TLAČOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA víta podporu, ktorú vyjadril rezort životného prostredia
návrhu Európskej komisie na obmedzenie vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné
prostredie. Naša politika vychádza z konceptu udržateľného rozvoja a takéto návrhy považujeme za
veľmi prínosné.
Okrem avizovaných zmien zo strany EK, navrhuje SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA ako
ďalší krok, ktorý rieši nakladanie s vybranou časťou plastov predstavujúcich značnú záťaž životného
prostredia, zálohovanie PET fliaš.
Predseda SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY, Ivan Zuzula návrh vysvetľuje takto:
„Základom riešenia, ktoré budeme presadzovať, je, že za každú PET fľašu uvedenú na domáci trh (a
príslušne označenú) sa zaplatí do vyhradeného centra predpismi určená záloha. Zálohu zaplatí dovozca
a domáci výrobca a/alebo plnič nápojov v PET fľašiach a premietne ju následne do veľkoobchodnej ceny
nápoja. Uhradená záloha sa v konečnom dôsledku premietne do ceny pre koncového zákazníka. Záloha
sa mu však vráti, ak spoplatnené fľaše po použití odovzdajú v niektorom z autorizovaných zberných
zariadení. Idea zálohového systému sa nemusí týkať iba PET fliaš, rozšíriť sa dá aj o oblasť sklenených
nápojových obalov, nápojových hliníkových plechoviek a pod. Autorizované zberné zariadenia budú
prevádzkovať obce, predajne zaoberajúce sa predajom nápojov v PET fľašiach, špecializované subjekty a
pod. Prevádzkovateľ autorizovaného zberného zariadenia bude viesť prehľad o vyzbieraných fľašiach a
na jeho základe mu spomenuté centrum refunduje vyplatené zálohy, zabezpečí odvoz vyzbieraných fliaš
a na základe dohody prispeje na úhradu súvisiacich prevádzkových nákladov. Zálohy sa zákazníkom a
následne aj prevádzkovateľom zberných zariadení budú uhrádzať len za neporušené PET fľaše s
etiketou a so špeciálnymi znakmi (EAN kód a pod.) označujúcimi, že ide o obaly uvedené na trh v SR.“
Cieľom tohto návrhu je motivovať zodpovedných ľudí, pretože sme presvedčení, že Slovensko
sa musí stať krajinou, kde usilovnosť prináša plody a poctivosť sa ľuďom vypláca. Kvalitné životné
prostredie považujeme za prejav zodpovedného vzťahu k spoločnosti a za nevyhnutnú podmienku
bezpečnosti, rozvoja aj prosperity.
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