Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – individuální systém
1.

Odevzdání odpadní autobaterie v místě
zpětného odběru (pokud není přímo
součástí vozidla s ukončenou životností)
www.kovopb.cz, www.glogistics.cz

2.

Sběr použitých odpadních autobaterií z míst zpětného odběru

0.

Konec užívání výrobku konečným
uživatelem.
Info na internetových stránkách
výrobců autobaterií
a www.zpetnyodber.eu

3.

Zpracování olověných odpadních autobaterií v hutích (v ČR
společnost Kovohutě Příbram
nástupnická, a.s.)
www.kovopb.cz

Zdroje:
1.
2.

3.

https://autobaterie-pema.cz/clanek/udrzba-a-nabijeni-autobaterie-507437501120559
European Commission, Commission staff
working Document on the evaluation of the
Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and assumulators and repealing Directive 91/157/EEC, 2019,
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/
batteries/evaluation_report_batteries_directive.pdf
MŽP ČR, Vybrané ukazatele odpadového
hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a
odpadních baterií a akumulátorů za rok 2018,
2020, https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi_baterie_akumulatory/$FILE/
OODP-vyhodnoceni_2018_baterie_a_akumulatory-20200128.002.pdf

4.

Využití získaných surovin (zejména olova) ve výrobě
nových výrobků, vč. nových autobaterií
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* Zdroj: www.venujmobil.cz
** Zdroj: MŽP – data za rok 2014, zveøejnìno v lednu 2016
*** Zdroj: Prùzkum spoleènosti Markent z roku 2012
**** Zdroj: http://www.uspornespotrebice.cz/informace/jak-setrit-energii/
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Chcete vìdìt víc?

Další informace k tématu najdete na
internetových stránkách www.zpetnyodber.eu
Vytvoøeno
v rámci projektu è. TB050MZP009.
Vytvořeno společností GREEN Solution s.r.o. copyright 2021
Øešitel GREEN Solution s.r.o.
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