Asociaţia Environ condamnă practicile de tip buy-back

Bucureşti 26 august 2010 - Asociaţia Environ, ca structură de transfer responsabilități ale
importatorilor şi producătorilor de echipamente electrice, electrocasnice şi electronice se
alătură demersurilor celorlalte trei organizaţii colective, ECOTIC, RECOLAMP si CCR
semnatare ale unei scrisori de protest adresată autorităţilor Statului, prin care se cere
stoparea campanilor de buy-back.

ENVIRON consideră că sistemul de tip buy-back finaţat din fondurile încasate din timbru
verde încalcă flagrant principiile legislaţiei europene, pe cele ale transparenţei,
nediscriminării şi liberei concurenţe.

“Modul discreţionar de alocare a sumelor colectate din timbrul verde către anumiţi jucători din
piaţă în detrimentul celorlalţi, dezechilibrarea liberei concurenţe prin finanţări mascate ale
discount-urilor comerciale sunt argumente care pledează astăzi, mai mult ca oricând, pentru
interzicerea campaniilor de buy-back. Deşi în multe state europene această practică şi-a
demonstrat o anume eficienţă, încuranjând o schimbare de mentalitate la nivelul
consumatorilor şi potenţând colectarea de cantităţi însemnate de deşeuri electrice, varianta
dâmboviţenă a degenerat, devenind un real pericol pentru finanţarea sistemelor de
management în domeniu şi pentru atingerea scopului Directivei 2002/96/EC,respectiv
reciclarea si eliminarea nepoluanta a DEEE,” au declarat reprezentaţii Environ.

Conform legislaţiei române în vigoare (HG448/2005) care transpune Directivele
europene, sumele colectate de fabricanţii şi importatorii de echipamente electrice şi
electronice au ca destinaţie exclusivă finanţarea colectării, transportului, tratării,
reciclării şi valorificării DEEE.
„Ca multe alte iniţiative benefice în sine, şi Directiva Comisiei Europene 2002/96/EC privind
reciclarea şi eliminarea nepoluantă a DEEE a căpătat o nuanţă „autohtonă” care nu mai
stimulează predarea şi reciclarea echipamentelor electrice, dar care în schimb poate duce
chiar la blocarea colectării de deşeuri, nemaivorbind de pierderea cea mai importantă, la
nivelul schimbării de mentalitate a consumatorilor”, precizează reprezentanţii ENVIRON.
În fapt, practicile de tip „buy-back” finanţate de unele Asociaţii de management al DEEE
induc populaţiei ideea că deşeurile se pot „vinde” – deci centrele de reciclare aparent nu-şi
au rostul, deturnează fonduri discreţionar către anumite mărci de produse şi erodează spiritul
civic prin care cetăţenii sunt educaţi să recicleze – o practică şi aşa fragilă în România!

În ciuda implicării şi recomandărilor Autorităţilor Statului , practica deturnării fondurilor
colectate din „timbrul verde” este în continuare direcţionată discreţionar în campanii de
marketing şi vânzări. Cu toate acestea, la nivelul populaţiei încă există o percepţie corectă
asupra problematicii, fapt ce dă speranţe activiştilor din domeniul reciclării. Astfel, conform
cercetărilor făcute recent de Asociaţia ENVIRON, 76% dintre cei intervievaţi sunt de acord că
astfel de campanii deturnează scopul principal potenţând creşterea vânzărilor în defavoarea
reciclării selective a deşeurilor, în timp ce 82% cred că valoarea „timbrului verde” poate să
crească în detrimentul cumpărătorilor, pentru a acoperi astfel de campanii mascate de „buyback” sau „campanii de replacement”.
„Ne propunem să continuăm campaniile de informare privind deturnarea fondurilor şi să
continuăm eforturile susţinute împreună cu celelalte asociaţii privind informarea corectă şi
constantă a populaţiei asupra necesităţii colectării selective şi reciclării”, spun reprezentanţii
ENVIRON.

Despre ENVIRON: Asociaţia ENVIRON a fost infiintata în 2007. Asociaţia ENVIRON a
dezvoltat un sistem eficient propriu de preluare şi valorificare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice (DEEE) în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea
obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional de
Gestionare a Deşeurilor, în condiţiile unei optimizări permanente a costurilor de operare.
Asociaţia ENVIRON este o organizaţie deschisă atat producătorilor care doresc să adere ca
membri cât şi celor care, fără a deveni membri, solicită încheierea unui contract de transfer
de responsabilitate.
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