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Simona Bonafè 

Odpady 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2008/98/WE 

Artykuł 8a (nowy) Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

8) dodaje się artykuł 8a w brzmieniu: skreśla się 

„Artykuł 8a  

Ogólne wymagania dotyczące 

systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

 

1. Państwa członkowskie 

dopilnowują, by systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowione zgodnie z art. 8 ust. 1:– w 

wyraźny sposób określały role i obowiązki 

producentów produktów, 

wprowadzających towary do obrotu w 

Unii, organizacji wdrażających w ich 

imieniu systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, 

prywatnych lub publicznych podmiotów 

gospodarujących odpadami, władz 

lokalnych oraz, w stosownych 

przypadkach, uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia; 

 

– określały wymierne cele w zakresie 

gospodarowania odpadami zgodnie z 

hierarchią postępowania z odpadami w 

celu osiągnięcia przynajmniej celów 

ilościowych istotnych dla systemu 

zgodnie z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 

94/6/WE, dyrektywą 000/53/WE, 

dyrektywą 006/66/WE oraz dyrektywą 
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01/19/UE; 

– określały system sprawozdawczy służący 

do zbierania danych dotyczących 

produktów wprowadzanych do obrotu w 

Unii przez producentów objętych 

systemem rozszerzonej odpowiedzialność 

producenta. Gdy produkty te stają się 

odpadami, system sprawozdawczy 

zapewnia gromadzenie danych na temat 

zbiórki i przetwarzania tych odpadów, 

określając, w stosownych przypadkach, 

przepływy materiałów odpadowych; 

 

– zapewniały równe traktowanie i 

niedyskryminację poszczególnych 

producentów produktów oraz w 

odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

 

2. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do zapewnienia, by 

posiadacze odpadów objęci systemami 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionymi zgodnie z art. 

8 ust. 1 byli informowani o dostępnych 

systemach zbierania odpadów oraz 

zapobieganiu powstawaniu odpadów. 

Państwa członkowskie podejmują również 

środki w celu stworzenia zachęt dla 

posiadaczy odpadów do uczestnictwa w 

systemach selektywnej zbiórki, przede 

wszystkim poprzez bodźce ekonomiczne i 

regulacje, w stosownych przypadkach. 

 

3. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

wszystkie organizacje utworzone w celu 

realizacji zobowiązań rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w imieniu 

producenta produktów: 

 

a) miały jasno określony zasięg 

geograficzny, produktowy i materiałowy; 

 

b) posiadały środki operacyjne i 

finansowe niezbędne do wypełnienia 

swoich obowiązków w zakresie 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta; 

 

c) wprowadziły odpowiedni mechanizm  
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samokontroli, wspierany przez regularne 

niezależne kontrole w celu oceny:– 

zarządzania finansami w danej 

organizacji, w tym zgodności z wymogami 

określonymi w ust. 4 lit. a) i b); 

jakości danych zgromadzonych i 

zgłoszonych zgodnie z ust. 1 tiret trzecie i 

wymogami 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006; d) 

udostępniały publicznie informacje na 

temat:– swojej struktury własności i 

członkostwa; 

 

– wkładów finansowych płaconych przez 

producentów; 

 

– procedury selekcji podmiotów 

gospodarujących odpadami. 

 

4. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki w celu zapewnienia, by 

wysokość wkładów finansowych 

płaconych przez producentów w celu 

przestrzegania ich zobowiązań 

wynikających z rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta: 

 

a) pokrywała całość kosztów 

gospodarowania odpadami dla produktów 

wprowadzanych przez nich na rynek 

unijny, w tym wszystkie następujące 

elementy:– koszty operacji selektywnej 

zbiórki, sortowania oraz przetwarzania 

wymaganych do spełnienia celów w 

zakresie gospodarowania odpadami, o 

których mowa w ust. 1 tiret drugie, po 

uwzględnieniu ich dochodów z 

ponownego użycia lub sprzedaży 

surowców wtórnych pochodzących z ich 

produktów; 

 

– koszty zapewniania odpowiednich 

informacji dla posiadaczy odpadów 

zgodnie z ust. 2; 

 

b) była zróżnicowana na podstawie 

rzeczywistych kosztów wycofania z użytku 

poszczególnych produktów lub grup 

podobnych produktów, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu możliwości ich ponownego 
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użycia i recyklingu; 

c) opierała się na zoptymalizowanych 

kosztach usług świadczonych w przypadku 

gdy publiczne podmioty gospodarujące 

odpadami są odpowiedzialne za realizację 

zadań operacyjnych na rzecz systemów 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. 

 

5. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie ramy monitorowania i 

egzekwowania w celu zagwarantowania, 

by producenci produktów przestrzegali 

swoich zobowiązań wynikających z 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, środki finansowe były 

właściwie wykorzystywane, a wszystkie 

podmioty zaangażowane we wdrożenie 

systemu przekazywały wiarygodne dane. 

 

Jeżeli na terytorium danego państwa 

członkowskiego wiele organizacji realizuje 

w imieniu producentów zobowiązania 

wynikające z systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, to państwo 

członkowskie ustanawia niezależny organ 

nadzorujący realizację zobowiązań 

wynikających z rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

 

6. Państwa członkowskie ustanawiają 

platformę do regularnego dialogu 

pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 

we wdrażanie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, w tym 

prywatnych lub publicznych podmiotów 

gospodarujących odpadami, władz 

lokalnych oraz, w stosownych 

przypadkach, uznanych podmiotów 

zajmujących się przygotowaniem do 

ponownego użycia. 

 

7. Państwa członkowskie podejmują 

środki w celu zapewnienia, by systemy 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, które zostały ustanowione 

przed dniem [wstawić datę osiemnaście 

miesięcy po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy], były zgodne z przepisami 

niniejszego artykułu w terminie 
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dwudziestu czterech miesięcy od tej 

daty.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mimo iż rozszerzona odpowiedzialność producenta ma istotną rolę do odegrania poprzez 

lepsze wyniki środowiskowe, wprowadzenie minimalnych warunków działalności jest zbyt 

restrykcyjne. Przepisy dotyczące odpadów powinny koncentrować się na zachęcaniu do 

tworzenia większej liczby, lepszych pod względem jakości systemów, przy jednoczesnym 

zapewnieniu większej swobody podczas ich tworzenia. Dzięki wyznaczeniu celów i 

potwierdzeniu zasady „producent płaci” stosowanie tak sztywnego podejścia w określaniu 

wymogów dla systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta w państwach 

członkowskich nie jest konieczne. 

 

 


