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EucoLight statement on online platforms 16 May 2017 EucoLight is the voice of European WEEE
compliance schemes specialised in managing the collection and recycling of WEEE lighting.
Our members have many years of practical experience of the implementation of the WEEE
directive across the 18 EU member states in which they operate. A significant number of our
members have reported concerns over the level of free riding that appears to take place
through a number of online platforms. That includes both online platforms that are domiciled
outside of the EU, but also those with a physical presence (warehouses and legal entities) within
one or more Member States.
It is our opinion that the problem is widespread. In our view the lighting sector is particularly
vulnerable to such free riding. This is because the products are small, lightweight, and robust
enough to be shipped easily. Furthermore, it is widely recognised that WEEE charges per Kg of
EEE tend to be higher in lamps than in many other sectors. This increases the financial
attractiveness of free riding.
It is our view that further work is urgently needed to apply the WEEE directive in such situations.
This might include additional legal obligations for online platforms, or better enforcement of
the requirement to appoint authorised representative. We would urge the relevant authorities
to prioritise such a review. The widespread free riding that our members believe is taking place
damages compliant operators, and undermines the sustainable financing of lamp waste.

Stanovisko EucoLight k internetovému prodeji
16. května 2017
EucoLight je představitelem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení.
Naši členové mají dlouholeté praktické zkušenosti s implementací směrnic týkajících se
odpadu z elektrických a elektronických zařízení v 18 členských zemích Evropské Unie, ve
kterých působí. Významná část našich členů vyjádřila znepokojení nad objemem šedého
dovozu, který využívá řada internetových prodejců. Tyto obavy se týkají jak firem se sídlem
mimo Evropskou Unii, tak i těch skutečně působících (sklady, právnické osoby) v jednom nebo
vice členských státech EU.
Domníváme se, že se jedná o široce rozšířený problém a sektor osvětlovacích zařízení je vůči
tomuto šedému dovozu velice zranitelný. Důvodem je malá velikost, nízká váha a dostatečná
pevnost těchto zařízení, aby mohla být snadno přepravována. Kromě toho je obecně známo,
že příspěvky na recyklaci jsou mnohem vyšší u světelných zdrojů než u jiných komodit, což ještě
zvyšuje atraktivitu šedého dovozu.
Dle našeho názoru je nezbytně nutné aplikovat směrnice o odpadu z elektrických
a elektronických zařízení i pro tyto případy. Mohlo by se jednat o dodatečné právní závazky
internetových prodejců nebo lepší prosazování požadavků pro jmenování pověřených
zástupců. Naléhali bychom na odpovědné orgány, aby se přednostně věnovaly posouzení
této situace. Naši členové jsou přesvědčení, že široce rozšířený šedý dovoz poškozuje prodejce,
kteří plní všechny zákonné požadavky, a podkopává udržitelnost financovaní odpadu ze
světelných zdrojů.
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