SEWA získala autorizáciu pre elektrozariadenia a rozširuje svoje služby
Bratislava, 2. mája 2016 – Spoločnosť SEWA, a. s. dnes oznámila, že získala od Ministerstva životného
prostredia SR rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov
(OZV) pre elektrozariadenia. Najväčšia kolektívna organizácia výrobcov elektrozariadení z hľadiska
počtu členov ešte čaká na rozhodnutie o autorizácii pre batérie a akumulátory, obaly a neobalové
výrobky.
„Hoci je podnikanie na trhu s odpadmi
nepochybne dôležité z pohľadu ochrany
životného prostredia, je zároveň pomerne prísne
regulované a žiaľ, práve z hľadiska právnych
predpisov niekedy málo prehľadné. O to viac sa
tešíme zo získania autorizácie v prvom roku jej
fungovania na Slovensku. Získanie autorizácie
jednak
potvrdzuje
našu
doterajšiu
profesionalitu, ale predovšetkým nám umožňuje
naďalej poskytovať služby našim členom,
zabezpečovať za nich plnenie všetkých ich
povinností týkajúcich sa zberu a recyklácie, ako
aj súvisiacich evidenčných, oznamovacích
a iných povinností. V tomto roku ku službám,
ktoré už viac ako desať rokov poskytujeme,
pribudla aj služba splnomocneného zástupcu pre
zahraničné subjekty. Vzhľadom na legislatívne
požiadavky je pre nás aktuálnou výzvou najmä
optimalizácia systému tak, aby bol pre našich
klientov čo najmenej administratívne náročný,“
povedal Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA,
a.s.
SEWA na Slovensku pôsobí už viac 10 rokov a pre svojich členov zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu,
odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov a najnovšie aj službu splnomocneného zástupcu pre
zahraničné subjekty. Celkovo počas roka 2015 vyzbierala a spracovala viac ako 5 200 ton elektroodpadu a takmer
146 ton batérií a akumulátorov. Z hľadiska počtu členov – výrobcov elektrozariadení, patrí dlhodobo k lídrom na
trhu odpadového hospodárstva. „Počas uplynulého roka nám pribudlo 48 nových členov, čo predstavuje takmer
10 % celej členskej základne. Za jeden z dôvodov takto vysokého medziročného nárastu počtu členov považujeme
práve veľmi široký rozsah povinností, ktoré výrobcom a predajcom elektrozariadení pomôže napĺňať iba
etablovaný a spoľahlivý partner,“ dodal J. Kozák.
SEWA, a. s. patrí k lídrom trhu aj z hľadiska komplexnosti poskytovaných služieb. Okrem toho, že pre svojich
členov zabezpečuje zber a likvidáciu elektroodpadu a vyradenej elektrotechniky, poskytuje aj komplexné služby
pre komodity batérie, akumulátory a obaly. Taktiež sa snaží flexibilne reagovať na nové legislatívne požiadavky
a ponuku svojich služieb stále rozširuje. Okrem iného začína poskytovať aj novú službu splnomocneného zástupcu
pre zahraničné subjekty a pre svojich členov zabezpečuje organizáciu propagačných a vzdelávacích aktivít, ktoré
by si podľa nového zákona mali výrobcovia realizovať sami. Prostredníctvom materskej spoločnosti European
Recycling Platform ponúka slovenským firmám kolektívne plnenie v ďalších 32 krajinách.

