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8.3.2017 A8-0034/252 

Predlog spremembe  252 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a (novo) – člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

(8) Vstavi se naslednji člen 8a: črtano 

„Člen 8a  

Minimalne zahteve za sheme 

razširjene odgovornosti 

proizvajalca 

 

1. Države članice zagotovijo, da 

sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca, vzpostavljene v skladu s 

členom 8(1): 

– jasno opredeljujejo vloge in 

odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki 

dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalcev, 

zasebne in javne izvajalce dejavnosti 

ravnanja z odpadki, lokalne oblasti in, če 

je ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti 

priprave za ponovno uporabo; 

 

– opredeljujejo merljive cilje ravnanja z 

odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z 

odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski 

cilji, pomembni za shemo, kot so določeni 

v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, 

Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 

2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU; 

 

– vzpostavljajo sistem poročanja za 

zbiranje podatkov o proizvodih, ki jih 

proizvajalci, vključeni v shemo razširjene 
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odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko 

navedeni proizvodi postanejo odpadki, 

morajo biti v sistemu na voljo podatki o 

zbiranju in predelavi teh odpadkov, 

skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer 

je to ustrezno; 

– zagotavljajo enako in nediskriminatorno 

obravnavanje proizvajalcev proizvodov ter 

malih in srednjih podjetij v razmerju do 

preostalih podjetij. 

 

2. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da so imetniki 

odpadkov, ki bi morali biti vključeni v 

sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca, vzpostavljene v skladu s 

členom 8(1), obveščeni o sistemih za 

zbiranje odpadkov in preprečevanje 

smetenja, ki so na voljo. Države članice 

tudi sprejmejo ukrepe, ki bi imetnike 

odpadkov spodbudili k sodelovanju v 

obstoječih sistemih ločenega zbiranja 

odpadkov, zlasti na podlagi ekonomskih 

spodbud ali, po potrebi, predpisov. 

 

3. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da organizacije, 

ustanovljene za izvajanje obveznosti 

razširjene odgovornosti proizvajalca v 

imenu proizvajalca proizvodov: 

 

(a) imajo jasno določeno območje 

delovanja z vidika geografske pokritosti 

ter proizvodov in materialov, ki jih 

zajemajo; 

 

(b) imajo na voljo potrebna operativna in 

finančna sredstva za izvajanje obveznosti 

razširjene odgovornosti proizvajalca; 

 

(c) imajo vzpostavljene ustrezne 

mehanizme samonadzora, ki jih 

dopolnjujejo redni neodvisni pregledi za 

oceno:– finančnega poslovanja 

organizacije, vključno z izpolnjevanjem 

zahtev iz odstavka 4(a) in (b), 

 

– kakovosti podatkov, zbranih in 

sporočenih v skladu s tretjo alineo 

odstavka 1 ter zahtevami iz  
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Uredbe (ES) št. 1013/2006; (d) javno 

objavijo informacije o:– svojih lastnikih 

in članih, 

– finančnih prispevkih proizvajalcev,  

– postopku izbora izvajalcev dejavnosti 

ravnanja z odpadki. 

 

4. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da so finančni 

prispevki posameznega proizvajalca 

skladni z njegovimi obveznostmi 

razširjene odgovornosti, tj. da: 

 

(a) pokrijejo celotne stroške ravnanja z 

odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na 

trg Unije, vključno s: 

– stroški dejavnosti ločenega zbiranja, 

sortiranja in predelave, ki so potrebne za 

izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki iz 

druge alinee odstavka 1, ob upoštevanju 

prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje 

sekundarnih surovin iz teh proizvodov, 

 

– stroški zagotavljanja ustreznih 

informacij imetnikom odpadkov v skladu z 

odstavkom, 

 

(b) se prilagodijo na podlagi dejanskih 

stroškov ob koncu življenjske dobe 

posameznega proizvoda ali skupine 

podobnih proizvodov, pri čemer se 

upoštevajo zlasti možnosti njihove 

ponovne uporabe in recikliranja; 

 

(c) temeljijo na optimiziranih stroških 

storitev, kadar so javni izvajalci dejavnosti 

ravnanja z odpadki odgovorni za izvajanje 

operativnih nalog sistema razširjene 

odgovornosti proizvajalca. 

 

5. Države članice vzpostavijo 

ustrezen okvir za spremljanje in 

izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci 

proizvodov izvajajo svoje obveznosti 

razširjene odgovornosti proizvajalca, da se 

finančna sredstva pravilno uporabljajo in 

da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, 

sporočajo zanesljive podatke. 

 

Če na ozemlju države članice v imenu  
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proizvajalcev obveznosti razširjene 

odgovornosti proizvajalca izvaja več 

organizacij, država članica ustanovi 

neodvisen organ za nadzorovanje 

izvajanja obveznosti razširjene 

odgovornosti proizvajalca. 

6. Države članice vzpostavijo 

platformo za zagotavljanje rednega 

dialoga med deležniki, vključenimi v 

izvajanje razširjene odgovornosti 

proizvajalca, vključno z zasebnimi ali 

javnimi izvajalci dejavnosti ravnanja z 

odpadki, lokalnimi oblastmi in, če je 

ustrezno, priznanimi izvajalci dejavnosti 

priprave za ponovno uporabo. 

 

7. Države članice sprejmejo ukrepe 

za zagotovitev, da so sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene 

pred [vstaviti datum osemnajst mesecev po 

začetku veljavnosti te direktive], skladne z 

določbami tega člena najpozneje do izteka 

24 mesecev po tem datumu.“. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Sicer priznava, da je vloga razširjene odgovornosti proizvajalca pomembna zaradi boljših 

okoljskih rezultatov, a vključitev minimalnih operativnih pogojev je preveč preskriptivna. 

Zakonodaja o odpadkih bi se morala osredotočati na spodbujanje večjega števila 

kakovostnejših shem, pri njihovi zasnovi pa dopuščati večjo prožnost. Glede na to, da so bili 

cilji določeni in da je bilo potrjeno načelo „proizvajalec plača“, ni treba uporabiti tako 

togega pristopa pri določanju zahtev za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca v 

državah članicah. 

 

 


