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Gældende tekst Ændringsforslag 

8) Følgende indsættes som artikel 8a: udgår 

"Artikel 8a  

Generelle krav til ordninger for 

udvidet producentansvar 

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

ordninger for udvidet producentansvar, 

der etableres i overensstemmelse med 

artikel 8, stk. 1:- nøje fastlægger roller og 

ansvarsområder for producenter af 

produkter, der markedsfører varer i 

Unionen, organisationer, der varetager 

udvidet producentansvar på disses vegne, 

private eller offentlige aktører på 

affaldsområdet, lokale myndigheder og, 

hvor det er relevant, anerkendte 

operatører inden for forberedelse med 

henblik på genbrug 

 

- fastlægger målbare mål for 

affaldshåndtering i overensstemmelse 

med affaldshierarkiet, der som minimum 

sigter mod at nå de kvantitative mål, der 

er relevante for ordningen i dette direktiv 

og direktiv 94/6/EF, 000/53/EF, 

006/66/EF og 01/19/EU 

 

- etablerer et rapporteringssystem til at 

indsamle data om de produkter, der 

markedsføres i Unionen af producenter 

omfattet af det udvidede producentansvar. 

Når disse produkter bliver til affald, skal 
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rapporteringssystemet sikre, at der 

indsamles data om indsamling og 

behandling af dette affald og angives 

materialestrømme, hvor det er relevant 

- sikrer ligebehandling og 

ikkeforskelsbehandling mellem 

producenter af produkter og for så vidt 

angår små og mellemstore virksomheder. 

 

2. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at affaldsindehavere, der omfattes af 

ordninger for udvidet producentansvar, 

som er etableret i overensstemmelse med 

artikel 8, stk. 1, oplyses om tilgængelige 

affaldsindsamlingssystemer og om 

bekæmpelse af henkastning af affald. 

Medlemsstaterne træffer også 

foranstaltninger for at give 

affaldsindehavere incitamenter til at 

deltage i de eksisterende særskilte 

indsamlingssystemer, navnlig gennem 

økonomiske incitamenter eller forskrifter, 

når det er relevant. 

 

3. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at enhver organisation, der oprettes med 

henblik på at gennemføre forpligtelserne 

vedrørende udvidet producentansvar på 

vegne af en producent af produkter: 

 

a) har en klart defineret geografisk, 

produktmæssig og materialemæssig 

dækning 

 

b) råder over de nødvendige operationelle 

og finansielle midler til at opfylde sine 

forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar 

 

c) - indfører en passende mekanisme for 

egenkontrol, der støttes af regelmæssige 

uafhængige revisioner for at vurdere:- 

organisationens økonomiske forvaltning, 

herunder overholdelse af kravene i stk. 4, 

litra a) og b) 

 

- kvaliteten af de indsamlede og 

rapportere data i overensstemmelse med 
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stk. 1, tredje led, og kravene i 

 forordning (EF) nr. 1013/2006 d) 

offentliggør tilgængelige oplysninger om:- 

ejerskab og medlemsskab 

- økonomiske bidrag, der betales af 

producenterne 

 

- udvælgelsesproceduren for operatører, 

der håndterer affald. 

 

4. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at de økonomiske bidrag, som 

producenten betaler for at opfylde sine 

forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar: 

 

a) dækker alle udgifter til 

affaldshåndtering for de produkter, 

producenten markedsfører i Unionen, 

herunder følgende:- udgifter til særskilte 

indsamlings-, sorterings- og 

behandlingsoperationer, der kræves for at 

opfylde målene for affaldshåndtering i 

stk. 1, andet led, idet der tages hensyn til 

indtægterne fra genbrug eller salg af 

sekundære råstoffer fra deres produkter 

 

- udgifter til levering af relevante 

oplysninger til affaldsindehavere i  

overensstemmelse med stk. 2 

 

b) moduleres på grundlag af de faktiske 

omkostninger, der er forbundet med 

bortskaffelse af individuelle produkter 

eller grupper af lignende produkter, 

navnlig ved at tage hensyn til deres 

genbrugsmuligheder og 

genanvendelighed 

 

c) er baseret på de optimerede 

omkostninger til ydelser, i de tilfælde hvor 

offentlige operatører, der håndterer 

affald, er ansvarlige for gennemførelsen 

af operationelle opgaver som følge af 

ordningen for udvidet producentansvar. 

 

5. Medlemsstaterne indfører en 

passende overvågnings- og 

håndhævelsesramme med henblik på at 

sikre, at producenter af produkter 
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opfylder deres forpligtelser vedrørende 

udvidet producentansvar, at de finansielle 

midler anvendes korrekt, og at alle de 

aktører, der deltager i gennemførelsen af 

ordningen, rapporterer pålidelige data. 

Hvor flere organisationer på en 

medlemsstats område skal opfylde 

forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar på vegne af producenter, 

opretter medlemsstaten en uafhængig 

myndighed til at føre tilsyn med 

gennemførelsen af forpligtelserne 

vedrørende udvidet producentansvar. 

 

6. Medlemsstaterne etablerer en 

platform for at sikre en regelmæssig 

dialog mellem de interessenter, der 

deltager i gennemførelsen af udvidet 

producentansvar, herunder private eller 

offentlige aktører på affaldsområdet, 

lokale myndigheder og, hvor det er 

relevant, anerkendte operatører inden for 

forberedelse med henblik på genbrug. 

 

7. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger for at sikre, at de 

ordninger for udvidet producentansvar, 

der er etableret inden den [indsæt dato 18 

måneder efter dette direktivs 

ikrafttrædelse], overholder 

bestemmelserne i denne artikel senest 24 

måneder efter denne dato." 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det anerkendes, at udvidet produktansvar har en vigtig rolle at spille i kraft af, at det sikrer 

bedre miljømæssige resultater, men det er for præskriptivt at medtage minimumskrav for 

driften. Fokus i affaldslovgivningen bør være på at fremme et større antal ordninger af bedre 

kvalitet og samtidig tillade større fleksibilitet i udformningen af dem. Med fastlæggelsen af 

mål og fastholdelsen af princippet om, at producenten betaler, er det ikke nødvendigt at 

anlægge en så usmidig tilgang til fastlæggelsen af krav til medlemsstaternes ordninger for 

udvidet producentansvar. 

 

 


