6.7.2015

www.haaretz.co.il/misc/articleprintpage/.premium1.2636348

תאגיד מיחזור עתר לבג"ץ :חוק איסוף פסולת
אלקטרונית לא נאכף
בעתירה נגד המשרד להגנת הסביבה נטען כי יבואנים ,משווקים ומשרדי ממשלה מציעים פסולת
בתשלום למי שאינם מורשים לטפל בה וכי לא ניתן להמשיך לטפל בפסולת בלי שהחוק ייושם
צפריר רינת 03:45 14.05.2015

תאגיד מ.א.י ,אחד משני התאגידים שהוסמכו לפעול לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית ,הגיש אתמול
)רביעי( עתירה לבג"ץ נגד המשרד להגנת הסביבה ובה הוא מבקש כי בית המשפט יורה למשרד
לפעול לאכיפת החוק למיחזור פסולת זו .על פי העתירה ,המשרד להגנת הסביבה לא פעל כדי להביא
לכך שיבואנים ומשווקי מוצרים אלקטרוניים יעבירו פסולת לתאגיד כפי שדורש החוק ,ולא עשה זאת
גם מול חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות ,שלא עשו את הנדרש בחוק כדי לאסוף את הפסולת.
התאגיד מזהיר שאם מצב יימשך ,זה לא יתאפשר לו להמשיך בטיפול בפסולת.
במסגרת החוק לאיסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית הכיר המשרד להגנת הסביבה בשני תאגידים,
הנקראים מ.א.י ואקומיוניטי .היצרנים והמשווקים וכן גופים המחזיקים בפסולת מחויבים על פי החוק
לאסוף אותה ולהעבירה לתאגידים ,שאמורים להעביר אותה למתקני מיחזור .כמו כן אותם גופים
משתתפים במימון העלויות של הפעלת התאגידים.
תאגיד מ.א.י טוען כי הוא הגיש את העתירה לאחר שכשלו כל פניותיו למשרד לפעול ליישום ולאכיפה
של החוק .יושב ראש התאגיד הוא השר להגנת הסביבה לשעבר שלום שמחון ,ואחת מחברות
הדירקטוריון בתאגיד היא ד"ר מרים הרן ,לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.
על פי העתירה ,שורה ארוכה של יבואנים ומשווקים וכן חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה אינם
ממלאים את חובתם להעביר את הפסולת לתאגידים ללא תמורה .במקום זאת הם מציעים את
הפסולת בתשלום למי שאינם מורשים לטפל בה .גם הרשויות המקומיות אינן מקיימות את חובתן ,ועד
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היום רק רשות אחת חתמה על הסכם עם התאגיד .רשויות רבות אף מעבירות את הפסולת לגורמים
שאינם מורשים .המשרד להגנת הסביבה לא פעל כדי להפסיק תופעה זו ,ולא הפעיל שום גורם מקצוע
ייעודי בתחום הטיפול בפסולת אלקטרונית.
לטענת תאגיד מ.א.י ,עלול להיווצר מצב שבו יבאונים ויצרנים שכן ממלאים את חובתם יפסיקו את
ההתקשרות עמו בשל הפגיעה הכלכלית בהם ,לעומת מתחריהם שאינם מקיימים את החוק .עוד טוען
התאגיד כי בהדרגה ילך ויתערער גם הבסיס הכלכלי של התאגיד עצמו ,המחויב להגדיל בהדרגה את
יעדי איסוף הפסולת.
במסגרת העתירה מעלה תאגיד מ.א.י טענות גם כלפי התאגיד השני .על פי הנטען בעתירה ,תאגיד
אקומיוניטי רוכש פסולת מגופים פיראטיים האוספים פסולת ,ובכך חותר תחת תכלית החוק .העותרת
טוענת כי היא התריעה פעמיים בפני המשרד להגנת הסביבה על פעילות זו אך פנייתה לא זכתה
למענה.
מתאגיד אקומיוניטי נמסר" :מדובר בהאשמות שווא שדינן להידחות .אקומיוניטי הוא תאגיד חברתי
המקפיד בפעילותו על עמידה בדרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה .בשנת שעברה קידם התאגיד
מיחזור אלפי טונות של פסולת אלקטרונית וסוללות שנאספו ממקורות איסוף הקבועים בחוק ובהתאם
ליעדי החוק".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר" :כאשר נקבל את העתירה ,נלמד את הפרטים ונגיב לערכאות
המשפטיות כמקובל".
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