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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

(8) Följande artikel ska införas som 

artikel 8a: 

utgår 

”Artikel 8a  

Allmänna krav för system för 

utökat producentansvar 

 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

system för utökat producentansvar som 

inrättats i enlighet med artikel 8.1– 

fastställer tydliga roller och 

ansvarsområden för tillverkare av 

produkter som släpper ut varor på 

unionsmarknaden, organisationer som 

tillämpar utökat producentansvar för 

deras räkning, privata och offentliga 

aktörer på avfallsområdet, lokala 

myndigheter och, i tillämpliga fall, 

erkända aktörer inom förberedelse för 

återanvändning, 

 

 fastställer mätbara avfallshanteringsmål, 

i linje med avfallshierarkin, i syfte att 

uppnå åtminstone de kvantitativa mål som 

är relevanta för systemet enligt detta 

direktiv, direktiv 94/6/EG, direktiv 

2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och 

direktiv 2012/19/EU, 

 

– inrättar ett rapporteringssystem för att 

samla in uppgifter om produkter som 

släpps ut på unionsmarknaden av 
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tillverkare som omfattas av utökat 

producentansvar; när dessa produkter blir 

avfall ska rapporteringssystemet 

säkerställa att uppgifter samlas in om 

insamling och behandling av detta avfall, 

i tillämpliga fall med angivande av 

materialflödena, 

– garanterar likabehandling och icke-

diskriminering mellan tillverkare av 

produkter och för små och medelstora 

företag. 

 

2. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att se till att 

avfallsinnehavare som omfattas av de 

system för utökat producentansvar som 

inrättats i enlighet med artikel 8.1 

informeras om tillgängliga 

avfallsinsamlingssystem och 

förebyggande av nedskräpning. 

Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder 

för att skapa incitament för 

avfallsinnehavare att delta i separata 

insamlingssystem, särskilt genom 

ekonomiska incitament eller föreskrifter, 

när så är lämpligt. 

 

3. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 

varje organisation som inrättas för att 

fullgöra skyldigheter inom utökat 

producentansvar för en 

produkttillverkares räkning 

 

a) har en tydligt avgränsad täckning vad 

gäller geografiskt område, produkter och 

material, 

 

b) har de operativa och ekonomiska medel 

som krävs för att fullgöra sina 

skyldigheter inom utökat 

producentansvar, 

 

c) inrättar ett lämpligt system för 

självkontroll, kompletterat med 

regelbundna oberoende kontroller för att 

bedöma– organisationens finansiella 

förvaltning, inklusive uppfyllelse av 

kraven i punkt 4 a och b, 

 



 

AM\1119856SV.docx  PE598.523v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

– kvaliteten på de uppgifter som samlas in 

och rapporteras i enlighet med punkt 1 

tredje strecksatsen, och kraven i  

förordning (EG) nr 1013/2006, d) 

offentliggör information om– ägande och 

medlemskap, 

 

– de ekonomiska bidrag som betalas av 

tillverkarna, 

 

– förfarandet för urval av aktörer inom 

avfallshantering. 

 

4. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 

det ekonomiska bidrag som betalas av en 

tillverkare för att fullgöra skyldigheterna 

inom utökat producentansvar 

 

a) täcker hela kostnaden för 

avfallshantering för de produkter som 

tillverkaren släpper ut på 

unionsmarknaden, inklusive samtliga 

följande:– kostnader för separat 

insamling, sortering och behandling som 

behövs för att uppfylla 

avfallshanteringsmålen i punkt 1 andra 

strecksatsen, med beaktande av intäkterna 

från återanvändning eller försäljning av 

returråvaror från deras produkter, 

 

– kostnader för tillhandahållande av 

lämplig information till avfallsinnehavare 

i enlighet med punkt 2, 

 

b) anpassas på grundval av den verkliga 

kostnaden för uttjänta enskilda produkter 

eller grupper av liknande produkter, 

särskilt med hänsyn till deras 

återanvändning och materialåtervinning, 

 

c) baseras på den optimerade kostnaden 

för de tjänster som tillhandahålls i fall där 

offentliga aktörer inom avfallshantering 

ansvarar för genomförandet av operativa 

uppgifter inom systemet för utökat 

producentansvar. 

 

5. Medlemsstaterna ska införa en 

lämplig ram för övervakning och 

verkställighet i syfte att säkerställa att 

tillverkarna av produkter fullgör sina 
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skyldigheter inom utökat 

producentansvar, att de ekonomiska 

medlen används på ett korrekt sätt, och att 

alla aktörer som deltar i tillämpningen av 

systemet rapporterar tillförlitliga 

uppgifter. 

Om det i en medlemsstat finns flera 

organisationer som fullgör skyldigheter 

inom utökat producentansvar för 

tillverkarnas räkning, ska medlemsstaten 

inrätta en oberoende myndighet för att 

övervaka fullgörandet av skyldigheterna 

inom utökat producentansvar. 

 

6. Medlemsstaterna ska inrätta en 

plattform för att säkerställa en löpande 

dialog mellan de aktörer som deltar i 

tillämpningen av utökat producentansvar, 

inklusive privata och offentliga aktörer på 

avfallsområdet, lokala myndigheter och, i 

tillämpliga fall, erkända aktörer inom 

förberedelse för återanvändning.” 

 

7. Medlemsstaterna ska vidta 

åtgärder för att se till att system för utökat 

producentansvar som har fastställts före 

den [arton månader efter detta direktivs 

ikraftträdande], följer bestämmelserna i 

denna artikel inom tjugofyra månader 

räknat från den dagen.” 

 

Or. en 

Motivering 

Utökat producentansvar har visserligen en viktig roll att spela genom förbättrade 

miljöresultat, men införandet av minimikrav är alltför föreskrivande. Avfallslagstiftningen bör 

vara inriktad på att skapa incitament till fler system för bättre kvalitet, men samtidigt tillåta 

större flexibilitet i hur de utformas. Med upprättandet av mål och bekräftandet av principen 

om att producenten betalar är det inte nödvändigt att tillämpa ett så pass strikt 

tillvägagångssätt när det gäller fastställandet av krav för medlemsstaternas system för utökat 

producentansvar. 

 

 


