Tisztelt Partnerünk!
Kérem, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam
néhány fontos információról!
Új termékdíj törvény. Bizonyára értesültek már róla, hogy július 4–én megjelent a 2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról. Az új törvény hatálya a csomagolásra, az elektromos és elektronikai berendezésekre, az akkumulátorokra és a gumiabroncsokra, a kőolajtermékekre és a reklámhordozó papírokra terjed
ki. A törvény hatálya alá eső áruféleségekkel kapcsolatban a két legfőbb változás, hogy megszűnik a mentesség,
illetve, hogy az e hulladékáramokban tevékenykedő koordináló szervezetek 2012. január 1–től elvesztik azon
jogosultságaikat, amelyekkel eddig a gyártók rendelkezésére állhattak. E hulladékokkal kapcsolatban a továbbiakban az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) járhat el.
Fontos hangsúlyozni, hogy a 181/2008. kormányrendelet szerinti elemekre és hordozható akkumulátorokra
nem terjed ki a Termékdíj törvény, így az OHÜ tevékenysége sem. A hordozható áramforrások, a növényvédő szerek és csomagolásaik, továbbá a gyógyszerhulladékok esetében változatlanul tevékenykednek tovább a
koordináló szervezetek.
A RE’LEM változatlanul rendelkezésükre áll. Mivel a jogszabályi változások tevékenységünket nem

érintik, változatlanul folytatjuk munkánkat a 2006–ban kitűzött célunk elérése érdekében, tehát, hogy 2016–
ra elérjük a 45%–os begyűjtési arányt. Az idei előírás, a 23% elérése már most bizonyosnak látszik, mert az
első félévben jelentősen meghaladtuk az időarányos célkitűzést. A gyűjtőrendszer folyamatos fejlesztése a
garancia arra, hogy a következő években is teljesíthessük partnereink kötelezettségeit. Július közepén 28 800
gyűjtőhellyel rendelkeztünk, az év végére ez a szám meghaladja majd a 30 ezret.
Aktuális változások. Partnereink jobb kiszolgálása érdekében módosítottuk Általános Szerződési

Feltételeinket. A változások többnyire a szöveg pontosítását célozzák, emellett módosítottuk a bírósági
illetékességre és a fizetési határidőre vonatkozó szabályozást. Beemeltük továbbá a szabályozásba azt a gyakorlatot, hogy a RE’LEM teljesíti a Főfelügyelőség felé az évenkénti gyártói adatszolgáltatást. A módosított anyagokat honlapunkon közzétettük, hatálybalépésükre a hatályos Általános szerződési feltételek 15.
pontja irányadó. Kérem, tekintsék át a módosított joganyagokat, további információval készséggel állunk
rendelkezésükre.
Partnereink pénzügyi tervezésének elősegítésére már most tájékoztatást adunk a következő évi hulladékkezelési díjról. Két év után módosítjuk a díjat, annak érdekében, hogy az időközben 21%–ról 25%–ra
növekedett begyűjtési kötelezettség teljesítésének fedezete rendelkezésünkre álljon. Az idén forgalomba
hozott áramforrások minden kg–ja után 2012–ben 240 forint + áfa díj ellenében teljesítjük az – immár
25%–os – begyűjtési kötelezettséget. A díjváltozás mértéke elmarad a kötelezettség növekedésének mértékétől, amit takarékos gazdálkodással és a beruházások átgondolt megvalósításával értünk el.
Problémák a 23A elemek behozatalánál. Egy partnerünk jelezte, hogy a NAV vizsgálati

felkérése nyomán a fogyasztóvédelmi hatóság megtiltotta a 23A típusú elemeinek forgalomba
hozatalát, mivel azok higanytartalma meghaladja az elemekre megszabott határértéket. Ebben
az ügyben – mivel hiányos jogi szabályozásról van szó – az Európai Elemszövetségen keresztül
az illetékes biztoshoz, Ruska Kelevskához fordultunk. A fejleményekről tájékoztatást adunk.
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