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8.3.2017 A8-0034/252 

Pozmeňujúci návrh  252 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpad 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Smernica 2008/98/ES 

Článok 8 a (nový) článok 1 – odsek 1 – bod 8 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

(8) Vkladá sa tento článok 8a: vypúšťa sa 

Článok 8a  

Všeobecné požiadavky na systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

zriadené podľa článku 8 ods. 1 

jednoznačne vymedzili úlohy a oblasti 

zodpovednosti výrobcov výrobkov, ktorí 

umiestňujú tovar na trh v Únii, 

organizácií vykonávajúcich v ich mene 

rozšírenú zodpovednosť výrobcu, 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 

odpadom, miestnych orgánov a v prípade 

potreby aj uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie; 

 

– stanovili merateľné ciele nakladania s 

odpadom v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva zamerané na 

dosiahnutie minimálne kvantitatívnych 

cieľov relevantných pre systém, ako sa 

stanovuje v tejto smernici, smernici 

94/6/ES, smernici 000/53/ES, smernici 

006/66/ES a smernici 01/19/EÚ, 

 

– zriadil systém podávania správ na 

zbieranie údajov o výrobkoch, ktoré na trh 

Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
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výrobcu. Keď sa dané výrobky stanú 

odpadom, pomocou systému podávania 

správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o 

zbere a spracovaní predmetného odpadu a 

v prípade potreby sa špecifikujú toky 

odpadových materiálov; 

– zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s 

výrobcami výrobkov a ich 

nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a 

stredné podniky. 

 

2. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, ktorými zabezpečia, aby 

držitelia odpadu, na ktorých sú zacielené 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

zriadené podľa článku 8 ods. 1, boli 

informovaní o dostupných systémoch 

zberu odpadu a predchádzania 

znečisťovaniu odpadom. Členské štáty 

takisto prijmú opatrenia na vytvorenie 

stimulov pre držiteľov odpadu, aby sa 

zapojili do zavedených systémov 

triedeného zberu, predovšetkým, vo 

vhodných prípadoch, v podobe 

hospodárskych stimulov alebo predpisov. 

 

3. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

organizácia zriadená na vykonávanie 

povinností vyplývajúcich z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu v mene výrobcov 

výrobku: 

 

a) mala jasne vymedzený rozsah 

pôsobnosti vzhľadom na zemepisné 

územie, výrobky a materiály; 

 

b) mala prevádzkové a finančné 

prostriedky potrebné na plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu; 

 

c) zaviedla príslušný mechanizmus 

sebakontroly podporovaný pravidelnými 

nezávislými auditmi za účelom 

hodnotenia: – finančného riadenia 

organizácie vrátane dodržiavania 

podmienok stanovených v odseku 4 písm. 

a) a b); 
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– kvality zozbieraných a nahlásených 

údajov v súlade s odsekom 1 treťou 

zarážkou a požiadavkami 

nariadenia (ES) č. 1013/2006. d) 

zverejňovala informácie týkajúce sa: – 

vlastníctva a členov; 

 

– finančných príspevkov, ktoré hradia 

výrobcovia; 

 

– postupu výberu prevádzkovateľov 

nakladania s odpadom. 

 

4. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, ktorými zabezpečia, aby 

finančné príspevky, ktoré výrobca platí v 

rámci plnenia svojich povinností 

vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu: 

 

a) pokrývali všetky náklady nakladania s 

odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na 

trh v Únii vrátane: – nákladov na triedený 

zber a na činnosti triedenia a spracovania 

vyžadovaných na dosiahnutie cieľov 

nakladania s odpadom uvedených v 

odseku 1 druhej zarážke so zohľadnením 

príjmov z opätovného použitia alebo 

predaja recyklovaných surovín získaných 

z ich výrobkov; 

 

– nákladov na poskytovanie primeraných 

informácií držiteľom odpadu v súlade s 

odsekom; 

 

b) boli stanovené na základe skutočných 

nákladov pri skončení životnosti 

jednotlivých výrobkov alebo skupín 

podobných výrobkov, pričom je potrebné 

zohľadniť predovšetkým ich opätovnú 

použiteľnosť a recyklovateľnosť; 

 

c) boli založené na optimalizovaných 

nákladoch na poskytnuté služby v 

prípadoch, keď sú za vykonávanie 

prevádzkových úloh v systéme rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu zodpovední verejní 

prevádzkovatelia nakladania s odpadom. 

 

5. Členské štáty vytvoria primeraný 

rámec monitorovania a presadzovania 

predpisov s cieľom zabezpečiť, aby si 
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výrobcovia výrobkov plnili povinnosti 

vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu, aby sa prostriedky využívali 

náležitým spôsobom a aby všetci aktéri 

zapojení do uplatňovania systému 

nahlasovali spoľahlivé údaje. 

Ak na území jedného členského štátu 

povinnosti vyplývajúce z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu v mene výrobcov 

vykonávajú viaceré organizácie, daný 

členský štát zriadi nezávislý orgán, ktorý 

bude dohliadať na vykonávanie 

povinností vyplývajúcich z rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu. 

 

6. Členské štáty vytvoria platformu 

na zabezpečenie pravidelného dialógu 

medzi zainteresovanými stranami 

zapojenými do uplatňovania rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu vrátane 

súkromných alebo verejných subjektov 

pôsobiacich v oblasti nakladania s 

odpadom, miestnych orgánov a v prípade 

potreby aj uznaných prevádzkovateľov 

prípravy na opätovné použitie. 

 

7. Členské štáty prijmú opatrenia, 

ktorými zabezpečia, aby systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu zriadené pred 

[vložiť dátum osemnásť mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 

dosiahli súlad s ustanoveniami tohto 

článku do 24 mesiacov od uvedeného 

dátumu. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci sa uznáva dôležitosť rozšírenej zodpovednosti výrobcu, keďže je prínosná pre životné 

prostredie, je začlenenie minimálnych prevádzkových podmienok príliš normatívne. Právne 

predpisy v oblasti odpadu by sa mali zameriavať na stimuly pre väčší počet lepších systémov 

kvality, zároveň však umožňovať väčšiu flexibilitu pri ich vytváraní. Keďže boli stanovené 

ciele a uznaná zásada, že platí znečisťovateľ, nie je nevyhnutné uplatňovať takýto rigidný 

prístup pri stanovovaní požiadaviek členských štátov týkajúcich sa systémov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu. 
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