorem nesmí být osoba, která má k autorizované společnosti zvláštní vztah podle § 20 odst. 8.
(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od všech autorizovaných společností. Zvláštní částí této evidence je seznam osob, s nimiž mají jednotlivé autorizované společnosti uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění. Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet nebo si z ní pořizovat kopie či výpisy.
(3) Autorizovaná společnost je povinna nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit hospodářské výsledky za uplynulý kalendářní rok ve zkrácené verzi v Obchodním věstníku.

§ 24
Dohled nad činností autorizované společnosti

(1) Na činnost autorizovaných společností dohlíží Ministerstvo životního prostředí; přitom postupuje podle zákona o státní kontrole.18)
(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
a)	uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,
b)	podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti,
c)	rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.
(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o autorizaci.

§ 25
Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též
a)	na žádost autorizované společnosti, nebo
b)	z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropských společenství.2)

§ 26
Zrušení rozhodnutí o autorizaci

(1) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství zruší rozhodnutí o autorizaci, jestliže
a)	autorizovaná společnost neuzavřela po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci žádnou smlouvu o sdruženém plnění kromě smluv uzavřených podle § 18 odst. 2,
b)	autorizované společnosti bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených k žádosti,
c)	autorizovaná společnost nezjedná nápravu uloženou podle § 24 odst. 2 písm. a) ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebo
d)	na autorizovanou společnost byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu.20)
(2) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství může zrušit rozhodnutí o autorizaci, pokud
a)	autorizovaná společnost nedosáhla do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci využití alespoň 15 % hmotnostních odpadu z obalů, pro něž uzavřela smlouvy o sdruženém plnění,
b)	autorizovaná společnost nedosáhla v prvním roce činnosti využití odpadu z obalů v rozsahu alespoň dvou třetin množství požadovaného v rozhodnutí o autorizaci, nebo
c)	celkové množství obalů, pro něž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, netvoří po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci alespoň 10 % hmotnostních všech obalů uvedených na trh nebo do oběhu v České republice, na které se vztahuje rozhodnutí o autorizaci.
(3) Jestliže valná hromada autorizované společnosti rozhodne, že autorizovaná společnost nebude nadále vykonávat činnost, pro kterou jí bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, je autorizovaná společnost povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí, které rozhodnutí o autorizaci zruší, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí tohoto oznámení.


§ 27

Účastníkem řízení podle § 25 a 26 je pouze žadatel.


§ 28
Zánik rozhodnutí o autorizaci

(1) Rozhodnutí o autorizaci zaniká
a)	jeho zrušením,
b)	uplynutím doby jeho platnosti,
c)	zánikem autorizované společnosti bez likvidace nebo zrušením s likvidací.
(2) Zánikem rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) nejsou dotčeny nároky osob, které měly s autorizovanou společností ke dni zániku rozhodnutí o autorizaci uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, při vypořádání práv a povinností s autorizovanou společností.

§ 29
Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci

Seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o jejich změnách nebo o jejich zrušení, jakož i obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany osobních údajů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.


HLAVA IV
REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY

§ 30

	Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za 

evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 2000 Kč. V  každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů.
(4) Nezaplatí-li osoba poplatek nebo jeho část podle odstavce 1 nebo 2 ve stanovené lhůtě, je povinna za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.
(5) Registrační a evidenční poplatky podle odstavců 1 a 2 a penále podle odstavce 3 se platí na účet Státního fondu životního prostředí,21) jehož příjem tvoří.
(6)Neuhrazené poplatky vymáhá Státní fond životního prostředí podle zvláštních právních předpisů.22)
 


Tabuľka 1:  Nárast množstva odpadov z obalov v SR
 (zdroj: MŽP SR, Slicpen/Envipak, priemysel)

 
2000
2004
Sklo
67 000 t
- údaj z priemyslu: 110 000 t
- údaj zaslaný Európskej komisii (EK): 100 000 t
Plasty
50 000 t
- údaj z priemyslu: 70 000 t
- údaj zaslaný EK: 50 000 t
Papier
168 000 t
- údaj z priemyslu: 230 00 t
- údaj zaslaný EK: 200 000 t
Viacvrstvové
16 000 t
- údaj z priemyslu: 16 000 t
Kovy
?
- údaj z priemyslu: 12 000 t
- údaj zaslaný EK: 10 800 t
Drevo
20 000 t
- údaj zaslaný EK: 9 567 t
Celkom
321 000 ton
(bez započítania kovových obalov)
- podľa dát z priemyslu: 447 567 ton
- podľa dát zaslaných EK: 370 367 ton


