Nová kategorizácia elektrozariadení a nižšie recyklačné poplatky od 1.1. 2019
Európska smernica o elektroodpade stanovuje každej členskej krajine
akým spôsobom nakladať s elektroodpadom, a tiež koľko elektroodpadu je
potrebné vyzbierať. Zároveň sa snaží harmonizovať prístup a metodológiu
jednotlivých krajín v tejto oblasti. V súlade s EÚ smernicami sa preto do
slovenskej odpadovej legislatívy zaviedli nové kategórie elektrozariadení, ktoré
sú v súlade s EÚ smernicami platné od 15.8. 2018, z dôvodu aplikovateľnosti
v praxi však budú účinné od 1.1. 2019.
Pôvodných 10 kategórií elektrozariadení sa od 1.1. 2019 zužuje na týchto 6:
• Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
• Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2
• Kategória 3: Svetelné zdroje
• Kategória 4: Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm
• Kategória 5: Malé zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
• Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími
alebo rovnými 50 cm
V rámci jednotlivých nových šiestich kategórií sa „zmiešajú“ elektrozariadenia rôznych
pôvodných kategórií, čo zjednodušene znázorňuje uvedená schéma.

Nové kategórie tak budú obsahovať veľmi rôznorodé výrobky čo do druhu, funkcie ako aj
hmotnosti. Budú zahŕňať aj veľké a veľmi ťažké výrobky akými sú napríklad predajné automaty
vykazované doteraz v samostatnej kategórii (ENVIDOM doteraz nezabezpečoval).
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Nová štruktúra cenníka recyklačných poplatkov od 1.1. 2019
Na základe týchto skutočností bolo nevyhnutné, aby sme upravili štruktúru cenníka
recyklačných poplatkov (RP). V jednotlivých nových kategóriách zavádzame hmotnostné intervaly,
ktoré umožnia spravodlivý systém stanovenia RP v závislosti od hmotnosti výrobkov
a najjednoduchšie riešenie zatrieďovania výrobkov podľa novej kategorizácie, kde sú veľké a malé
zariadenia definované ich rozmermi.
Náklady na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu sa odvíjajú najmä od jeho
hmotnosti a materiálového zloženia a kalkulujú sa na hmotnosť elektroodpadu. Minimálne ciele
zberu elektroodpadu stanovené EÚ sú tiež dané hmotnosťou elektroodpadu. A pre každú členskú
krajinu rovnako prudko rastú. Pre tento rok musíme vyzbierať minimálne 50 % z priemernej
hmotnosti elektrozariadení, ktoré naši účastníci predali počas troch predchádzajúcich rokov.
V budúcom roku 2019 to už bude 55 %, v roku 2020 60 % a v roku 2021 to bude až 65 % z hmotnosti
predaných výrobkov.
Snažíme sa o dlhodobé udržanie systému zberu a recyklácie elektroodpadu tak, aby naši
výrobcovia a ich zákazníci príliš nepociťovali neustále rastúce povinnosti v zbere a recyklácii
elektroodpadu. To je možné len pri nastavení poplatkov, ktoré reálne pokryjú všetky náklady
súvisiace so zberom a recykláciou elektroodpadu.
Nová kategorizácia spôsobí, že niektoré funkciou rovnaké výrobky budú vzhľadom na svoje
rozmery patriť do rôznych kategórií. Napríklad odsávač s akýmkoľvek rozmerom nad 50 cm sa bude
vykazovať v kategórii 4 - Veľké zariadenia ale iný so všetkými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
sa bude vykazovať v kategórii 5 - Malé zariadenia.
Naopak, do jednej kategórie môžu patriť spolu výrobky, ktoré sa doteraz vykazovali v rôznych
kategóriách. Napríklad odsávač pár (doteraz veľký domáci spotrebič), čistička vzduchu (doteraz malý
domáci spotrebič) a elektrická kosačka (doteraz el. nástroj) sa vykážu spolu v novej kategórii 4-Veľké
zariadenia nad 50 cm, pokiaľ budú mať aspoň jeden rozmer nad 50 cm.
Našou snahou preto bolo zjednotiť hmotnostné intervaly a ich poplatky, čím bude aj
vykazovanie uvedenia elektrozariadení na trh jednoduchšie a prehľadnejšie.
Od januára 2019 nižšie recyklačné poplatky za chladiace, mraziace, zobrazovacie a iné vybrané
elektrozariadenia
Neustále zefektívňovanie našej činnosti nám umožnilo, aby sme od roku 2013 nezvyšovali
recyklačné poplatky, a to aj napriek rastúcemu množstvu zbieraného elektroodpadu. A vďaka
tomu tiež môžeme od roka 2019 upraviť recyklačné poplatky nasledovne:
•

Znížiť recyklačné poplatky za chladiace a mraziace zariadenia pre domácnosti, ktoré
spadajú do novej kategórie 1-Zariadenia na tepelnú výmenu.

•

Znížiť recyklačné poplatky v kategórii obrazoviek a monitorov, ktoré sa budú vykazovať
v novej kategórii 2.

•

RP väčšiny výrobkov z pôvodnej kategórie veľkých domácich spotrebičov (VDS) ostáva
rovnaký alebo sa vďaka zavedeniu hmotnostných kategórií u niektorých VDS znižuje.

•

Väčšina výrobkov pôvodnej kategórie malých domácich spotrebičov bude patriť do novej
kategórie 5 - Malé zariadenia do 50 cm. Spotrebičom s hmotnosťou do 1,5 kg ostáva poplatok
rovnaký vo výške 0,20 € bez DPH. Malé zariadenia nad 1,5 kg do 5 kg budú mať RP 0,30 €
bez DPH. Toto mierne zvýšenie nám umožní získavať finančné zdroje na budovanie
infraštruktúry zberu malých zariadení, ktoré spotrebitelia často vyhadzujú do bežného
komunálneho odpadu, čím je pre nás zložité plniť ciele zberu v tejto skupine výrobkov.
Malé zariadenia nad 5 kg do 10 kg vrátane budú mať rovnaký poplatok ako veľké
zariadenia, a to vo výške 0,60 € bez DPH. Rovnako to bude pri hmotnosti výrobkov
nad 20 kg, kde sa poplatok malých a veľkých zariadení zjednocuje na 4,10 € bez DPH.
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Praktické príklady:
1.

Všetky elektrické varné dosky do 10 kg budú mať recyklačný poplatok vo výške 0,60 € bez
DPH, a to bez ohľadu na to, či sú jedno alebo dvojplatničky. Varným doskám s hmotnosťou
nad 10 kg do 20 kg sa znižuje na 1,15 € bez DPH z pôvodných 4,10 € bez DPH. V prípade, že
ich rozmery budú do 50 cm vrátane, budú sa zaraďovať medzi malé zariadenia a ak ich
hmotnosť bude do 5 kg, budú mať recyklačný poplatok 0,30 € bez DPH.

2. Olejové radiátory, odvlhčovače či sušičky s kondenzačným sušením sa dnes vykazujú
v kategórií o veľkých domácich spotrebičoch. Podľa novej kategorizácie budú patriť do kategórie
1 - Zariadenia na tepelnú výmenu, pričom sa budú zaraďovať do hmotnostných intervalov
v súlade s intervalmi veľkých resp. malých zariadení. Napr. olejovým radiátorom s hmotnosťou
nad 10 do 20 kg sa tak recyklačný poplatok zníži na 1,15 € bez DPH (pôvodne 4,10 € bez DPH).
Sušičkám sa poplatok nemení.
3. Do novej kategórie malých zariadení budú patriť napr. vysávače. Ľahkým vysávačom do 1,5
kg sa RP oproti pôvodnému 0,60 € bez DPH zníži na 0,20 € bez DPH. Ak ich hmotnosť je
od 1,5 do 5 kg, poplatok sa zníži na 0,30 € bez DPH. Vysávačom nad 5 kg do 10 kg
sa poplatok nemení a ostáva na úrovni 0,60 € bez DPH, vysávače nad 10 kg budú mať
poplatok v závislosti od príslušného hmotnostného intervalu.
4. Podobne elektrické nástroje, spotrebná elektronika, hračky s rozmermi do 50 cm do 1,5 kg budú
mať RP vo výške 0,20 € bez DPH, od 1,5 kg do 5 kg budú mať RP 0,30 € bez DPH.
V hmotnostnom intervale od 5 do 10 kg sa ich poplatok nemení a ostáva na úrovni 0,60 € bez
DPH. Výrobkom s hmotnosťou nad 10 kg do 20 kg sa znižuje z 1,20 € na 1,15 € bez DPH
a všetky tieto výrobky nad 20 kg budú mať rovnaký poplatok ako veľké zariadenia nad 20 kg,
a to vo výške 4,10 € bez DPH.
Na základe rozhodnutia členov predstavenstva a dozornej rady, ENVIDOM nebude
zabezpečovať služby v zbere a recyklácii elektroodpadu výrobcom fotovoltaických panelov pre
použitie v domácnosti či priemysle (napr. panely inštalované na strechách domov, priemyselných budov
či na verejných priestranstvách). Tieto výrobky sú podľa nášho názoru veľmi špecifické a vyžadujú si
špeciálny režim ich zberu a recyklácie.
Podľa novej kategorizácie patria do nových kategórií aj svietidlá (napr. stolové či interiérové
lampy), ktoré boli doteraz mimo bežného režimu zberu a recyklácie elektroodpadu z domácností. Od
januára 2019 sa budú zaraďovať medzi veľké alebo malé zariadenia. Spotrebitelia ich môžu do odpadu
vyhadzovať spolu so svetelnými zdrojmi (žiarivky, LEDky apod.), ktorých zber a recykláciu ENVIDOM
doteraz nezabezpečoval. V tejto súvislosti preto pripravujeme aj nový cenník recyklačných
poplatkov na svetelné zdroje.
Zber a recykláciu elektroodpadu z niektorých zariadení určených pre použitie
v domácnosti aj mimo domácnosti vyžadujúcich si odbornú montáž a demontáž, (napr.
klimatizácie- monosplity, multisplity, tepelné čerpadlá apod.) riešime v súčasnosti v spolupráci
s ostatnými OZV v rámci Koordinačného centra zberu elektroodpadu a s Ministerstvom
životného prostredia SR. Podľa nášho názoru sú to špecifické elektrozariadenia, ktorých ekologická
likvidácia by sa mala financovať až v čase jej vzniku, tak ako to bolo doteraz. V rámci toho spoločne
pripravujeme podrobnejší zoznam konkrétnych elektrozariadení, ktorý by mal jasne definovať,
ktoré elektrozariadenia budú patriť medzi zariadenia pre použitie v domácnostiach, mimo domácností
resp. ktoré budú vyňaté z týchto skupín a riešené osobitne. V tejto oblasti uvítame aj Vaše
pripomienky a otázky. Kontaktovať nás môžete na info@envidom.sk.
Nový cenník recyklačných poplatkov nájdete tu.
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