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Nové směrnice EU přinesou změny i k nám 
 Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elektrických spotřebičů. Na některé změny je 

Česká republika už dnes připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny. První směrnice výrazněji než dosud 

omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a 

životního prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí. Druhá - O odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních - se do české legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově 

stanoví kvóty pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud. 

Co nás čeká v příštích letech 

 Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti 

výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % 

průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce 

elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými 

způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci. Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen 
zhruba 30 až 40 procentům množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou prozatím 

čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok. 

Náskok díky ELEKTROWINu 

 Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, 

aniž by zpětný odběr vázali na nákup nového zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru 

náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému 

dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.     

Surovin je stále méně 

 V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a 

ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let. To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou 

recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje. Těch totiž v Evropě stále ubývá 
a podle odborníků je budou země, které jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit. Při výrobě nových spotřebičů se například 

využívají kovy získávané ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i když technologie se  

vyvíjejí a použité materiály se mohou v budoucnu nahradit. Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné 

době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní 

nižší než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u 

části těchto surovin. Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve 

třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace. Recyklace je 

totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů 

zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200 gramů. 

 


