Základné zásady Eltmy
Základné zásady správy spoločnosti ELT Management Company Slovakia s.r.o. (Eltma) a prevádzky jej
kolektívneho systému pre spätný zber pneumatík, ako sú zakotvené v spoločenskej zmluve z
10. decembra 2015:
Eltma, jej orgány, osoby, ktoré sú členmi jej orgánov a ďalšie osoby podieľajúce sa na spravovaní Eltmy
a prevádzkovaní kolektívneho systému sa riadia nasledujúcimi zásadami („Základné zásady Eltmy“).
1. Zákonnosť, transparentnosť a nediskriminácia
Eltma sa spravuje a kolektívny systém je prevádzkovaný v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, najmä zákonom o odpadoch, a pod dohľadom Ministerstva životného prostredia. Sú
dodržiavané princípy transparentnosti a nediskriminácie.
2. Dôveryhodnosť
Eltma sa spravuje a kolektívny systém je prevádzkovaný spôsobom, ktorý zaisťuje dôveryhodnosť
Eltmy zo strany orgánov verejnej správy, účastníkov kolektívneho systému i širokej verejnosti.
3. Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, efektivita, udržateľnosť
Kolektívny systém je prevádzkovaný s cieľom čo najviac prispievať k ochrane ľudského zdravia a
životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami, a to dlhodobo
udržateľným spôsobom a čo najúčinnejšie a nákladovo najefektívnejšie, s ohľadom na súvisiace
náklady účastníkov kolektívneho systému, verejných rozpočtov a širokej verejnosti. Kolektívny
systém je prevádzkovaný prostredníctvom zamestnancov Eltmy a prostredníctvom
subdodávateľov, vždy spôsobom, ktorý zaistí efektivitu systému. Za účelom dlhodobej
udržateľnosti fungovania kolektívneho systému je tento financovaný vyrovnane s ohľadom na
svoje príjmy a náklady na plnenie svojich záväzkov.
4. Neziskovosť
Zisk Eltmy nesmie byť rozdelený medzi jej spoločníkov, konateľa ani členov dozornej rady a smie
byť použitý iba na prevádzku kolektívneho systému v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä zákonom o odpadoch.
5. Ochrana dôverných súťažných informácií
Eltma chráni dôvernosť súťažných informácií, s ktorými nakladá. Informácie sú považované za
dôverné súťažnej povahy (i) pokiaľ nie sú všeobecne známe a ich držiteľ ich sám legitímne za
dôverné považuje a odpovedajúcim spôsobom s nimi nakladá a (ii) pokiaľ by ich výmena alebo
zverejnenie mohlo obmedziť hospodársku súťaž (napríklad informácie o trhovom podiely,
hospodárskej situácii či hospodárskych plánoch účastníka kolektívneho systému). V prípade
pochybností sa informácie a dokumenty obsahujúce informácie považujú za dôverné súťažnej
povahy. Ochrana dôvernosti súťažných informácií nemá vplyv na povinnosť Eltmy používať
dôverné súťažné informácie za podmienok a spôsobom stanoveným právnymi predpismi a právo
Eltmy používať dôverné súťažné informácie v agregovanej forme spôsobom, ktorý nebude v
rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých subjektov (napríklad zverejňovanie celkového
množstva pneumatík uvedených na trh účastníkmi kolektívneho systému v danom období).
6. Ochrana hospodárskej súťaže
Eltma si uvedomuje súťažné postavenie svojich spoločníkov a ostatných účastníkov kolektívneho
systému; pri spravovaní Eltmy a prevádzkovaní jej kolektívneho systému sú dodržované všeobecne
záväzné právne predpisy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže.
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