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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/158
z dne 4. februarja 2022
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1641 o uvozu živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih
školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi iz Združenih držav Amerike
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti
živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES)
št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES
ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 129(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali
in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (2) in zlasti člena
238(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora, da se preveri upoštevanje pravil za
preprečevanje, odpravljanje ali zmanjševanje tveganja, bodisi neposrednega bodisi prek okolja, za ljudi in živali na
sprejemljivo raven.

(2)

Uredba (EU) 2017/625 zlasti določa splošne pogoje za vstop živali in blaga iz tretjih držav ali njihovih regij, vključno
z živili, namenjenimi za prehrano ljudi, v Unijo. Člen 129 Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo, da prizna, da
so ukrepi, ki jih uporabljajo tretje države ali njihove regije, enakovredni zahtevam iz nekaterih pravil iz člena 1(2)
navedene uredbe, če tretje države predložijo objektivne dokaze v zvezi s tem. Komisijo tudi pooblašča, da določi
pogoje, ki urejajo vstop takih živali in blaga iz takih tretjih držav ali njihovih regij v Unijo, zlasti glede vrste in
vsebine uradnih spričeval ali potrdil, ki morajo spremljati navedeno blago.

(1) UL L 95, 7.4.2017, str. 1.
(2) UL L 84, 31.3.2016, str. 1.
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(3)

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1641 (3)ukrepi, ki se uporabljajo v zveznih državah Združenih
držav Amerike Massachusetts in Washington za varovanje javnega zdravja v zvezi s proizvodnjo in dajanjem na trg
živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za
prehrano ljudi, enakovredni zahtevam iz pravil o varnosti hrane iz člena 1(2)(a) Uredbe (EU) 2017/625.

(4)

Izvedbena uredba (EU) 2020/1641 določa vzorec uradnega spričevala za uvoz živih, ohlajenih, zamrznjenih ali
predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za prehrano ljudi, iz Združenih držav
Amerike. V skladu z vzorcem uradnega spričevala mora uradni inšpektor potrditi, da so ukrepi, ki se uporabljajo za
proizvodnjo in dajanje na trg navedenega blaga, enakovredni zahtevam iz pravil o varnosti hrane iz člena 1(2)(a)
Uredbe (EU) 2017/625.

(5)

V skladu z ukrepi, dogovorjenimi z oddelkom uprave za živila in zdravila Združenih držav Amerike (Food and Drug
Administration of the United States), pristojnim za izvoz živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk,
iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, bi bilo treba vzorec uradnega
spričevala iz Izvedbene uredbe (EU) 2020/1641 prilagoditi ustrezni obliki za izvoz navedenega blaga v Unijo. Zlasti
bi moral biti v vzorcu uradnega spričevala naveden datum odhoda pošiljk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti
informacije o tem, ali je blago certificirano za prehrano ljudi ali končnega potrošnika.

(6)

Poleg javnozdravstvenih zahtev iz vzorca uradnega spričevala, določenega v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1641 bi
morali žive školjke vrst s seznama iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1882 (4), ki so namenjene za prehrano
ljudi, in proizvodi živalskega izvora iz navedenih mehkužcev, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo v Uniji pred
uporabo za prehrano ljudi, vstopiti v Unijo le, če jih spremlja uradno spričevalo, ki vključuje ustrezna potrdila
o zdravstvenem stanju živali. Zato bi moral vzorec uradnega spričevala za izpolnitev zahtev za zdravstveno varstvo
živali, ki zagotavljajo jamstva, enakovredna tistim iz zakonodaje Unije, vključevati splošne zahteve za zdravstveno
varstvo živali za vstop v Unijo, kot je določeno v členu 6(1), točki (a) in (b), členu 6(2), členu 7(1) in členu 8
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 (5), ter posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop
navedenega blaga v Unijo, kot je določeno v členu 167, točke (a), (c)(ii), (c)(iii) in (d), ter členu 169(1) in (2)
Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1641 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/1641 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1641 z dne 5. novembra 2020 o uvozu živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk,
iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi iz Združenih držav Amerike (UL L 370, 6.11.2020, str. 4).
(4) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje
bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje
navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).
(5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike
in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).
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Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 4. februarja 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
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VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽIVIH, OHLAJENIH, ZAMRZNJENIH ALI PREDELANIH ŠKOLJK,
IGLOKOŽCEV, PLAŠČARJEV IN MORSKIH POLŽEV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, IZ ZDRUŽENIH DRŽAV
AMERIKE V UNIJO
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Veterinarsko spričevalo Evropski uniji
II.a Referenčna številka spričevala

II.b

II.1 Javnozdravstveno potrdilo za žive, ohlajene, zamrznjene ali predelane školjke, iglokožce, plaščarje
in morske polže, namenjene za prehrano ljudi
Podpisani potrjujem, da:
— opisani proizvodi izpolnjujejo ustrezne standarde Združenih držav Amerike in zahteve iz programa ZDA za
regulativni nadzor školjk ter so bili proizvedeni v skladu z njimi;
— so opisani proizvodi označeni kot proizvodi, ki niso namenjeni potopitvi v katero koli vodo EU ali stiku
z njo;
— ves material školjk tujega porekla, uporabljen v teh proizvodih, izvira iz tretjih držav/obratov/gojitvenih
območij, odobrenih za izvoz živih školjk v EU.
(1) (2)[II.2 Potrdilo o zdravstvenem stanju živali za žive školjke(3) vrst s seznama, namenjenih za
prehrano ljudi
Podpisani uradni veterinar potrjujem, da vodne živali iz rubrike I.18 dela I izpolnjujejo:
II.2.1 splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop v Unijo, ki so določene v členu 6(1), točki (a)(4) in
(b), členu 6(2), členu 7(1) in členu 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 (A);
II.2.2 posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop blaga, za katero se uporablja to spričevalo, v Unijo,
ki so določene v členu 167, točke (a), (c)(ii), (c)(iii) in (d), ter členu 169(1) in (2) Delegirane uredbe (EU)
2020/692.]
Opombe
V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske
skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu
protokolu, sklicevanja na Evropsko unijo v tem spričevalu vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.
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Del I:
— Rubrika I.8: Regija izvora: zvezna država nabiranja v ZDA in oznaka odobrenega gojitvenega območja.
Del II:
(1) Del II.2 tega spričevala se uporablja samo za naslednje proizvode iz živih školjk, ki so namenjeni za prehrano ljudi:
(a) mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu
s posebnimi zahtevami za navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (B) ter ki
ne bi mogli več preživeti kot žive živali, če bi bili vrnjeni v vodno okolje;
(b) mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so namenjeni za prehrano ljudi brez nadaljnje predelave,
če so pakirani za prodajo na drobno v skladu z zahtevami za tako pakiranje iz Uredbe (ES) št. 853/2004;
(c) mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu
s posebnimi zahtevami za navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 ter ki so namenjeni za nadaljnjo
predelavo brez začasnega skladiščenja na kraju predelave.
(2) Del II.2 se ne uporablja in bi ga bilo treba črtati, kadar pošiljko sestavljajo divje vodne živali, iztovorjene z ribiških
plovil.
(3) Vrste, navedene v stolpcih 3 in 4 tabele v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (C). Vrste, navedene
v stolpcu 4 navedene tabele, se štejejo za vektorje le pod pogoji iz člena 171(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.
(4) Kadar je bolezen relevantna in obvezno prijavljiva.
(5) Podpiše:
— uradni veterinar, kadar je potrdilo o zdravstvenem stanju živali iz dela II.2 izpolnjeno;
— uradnik za izdajo spričevala ali uradni veterinar, kadar se potrdilo o zdravstvenem stanju živali iz dela II.2 črta.
[Uradni veterinar](5) / [Uradnik za izdajo spričevala](5)
Ime (z velikimi tiskanimi črkami) _______________________________
Kvalifikacija in naziv _______________________________
Datum _______________________________
Podpis _______________________________
Žig
(A) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove
premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).
(B) Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega
izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).
(C) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje
bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje
navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/159
z dne 4. februarja 2022
o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, v skladu
z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev
v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarma
cevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS (1) in 91/414/EGS ter zlasti člena 13(2) v povezavi
s členom 22(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Francija 26. junija 2017 prejela zahtevek družbe Danstar
Ferment AG and Comercial Quimica Masso za odobritev aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45.

(2)

V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Francija kot država članica poročevalka 1. decembra 2017 obvestila
vlagatelje, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
o dopustnosti zahtevka.

(3)

Država članica poročevalka je 15. maja 2019 Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, pri čemer je en izvod
poslala Agenciji, v katerem je sklenila, da se za aktivno snov Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, lahko pričakuje, da
bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Agencija določila tudi rok, do katerega naj vlagatelji predložijo
dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji.

(5)

Agencija je v svojem sklepu, ki ga je predložila vlagateljem, državam članicam in Komisiji, po strokovnem pregledu
ocene tveganja za pesticide v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ugotovila, da se za aktivno snov
Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES)
št. 1107/2009. Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti (2).

(6)

Komisija je 21. in 22. oktobra 2021 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo
o pregledu aktivne snovi Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, in osnutek te uredbe glede Bacillus amyloliquefaciens, sev
IT-45.

(7)

Vlagateljem je bilo omogočeno, da predložijo pripombe na poročilo o pregledu.

(8)

V zvezi z eno reprezentativno uporabo vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, ki je bila
proučena in podrobno navedena v poročilu o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4
Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(1) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
(2) Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45. EFSA Journal 2021;19
(5):6594, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594.
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(9)

Ker Komisija meni, da je Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, aktivna snov z majhnim tveganjem v skladu s členom 22
Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ker se lahko pričakuje, da bodo fitofarmacevtska sredstva, ki to snov vsebujejo,
povzročila le majhno tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, se aktivno snov lahko odobri za največ 15 let.
Ugotovljeno ni bilo nobeno kritično področje, ki bi povzročalo zaskrbljenost za ljudi, živali in okolje.

(10)

Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, je mikroorganizem, ki izpolnjuje tudi pogoje iz člena 22(2) Uredbe (ES)
št. 1107/2009 v povezavi s točko 5.2 Priloge II k navedeni uredbi. Zato je primerno, da se Bacillus amyloliquefaciens,
sev IT-45, odobri kot snov z majhnim tveganjem.

(11)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Odobritev aktivne snovi
Aktivna snov Bacillus amyloliquefaciens, sev IT-45, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri.
Člen 2
Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011
Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 4. februarja 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

Bacillus amyloliquefaciens
IT-45

Ime po IUPAC

n. r.

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Nominalna vsebnost
Bacillus amyloliquefaciens
IT-45 v tehničnem proizvodu
in formulaciji je: najmanj: 2
x 1013 CFU/kg, največ: 6 x 1014
CFU/kg.
Relevantnih nečistoč ni.

27. februar 2022

27. februar 2037

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009
se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Bacillus
amyloliquefaciens IT-45.
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številka
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PRILOGA I

(1) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.
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PRILOGA II

V delu D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:
Št.

Bacillus
amyloliquefaciens
IT-45.

Ime po
IUPAC

n. r.

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Nominalna vsebnost
Bacillus amyloliquefaciens
IT-45 v tehničnem
proizvodu in formulaciji
je: najmanj: 2 x 1013
CFU/kg, največ: 6 x 1014
CFU/kg.
Relevantnih nečistoč ni.

27. februar 2022

27. februar 2037

Posebne določbe

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES)
št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila
o pregledu snovi Bacillus amyloliquefaciens IT-45.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/160
z dne 4. februarja 2022
o določitvi enotne najmanjše pogostosti nekaterih vrst uradnega nadzora za preverjanje skladnosti
z zahtevami Unije v zvezi z zdravjem živali v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega
parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1082/2003 in (ES) št. 1505/2006
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti
živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES)
št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES
ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 20, odstavek 3, prvi pododstavek, točka (a),
Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa splošna pravila za uradni nadzor, ki ga izvaja pristojni organ za preverjanje skladnosti
s pravili na številnih področjih, vključno z zdravjem živali, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostostjo. Navedena
uredba določa tudi metode in tehnike za uradni nadzor, ki med drugim vključuje inšpekcijske preglede prostorov,
živali in blaga pod nadzorom izvajalcev dejavnosti.

(2)

Uredba (EU) 2017/625 določa enotne praktične ureditve za izvajanje uradnega nadzora v zvezi z enotno najmanjšo
pogostostjo uradnega nadzora, ki se po potrebi določi v odziv na specifične nevarnosti in tveganja za zdravje živali
ter za preverjanje skladnosti z ukrepi za preprečevanje in obvladovanje ukrepov.

(3)

Pred začetkom uporabe Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so bila v številnih pravnih aktih
o zdravju živali določena pravila za najmanjšo pogostost za uradni nadzor, zlasti za inšpekcijske preglede. Uredba
(EU) 2016/429 razveljavlja navedene pravne akte z učinkom od 21. aprila 2021.

(4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (3) določa zahteve za odobritev, med drugim, valilnic in obratov, ki
gojijo perutnino, obratov za dejavnosti zbiranja kopitarjev in perutnine, centrov za zbiranje psov, mačk in belih
dihurjev ter zavetišč za pse, mačke in bele dihurje, kontrolnih točk, okoljsko izoliranih proizvodnih obratov za
čmrlje, karantenskih obratov in zaprtih obratov za kopenske živali.

(1) UL L 95, 7.4.2017, str. 1.
(2) Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter
razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (Pravila o zdravju živali) (UL L 084, 31.3.2016, str. 1).
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc
(UL L 314, 5.12.2019, str. 115).
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(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 (4) določa zahteve za odobritev obratov z zarodnim materialom goveda,
prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, iz katerih se zarodni material navedenih živali lahko premakne v drugo
državo članico.

(6)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 (5) določa zahteve za odobritev nekaterih obratov akvakulture in skupin
obratov akvakulture, ki gojijo vodne živali, ki predstavljajo znatno tveganje za zdravje živali.

(7)

Pomembno je, da pristojni organ z rednim uradnim nadzorom, zlasti z inšpekcijskimi pregledi iz člena 14, točka (b),
Uredbe (EU) 2017/625, preveri, ali se živali in zarodni material še naprej gojijo in pridobivajo pod enotnimi pogoji
za odobritev obratov, ki so namenjeni zmanjševanju tveganj in nevarnosti, povezanih z boleznimi iz Uredbe (EU)
2016/429 in porajajočimi se boleznimi. V odziv na navedene nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi in živali, ki jih
predstavljajo navedene bolezni, bi bilo treba v tej uredbi določiti enotno najmanjšo pogostost inšpekcijskih
pregledov v nekaterih odobrenih obratih.

(8)

Za odobrene obrate z zarodnim materialom bi bilo treba pri vsaki enotni najmanjši pogostosti inšpekcijskih
pregledov upoštevati nesezonsko naravo odvzema semena goveda in prašičev.

(9)

Pri vsaki enotni minimalni pogostosti inšpekcijskih pregledov v nekaterih odobrenih obratih akvakulture in
odobrenih skupinah obratov akvakulture bi bilo treba upoštevati razvrstitev navedenega obrata ali skupine obratov
glede na tveganje v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/689 (6).

(10)

Uredba Komisije (ES) št. 1082/2003 (7) in Uredba Komisije (ES) št. 1505/2006 (8) v zvezi z identifikacijo in
registracijo nekaterih živali določata najnižjo raven nadzora ali pregledov, ki jih je treba vsako leto izvajati v obratih,
ki gojijo govedo, ovce in koze, ter število živali, ki jih je treba pregledati v vsakem od navedenih obratov.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2019/2035 določa tudi podrobne zahteve za identifikacijo in registracijo goveda, ovc in koz
za zagotavljanje njihove sledljivosti.

(12)

Govedo, ovce ali koze, ki niso identificirani ali registrirani v skladu z zahtevami iz Delegirane uredbe (EU)
2019/2035, imajo lahko vlogo pri širjenju bolezni iz Uredbe (EU) 2016/429 in porajajočih se bolezni. Za
zmanjšanje navedene nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi in živali, za redno preverjanje skladnosti izvajalcev
dejavnosti z zahtevami iz Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ter za zagotavljanje enotnega izvajanja Uredbe (EU)
2017/625 bi bilo treba določiti enotno najmanjšo pogostost inšpekcijskih pregledov med izvajanjem uradnega
nadzora identifikacije in registracije goveda, ovc in koz.

(4) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega
materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 1).
(5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za obrate akvakulture in prevoznike vodnih žival (UL L 174, 3.6.2020, str. 345).
(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL
L 174, 3.6.2020, str. 211).
(7) Uredba Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega
parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL
L 156, 25.6.2003, str. 9).
(8) Uredba Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov,
ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L 280, 12.10.2006, str. 3).
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(13)

Delegirana uredba (EU) 2019/2035 ni izrecno razveljavila uredb (ES) št. 1082/2003 in (ES) št. 1505/2006. Za
zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba s to uredbo razveljaviti navedeni uredbi.

(14)

Pravila iz te uredbe bi se morala uporabljati za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko v skladu s členom 5(4)
Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja in področje uporabe
Ta uredba določa enotno najmanjšo pogostost uradnega nadzora, zlasti inšpekcijskih pregledov živali in zarodnega
materiala ter pogojev, pod katerimi se gojijo ali pridobivajo, v naslednjih obratih:
(a) odobrenih obratih za gojene kopenske živali in valilna jajca iz člena 1(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;
(b) odobrenih obratih z zarodnim materialom iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/686;
(c) nekaterih obratih akvakulture, odobrenih v skladu s členom 176(1) Uredbe (EU) 2016/429, in skupinah obratov
akvakulture, odobrenih v skladu s členom 177 navedene uredbe;
(d) registriranih obratih za gojene kopenske živali iz člena 1(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ki gojijo
govedo, ovce ali koze.

Člen 2
Opredelitev pojmov
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) 2016/429, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035,
Delegirane uredbe (EU) 2020/686, Delegirane uredbe (EU) 2020/688 (9) in Delegirane uredbe (EU) 2020/990 (10):
(a) „obrat“, kot je opredeljen v členu 4, točka 27, Uredbe (EU) 2016/429;
(b) „valilnica“, kot je opredeljena v členu 4, točka 47, Uredbe (EU) 2016/429;
(c) „dejavnost zbiranja“, kot je opredeljena v členu 4, točka 49, Uredbe (EU) 2016/429;
(d) „center za zbiranje psov, mačk in belih dihurjev“, kot je opredeljen v členu 2, točka 7, Delegirane uredbe (EU)
2019/2035;
(e) „zavetišče za živali“, kot je opredeljeno v členu 2, točka 8, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;
(f) „kontrolna točka“, kot je opredeljena v členu 2, točka 9, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;
(g) „okoljsko izolirani proizvodni obrat“, kot je opredeljen v členu 2, točka 10, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;
(9) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (UL L 174,
3.6.2020, str. 140).
(10) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 z dne 28. aprila 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z zahtevami glede zdravja živali in spričeval pri premikih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali
znotraj Unije (UL L 221, 10.7.2020, str. 42).
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(h) „odobreni karantenski obrat“, kot je opredeljen v členu 3, točka 9, Delegirane uredbe (EU) 2020/688;
(i) „zaprti obrat“, kot je opredeljen v členu 4, točka 48, Uredbe (EU) 2016/429;
(j) „odobreni obrat z zarodnim materialom“, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Delegirane uredbe (EU) 2020/686;
(k) „odobreni obrat akvakulture“, kot je opredeljen v členu 2, točka 10, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/990;
(l) „odobrena skupina obratov akvakulture“, kot je opredeljena v členu 2, točka 11, Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

Člen 3
Enotna najmanjša pogostost inšpekcijskih pregledov v nekaterih odobrenih obratih
Pristojni organi držav članic (11) vsaj enkrat na koledarsko leto izvedejo uradni nadzor, zlasti inšpekcijske preglede živali in
valilnih jajc ter pogojev, pod katerimi se navedene živali in valilna jajca gojijo ali pridobivajo, v naslednjih vrstah obratov
na njihovem ozemlju, ki jih je odobril pristojni organ:
(a) valilnicah in obratih, ki gojijo perutnino;
(b) obratih za dejavnosti zbiranja kopitarjev in perutnine;
(c) centrih za zbiranje psov, mačk in belih dihurjev;
(d) zavetiščih za živali za pse, mačke in bele dihurje;
(e) kontrolnih točkah;
(f) okoljsko izoliranih proizvodnih obratih za čmrlje;
(g) odobrenih karantenskih obratih;
(h) zaprtih obratih.

Člen 4
Enotna najmanjša pogostost inšpekcijskih pregledov v odobrenih obratih z zarodnim materialom
Pristojni organi držav članic izvedejo uradni nadzor, zlasti inšpekcijske preglede zarodnega materiala, razen valilnih jajc, ter
pogojev, pod katerimi se navedeni zarodni material pridobiva, vsako koledarsko leto v naslednjih vrstah obratov na
njihovem ozemlju, ki jih je odobril pristojni organ:
(a) vsaj dvakrat na koledarsko leto v osemenjevalnih središčih za goveda in prašiče;
(b) vsaj enkrat na koledarsko leto v:
(i)

osemenjevalnih središčih za ovce, koze in enoprste kopitarje;

(ii) skupinah za zbiranje ali pridobivanje zarodkov;
(iii) obratih za pripravo zarodnega materiala;
(iv) središčih za shranjevanje zarodnega materiala.
(11) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za
atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te
uredbe sklicevanja na „države članice“ vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.
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Člen 5
Enotna najmanjša pogostost inšpekcijskih pregledov v nekaterih odobrenih obratih akvakulture in v nekaterih
odobrenih skupinah obratov akvakulture
Pristojni organ države članice izvaja uradni nadzor in zlasti inšpekcijske preglede živali iz akvakulture ter pogojev, pod
katerimi se navedene živali gojijo v nekaterih odobrenih obratih akvakulture in odobrenih skupinah obratov akvakulture
na njenem ozemlju. Pri navedenem uradnem nadzoru se upošteva razvrstitev odobrenega obrata akvakulture ali odobrene
skupine obratov akvakulture glede na tveganje, ki jo določi pristojni organ v skladu s Prilogo VI, del 1, poglavje 1, točka
1.2, k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, ali razvrstitev obratov glede na tveganje v odvisnih kompartmentih iz člena 73(3),
točka (b), navedene uredbe, kot sledi:
(a) obrati z visoko stopnjo tveganja se pregledajo vsaj enkrat na koledarsko leto;
(b) obrati s srednjo stopnjo tveganja se pregledajo vsaj enkrat na dve koledarski leti;
(c) obrati z nizko stopnjo tveganja se pregledajo vsaj enkrat na tri koledarska leta.
Člen 6
Enotna najmanjša pogostost inšpekcijskih pregledov v obratih, ki gojijo govedo, ovce in koze
Pristojni organ države članice izvaja uradni nadzor in zlasti inšpekcijske preglede identifikacije in registracije goveda, ovc in
koz vsako koledarsko leto v vsaj 3 % obratov na njenem ozemlju, ki gojijo navedene živali.
Člen 7
Razveljavitvi
1.

Uredbi (ES) št. 1082/2003 in (ES) št. 1505/2006 se razveljavita.

2.
Sklicevanje na razveljavljeni uredbi se šteje kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz
Priloge.
Člen 8
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 4. februarja 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
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PRILOGA

Korelacijski tabeli iz člena 7(2)
1. Uredba (ES) št. 1082/2003

Uredba (ES) št. 1082/2003

Ta uredba

Člen 1

–

Člen 2(1)

Člen 6

Člen 2(2)

–

Člen 2(3)

–

Člen 2(4)

–

Člen 2(5)

–

Člen 2(6)

–

Člen 3

–

Člen 4

–

Člen 5

–

Priloga I

–

2. Uredba (ES) št. 1505/2006

Uredba (ES) št. 1505/2006

Ta uredba

Člen 1

–

Člen 2

–

Člen 3

–

Člen 4

–

Člen 5(1), prvi pododstavek

Člen 6

Člen 5(1), drugi pododstavek

–

Člen 5(2), prvi pododstavek

–

Člen 5(2), drugi pododstavek

–

Člen 6

–

Člen 7

–

Priloga

–
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SKLEPI
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/161
z dne 3. februarja 2022
o zaključku postopka pregleda glede trgovinskih ovir v smislu Uredbe (EU) 2015/1843, ki jih
uporabljajo Združene mehiške države in vključujejo ukrepe, ki vplivajo na uvoz pijače „Tequila“

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/1843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o določitvi postopkov
Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja,
zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (1), in zlasti člena 5(2) in člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1. POSTOPEK

(1)

Evropska komisija je 23. julija 2020 z objavo obvestila o začetku v Uradnem listu Evropske unije (2) začela postopek
pregleda glede trgovinskih ovir, ki jih uporabljajo Združene mehiške države in vključujejo zavrnitev izdaje izvoznih
potrdil za pijačo „Tequila“.

(2)

Preiskava se je začela na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo Združenje evropskih pivovarjev v imenu industrije Unije.
Pritožba je vsebovala zadostne dokaze o omejitvi trgovine in posledični škodi, ki so zadostovali za začetek preiskave.

(3)

Službe Komisije so 16. aprila 2021 odbor, ustanovljen s členom 7(1) Uredbe (EU) 2015/1843, obvestile o rezultatih
postopka pregleda. V poročilu je bilo ugotovljeno, da čeprav ni neposrednega interesa EU za reševanje spora, bi
moral postopek ostati odprt, nadaljnji razvoj dogodkov v Združenih mehiških državah pa bi bilo treba spremljati.

2. UMIK PRITOŽBE IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(4)

Združenje evropskih pivovarjev je 6. oktobra 2021 Komisijo obvestilo, da želi umakniti pritožbo.

(5)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) 2015/1843 se postopek lahko zaključi, če se pritožba umakne, razen če takšen
zaključek ne bi bil v interesu Unije. V skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/1843 se postopek ustavi, kadar
interesi Unije ne zahtevajo ukrepanja.

(6)

Preiskava ni razkrila nobenih znakov, da ustavitev ne bi bila v interesu Unije. Zlasti se je ponovno začel izvoz pijače
„Tequila“ za prizadetega evropskega pivovarja, domnevni ukrep pa nima sistemskega učinka na druge družbe EU.

(1) UL L 272, 16.10.2015, str. 1.
(2) UL C 265, 13.8.2020, str. 3.
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(7)

Komisija je zato sklenila, da bi bilo treba ustaviti postopek pregleda trgovinskih ovir, ki jih uporabljajo Združene
mehiške države in vključujejo zavrnitev izdaje izvoznih potrdil za žgano pijačo „Tequila“.

(8)

Ta sklep je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 7(1) Uredbe (EU) 2015/1843 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Postopek pregleda v zvezi z zavrnitvijo izdaje izvoznih potrdil za žgano pijačo „Tequila“ s strani Združenih mehiških držav
se ustavi.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. februarja 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/162
z dne 4. februarja 2022
o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z izračunom, preverjanjem in poročanjem o zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za
enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih sprejele države članice
(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (1) in zlasti člena 4(2) ter člena 13(4), prvi pododstavek, Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2019/904 določa obveznost držav članic, da sprejmejo ukrepe za dosego ambicioznega in
trajnostnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge k navedeni direktivi
(v nadaljnjem besedilu: plastični proizvodi za enkratno uporabo). Komisija mora določiti metodologijo za izračun in
preverjanje navedenega zmanjšanja porabe.

(2)

Direktiva (EU) 2019/904 določa tudi obveznost držav članic, da Komisiji sporočijo podatke o plastičnih proizvodih
za enkratno uporabo, ki so bili vsako leto dani na trg, in informacije o ukrepih, sprejetih za zmanjšanje porabe takih
proizvodov, vključno s poročilom o preverjanju kakovosti. Komisija določi obliko za navedeno poročanje.

(3)

Direktiva (EU) 2019/904 državam članicam daje široko diskrecijsko pravico pri odločanju, katere ukrepe bodo
sprejele, da bi dosegle ambiciozno in trajnostno zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.
Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv, ki ga imajo navedeni plastični proizvodi za enkratno uporabo
v svojem življenjskem ciklu na okolje, tudi ko smetijo okolje, ukrepi pa morajo biti sorazmerni in nediskriminatorni.

(4)

Merjenje zmanjšanja porabe na podlagi teže vsebnosti plastike v plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih
na trg, je ustrezna merilna metoda, saj odraža vpliv takih proizvodov na okolje v smislu onesnaževanja okolja
zaradi smetenja s plastiko. Navedena metoda upošteva tudi metode merjenja in preglednice za poročanje za
embalažo in odpadno embalažo iz Odločbe Komisije 2005/270/ES (2), ki so določene na podlagi teže in materiala.

(5)

Merjenje zmanjšanja porabe na podlagi števila plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg, je prav tako
ustrezna metodologija za spremljanje vpliva zmanjšanja porabe na ravni proizvodov na preprečevanje odpadkov in
s tem morebitnega zmanjšanja onesnaževanja okolja s plastiko.

(6)

Glede na široko diskrecijsko pravico, ki jim jo daje člen 4 Direktive (EU) 2019/904, bi države članice morale imeti
izbiro med izračunom zmanjšanja porabe bodisi na podlagi skupne teže plastike, vsebovane v plastičnih proizvodih
za enkratno uporabo, ki so dani na trg, bodisi na podlagi števila takih proizvodov, danih na trg. Ker obe metodologiji
zagotavljata ustrezne podatke za spremljanje trendov porabe in vpliva sprejetih ukrepov na preprečevanje odpadkov

(1) UL L 155, 12.6.2019, str. 1.
(2) Odločba Komisije 2005/270/ES z dne 22. marca 2005 o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L 86, 5.4.2005, str. 6), kakor je bila spremenjena
z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/665 z dne 17. aprila 2019 (UL L 112, 26.4.2019, str. 26).
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in nadomeščanje proizvodov z alternativnimi proizvodi, ki se lahko ponovno uporabijo ali ne vsebujejo plastike, bi
morale imeti države članice možnost, da izmed teh dveh metodologij izberejo tisto, ki je združljiva z njihovimi
politikami in ukrepi za zmanjšanje porabe, sprejetimi v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2019/904.
(7)

Kadar v določeni državi članici število ali teža plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg, nista
reprezentativna za porabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v navedeni državi članici zaradi znatnih
premikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo znotraj Unije na veleprodajni ravni, bi bilo treba navedeni
državi članici dovoliti, da prilagodi težo ali število, tako da se upoštevajo taki premiki.

(8)

Kadar se določena država članica odloči uporabljati metodologijo na podlagi teže, bi morala sporočiti tudi podatke
o skupni teži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so delno izdelani iz plastike in ki so dani na trg, saj
take informacije prispevajo k primerljivosti podatkov in omogočajo pridobivanje širšega pregleda nad učinkom
zahteve za zmanjšanje porabe iz Direktive (EU) 2019/904.

(9)

Da bi Komisiji olajšali pregled ukrepov, ki so jih države članice sprejele za dosego zmanjšanja porabe plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904, bi morala oblika za poročanje zajemati
okvirni seznam različnih kategorij takih ukrepov. Vendar morajo države članice poročati o vseh sprejetih ukrepih,
tudi če niso izrecno navedeni na okvirnem seznamu.

(10)

Za zagotovitev točnosti in preverjanja podatkov bi morala oblika za poročanje zagotavljati, da se opredelijo vsi
parametri, ki so relevantni za izračun in preverjanje zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo,
za namene sporočanja podatkov o takih proizvodih, danih na trg, in poročanja o ukrepih, sprejetih za dosego
zmanjšanja porabe, poleg tega pa bi ti parametri morali določati metodologijo, uporabljeno za izračun in
preverjanje zmanjšanja porabe.

(11)

Metodologija za izračun in preverjanje zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz člena 4(2)
Direktive (EU) 2019/904 in oblike za sporočanje podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na
trg, ter informacije o ukrepih držav članic iz člena 13(4) navedene direktive so tesno povezane, kar zadeva njihovo
vsebino. Zato je primerno, da se ta akt sprejme na podlagi obeh navedenih določb, da se zagotovi skladnost med
pravili za izračun, preverjanje in poročanje o zmanjšanju porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter
olajša dostop do navedenih pravil.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Metodologija za izračun zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo
1.
Države članice zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo izračunajo na podlagi katerega koli
izmed naslednjih parametrov:
(a) skupne teže plastike v plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg v državi članici v koledarskem letu;
(b) števila plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v državi članici v koledarskem letu.
(3) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL
L 312, 22.11.2008, str. 3).
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2.
Države članice izračunajo zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v državi
članici v koledarskem letu, v skladu s formulami iz Priloge I.
3.
Kadar v Uniji pride do znatnega izvoza, uvoza ali drugih premikov plastičnih proizvodov za enkratno uporabo,
preden so ti na voljo končnemu potrošniku ali uporabniku, lahko države članice prilagodijo težo ali število plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg, kot je navedeno v odstavku 1, tako da se upoštevajo taki premiki.
Člen 2
Sporočanje podatkov
1.
Države članice sporočijo podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg, iz člena 13(1), točka (a),
Direktive (EU) 2019/904, izračunane v skladu s členom 1 tega sklepa, v obliki, določeni v Prilogi II k temu sklepu.
2.
Države članice sporočijo informacije o ukrepih za zmanjšanje porabe iz člena 13(1), točka (b), Direktive (EU)
2019/904 v obliki, določeni v Prilogi III k temu sklepu.
3.
Države članice predložijo poročilo o preverjanju kakovosti v zvezi s podatki in informacijami iz tega člena v obliki,
določeni v Prilogi IV.
4.
Komisija objavi podatke, ki jih sporočijo države članice, razen če država članica v zvezi z informacijami, vključenimi
v poročilo o preverjanju kakovosti, predloži utemeljeno zahtevo za zadržanje objave nekaterih podatkov.
5.

Države članice za zbiranje in sporočanje podatkov Komisiji, kolikor je mogoče, uporabljajo elektronske registre.
Člen 3
Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. februarja 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
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PRILOGA I

Formuli za izračun zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo
Za plastične lončke za pijačo za enkratno uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge
k Direktivi (EU) 2019/904 (lončki za pijačo):

Za plastične posode za živila za enkratno uporabo iz dela A, točka 2, Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 (posode za živila):

pri čemer:
CfB pomeni lončke za pijačo;
FC pomeni posode za živila;
ConRed pomeni zmanjšanje porabe v državi članici na koledarsko leto;
PoMCfB pomeni:
(a) skupno težo plastike (v tonah) v lončkih za pijačo, danih na trg v državi članici v danem koledarskem letu, po potrebi
prilagojeno v skladu s členom 1(3), kadar se za izračun zmanjšanja porabe uporabi metodologija iz člena 1(1), točka
(a), ali
(b) skupno število plastičnih lončkov za pijačo za enkratno uporabo, danih na trg v državi članici v danem koledarskem
letu, po potrebi prilagojeno v skladu s členom 1(3), kadar se za izračun zmanjšanja porabe uporabi metodologija iz
člena 1(1), točka (b);
PoMFC pomeni:
(i) skupno težo plastike (v tonah) v posodah za živila, danih na trg v državi članici v danem koledarskem letu, po potrebi
prilagojeno v skladu s členom 1(3), kadar se za izračun zmanjšanja porabe uporabi metodologija iz člena 1(1), točka
(a), ali
(ii) skupno število posod za živila, danih na trg v državi članici v danem koledarskem letu, po potrebi prilagojeno v skladu
s členom 1(3), kadar se za izračun zmanjšanja porabe uporabi metodologija iz člena 1(1), točka (b);
t2022 pomeni referenčno leto, ki je koledarsko leto 2022;
t pomeni referenčno leto (leto, za katero se zbirajo in sporočajo podatki).

7.2.2022

PRILOGA II

Oblika za sporočanje podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg
Teža plastike (1) (v tonah) Skupna teža (2) (v tonah)

Proizvodi (3)
(v tisoč enotah)

SL

Plastični lončki za pijačo za enkratno uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški iz dela A, točka 1,
Priloge k Direktivi (EU) 2019/904, v celoti izdelani iz plastike
Plastične posode za živila za enkratno uporabo iz dela A, točka 2, Priloge k Direktivi (EU) 2019/904, v celoti
izdelane iz plastike
Plastični lončki za pijačo za enkratno uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, iz dela A, točka 1,
Priloge k Direktivi (EU) 2019/904, delno izdelani iz plastike
Plastične posode za živila za enkratno uporabo iz dela A, točka 2, Priloge k Direktivi (EU) 2019/904, delno
izdelane iz plastike

Uradni list Evropske unije

(1) Zagotavljanje podatkov je obvezno, če država članica uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (a), in se lahko prilagodi v skladu s členom 1(3). Zagotavljanje podatkov je neobvezno, če država članica
uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (b).
(2) Zagotavljanje podatkov je obvezno, če država članica uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (a), in se lahko prilagodi v skladu s členom 1(3). Zagotavljanje podatkov je neobvezno, če država članica
uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (b).
(3) Zagotavljanje podatkov je obvezno, če država članica uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (b), in se lahko prilagodi v skladu s členom 1(3). Zagotavljanje podatkov je neobvezno, če država članica
uporablja metodologijo iz člena 1(1), točka (a).
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PRILOGA III

Oblika za sporočanje informacij o ukrepih za zmanjšanje porabe
SL

1. Ukrepi za dosego zmanjšanja porabe plastičnih lončkov za pijačo za enkratno uporabo (SUP CfB), vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge
k Direktivi (EU) 2019/904

Ukrepi za zmanjšanje
porabe

Opredelitev ukrepa (podkategorije)

Pravna narava ukrepa
(prostovoljen/
obvezen)

Obseg ukrepa
(lokalni, regionalni,
nacionalni ali drug)

Ciljna skupina ukrepa
(proizvajalci,
uvozniki, prodajalci,
potrošniki)

7.2.2022

Spodbujanje trajnostnih
za SUP CfB alternativnih
proizvodov (vključno
s plastičnimi CfB za
ponovno uporabo)

— Ukrepi za spodbujanje za SUP CfB alternativ
nih proizvodov za ponovno uporabo v javnih
upravah
— Ukrepi, ki določajo obveznosti ali spodbude
za gospodarske subjekte, da dajo potrošni
kom na velikih javnih prireditvah na voljo
za SUP CfB alternativne proizvode za
ponovno uporabo
— Ukrepi za vzpostavljanje sistemov „prinesi
svoje“, ki potrošnikom omogočajo, da prine
sejo svoje lončke za pijačo
— Spodbujanje poslovnih modelov, ki zagotav
ljajo za SUP CfB alternativne proizvode za
ponovno uporabo
— Ukrepi za določitev obveznosti ali spodbud
za gospodarske subjekte, da na prodajnem
mestu končnemu potrošniku zagotovijo traj
nostne alternativne CfB
— Spodbujanje brezplačnih javnih virov pitne
vode, ki spodbujajo ljudi, da prinesejo lon
ček, ki ga lahko ponovno napolnijo, ali pijejo
iz pipe

Začetek veljavnosti
ukrepa

Uradni list Evropske unije

Kvantitativni cilji

— Kvantitativni cilji za zmanjšanje deleža SUP
CfB, danih na trg, ki so na voljo potrošnikom
— Kvantitativni cilji za povečanje deleža za SUP
CfB alternativnih proizvodov za ponovno
uporabo, danih na trg, ki so na voljo potroš
nikom

Kvantitativni/
kvalitativni opis
ukrepa

Opredelitev ukrepa (podkategorije)

Pravna narava ukrepa
(prostovoljen/
obvezen)

Obseg ukrepa
(lokalni, regionalni,
nacionalni ali drug)

Ciljna skupina ukrepa
(proizvajalci,
uvozniki, prodajalci,
potrošniki)

Uradni list Evropske unije

Omejitve trženja in
uporabe

— Omejitve dajanja SUP CfB na trg, da se zago
tovi, da se nadomestijo z alternativnimi pro
izvodi, ki se lahko ponovno uporabijo ali ki
ne vsebujejo plastike ali vsebujejo manj pla
stike, kot je navedeno v členu 4(1), tretji pod
odstavek, Direktive (EU) 2019/904
— Omejitve glede dajanja SUP CfB na voljo na
nekaterih posebnih lokacijah (npr. javnih pla
žah ali parkih) ali s strani nekaterih gospodar
skih subjektov in javnih uprav
— Omejitve uporabe SUP CfB pri strežbi pijač
potrošnikom

Začetek veljavnosti
ukrepa

SL

Ekonomski instrumenti

— Dajatve, naložene gospodarskim subjektom
pri dajanju SUP CfB na trg
— Zelena javna naročila
— Sheme kavcij
— Subvencije ali znižane dajatve za gospodar
ske subjekte, ki dajejo na trg za SUP CfB alter
nativne proizvode za ponovno uporabo
— Instrumenti, ki zagotavljajo popuste za
potrošnike, ki kupujejo ali prinašajo svoje
za SUP CfB alternativne proizvode za
ponovno uporabo
— Obveznosti razširjene odgovornosti proizva
jalca za proizvajalce SUP CfB

Kvantitativni/
kvalitativni opis
ukrepa

7.2.2022

Ukrepi za zmanjšanje
porabe
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Opredelitev ukrepa (podkategorije)

Drugi ukrepi

Navedite.

Pravna narava ukrepa
(prostovoljen/
obvezen)

Obseg ukrepa
(lokalni, regionalni,
nacionalni ali drug)

Ciljna skupina ukrepa
(proizvajalci,
uvozniki, prodajalci,
potrošniki)

Zadevni sektor in število
podpisnikov
sporazumov

Uradni list Evropske unije

— Kampanje za ozaveščanje o negativnih vpli
vih SUB CfB na okolje zaradi smetenja in dru
gega neustreznega odstranjevanja odpadkov,
tudi v okviru kampanj za čiščenje smeti
— Spodbujanje trajnostnih za SUP CfB alterna
Ukrepi za ozaveščanje
[s poudarkom na SUP CfB]
tivnih proizvodov (npr. lončkov za pijačo za
ponovno uporabo)
— Promocija lokacij, povezanih s shemami
ponovne uporabe (npr. sheme „prinesi svoj
lonček“)

Začetek veljavnosti
ukrepa

SL

— Sporazumi s kvantitativnimi cilji za zmanjša
nje števila SUP CfB, danih na trg
— Sporazumi, ki vsebujejo kvantitativne cilje za
dajanje na trg alternativnih proizvodov za
Sporazumi med
ponovno uporabo ali proizvodov brez pla
pristojnimi organi in
stike
gospodarskimi sektorji
— Sporazumi, ki vsebujejo obveznosti gospo
v skladu s členom 17(3)
darskih subjektov [iz zadevnih gospodarskih
Direktive (EU) 2019/904
sektorjev], da potrošnike obveščajo o uporabi
za SUP CfB alternativnih proizvodov ali siste
mov ponovne uporabe ali jih spodbujajo
k njej

Kvantitativni/
kvalitativni opis
ukrepa
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Ukrepi za zmanjšanje
porabe

Po potrebi dodajte vrstice.

7.2.2022

Ukrep za zmanjšanje porabe

Opredelitev ukrepa (podkategorije)

Obseg ukrepa (lokalni, Ciljna skupina ukrepa
Pravna narava ukrepa
regionalni, nacionalni (proizvajalci, uvozniki,
(prostovoljen/obvezen)
prodajalci, potrošniki)
ali drug)

Uradni list Evropske unije

Spodbujanje trajnostnih
za SUP FC alternativnih
proizvodov (vključno
s plastiko za ponovno
uporabo)

— Ukrepi za spodbujanje za SUP FC alternativ
nih proizvodov za ponovno uporabo v javnih
upravah
— Ukrepi, ki določajo obveznosti ali spodbude
za gospodarske subjekte, da dajo potrošni
kom na velikih javnih prireditvah na voljo
za SUP FC alternativne proizvode za
ponovno uporabo
— Ukrepi za vzpostavljanje sistemov „prinesi
svoje“, ki potrošnikom omogočajo, da prine
sejo svojo posodo za živila
— Spodbujanje poslovnih modelov, ki zagotav
ljajo za SUP FC alternativne proizvode za
ponovno uporabo, kot so sistemi vračanja.
Ukrepi za določitev obveznosti ali spodbud
za gospodarske subjekte, da na prodajnem
mestu končnemu potrošniku zagotovijo traj
nostne za SUP FC alternativne proizvode
— Spodbujanje poslovnih modelov, ki zagotav
ljajo trajnostne za SUP FC alternativne proiz
vode

Začetek veljavnosti
ukrepa

SL

Kvantitativni cilj

— Kvantitativni cilji za zmanjšanje deleža SUP
FC, danih na trg, ki so na voljo potrošnikom
— Kvantitativni cilji za povečanje deleža za SUP
FC alternativnih proizvodov za ponovno
uporabo, danih na trg, ki so na voljo potroš
nikom

Kvantitativni/
kvalitativni opis ukrepa

7.2.2022

2. Ukrepi za dosego zmanjšanja porabe plastičnih posod za živila za enkratno uporabo (SUP FC) iz dela A, točka 2, Priloge k Direktivi (EU) 2019/904
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Zadevni sektor in število
podpisnikov
sporazumov

Uradni list Evropske unije

— Sporazumi s kvantitativnimi cilji za zmanjša
nje števila SUP FC, danih na trg
— Sporazumi, ki vsebujejo kvantitativne cilje za
dajanje na trg alternativnih proizvodov za
Sporazumi med
ponovno uporabo ali proizvodov brez pla
pristojnimi organi in
stike
gospodarskimi sektorji
— Sporazumi, ki vsebujejo obveznosti gospo
v skladu s členom 17(3)
darskih subjektov [iz zadevnih gospodarskih
Direktive (EU) 2019/904
sektorjev], da potrošnike obveščajo o uporabi
za SUP FC alternativnih proizvodov ali siste
mov ponovne uporabe ali jih spodbujajo
k njej

SL

Omejitve trženja in
uporabe

— Omejitve dajanja SUP FC na trg, da se zago
tovi, da se nadomestijo z alternativnimi pro
izvodi, ki se lahko ponovno uporabijo ali ki
ne vsebujejo plastike ali vsebujejo manj pla
stike, kot je navedeno v členu 4(1), tretji pod
odstavek, Direktive (EU) 2019/904
— Omejitve glede dajanja SUP FC na voljo na
nekaterih posebnih lokacijah (npr. javnih pla
žah ali parkih) ali s strani nekaterih gospodar
skih subjektov in javnih uprav
— Omejitve uporabe SUP FC pri zagotavljanju
hrane potrošnikom
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Ekonomski instrumenti

— Dajatve, naložene gospodarskim subjektom,
ki dajejo SUP FC na trg
— Subvencije ali znižane dajatve za gospodar
ske subjekte, ki dajejo na trg za SUP FC alter
nativne proizvode za ponovno uporabo
— Zelena javna naročila
— Sheme kavcij
— Instrumenti, ki zagotavljajo popuste za
potrošnike, ki kupujejo za SUP FC alterna
tivne proizvode za ponovno uporabo

7.2.2022

SL

Drugi ukrepi

7.2.2022

— Kampanje za ozaveščanje o negativnem
vplivu SUP FC na okolje zaradi smetenja in
drugega neustreznega odstranjevanja odpad
kov, tudi v okviru kampanj za čiščenje smeti
Ukrepi za ozaveščanje
— Spodbujanje trajnostnih za SUP FC alterna
tivnih proizvodov (npr. posod za živila za
[s poudarkom na SUP FC]
ponovno uporabo)
— Promocija lokacij, povezanih s shemami
ponovne uporabe (npr. sheme „prinesi
svojo posodo za živila“)
Navedite.

Po potrebi dodajte vrstice.

Uradni list Evropske unije
L 26/29
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PRILOGA IV

Oblika za poročilo o preverjanju kakovosti
1.

Splošne informacije

1.1 Država članica:
SL

1.2 Organizacija, ki predloži podatke in opis:
1.3 Kontaktna oseba/kontaktni podatki:
1.4 Referenčno leto:
1.5 Datum priprave/različica:
1.6 Povezava na objavo podatkov s strani države članice (če obstaja):
Uradni list Evropske unije

2.

Opis strank, vključenih v zbiranje podatkov:

Ime institucije

Opis glavnih pristojnosti

Po potrebi dodajte vrstice.

3.

Opis uporabljenih metod

a.

Viri podatkov za izračun podatkov o plastičnih lončkih za pijačo za enkratno uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge k Direktivi
(EU) 2019/904, ki so dani na trg države članice

Viri podatkov

Uporabljeni vir podatkov
(da/ne)

Opis uporabljenih metod

Delež celote podatkov

Podatki shem kavcij
Podatki sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR). Podatki
proizvajalcev ali organizacij, ki v njihovem imenu izvajajo obveznosti
EPR

Podatki občin

7.2.2022

Podatki centralnih registrov o plastičnih lončkih za pijačo za enkratno
uporabo, danih na trg

Uporabljeni vir podatkov
(da/ne)

Opis uporabljenih metod

Delež celote podatkov

Raziskave

7.2.2022

Viri podatkov

Elektronski register
SL

Upravno poročanje
Statistika proizvodnje – nacionalne kode
Davčna statistika
Statistika industrije
Drugi viri (navedite)

b.

Viri podatkov

Podatki shem kavcij
Podatki sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR). Podatki
proizvajalcev ali organizacij, ki v njihovem imenu izvajajo obveznosti
EPR

Uporabljeni vir podatkov
(da/ne)

Opis uporabljenih metod

Delež celote podatkov

Uradni list Evropske unije

Viri podatkov za izračun podatkov o plastičnih posodah za živila za enkratno uporabo iz dela A, točka 2, Priloge k Direktivi (EU) 2019/904, ki so dane na trg države
članice

Podatki centralnih registrov o plastičnih posodah za živila za enkratno
uporabo, danih na trg
Podatki občin
Raziskave
Analize sestave
Elektronski register
Upravno poročanje
Statistika proizvodnje – nacionalne kode
Davčna statistika

Drugi viri (navedite)
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Statistika industrije

Kadar se podatki sporočajo po teži z uporabo metodologije iz člena 1(1), točka (a), navedite, ali je bila uporabljena ocena teže plastike v plastičnih proizvodih za
enkratno uporabo, danih na trg države članice, in ocena skupne teže takih proizvodov, kadar zbiranje podatkov ne zajema celotnega trga. Če je odgovor pritrdilen,
navedite dodano težo plastike v % skupne sporočene teže.

Obravnavana posebna vprašanja

Opis metod, uporabljenih za določitev ocen (5)
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c.

%

SL

Subjekti, ki ne izpolnjujejo obveznosti (1)
Zasebni premiki znotraj Unije, uvoz/izvoz (2)
Spletna prodaja (3)
Pravila de minimis (4)
Drugo (navedite)

d.

Kadar se podatki sporočajo po številu proizvodov z uporabo metodologije iz člena 1(1), točka (b), navedite, ali je bila uporabljena ocena števila plastičnih proizvodov za
enkratno uporabo, danih na trg države članice, kadar zbiranje podatkov ne zajema celotnega trga. Če je odgovor pritrdilen, navedite dodano število proizvodov v %
skupnega sporočenega števila.

Obravnavana posebna vprašanja

Opis metod, uporabljenih za določitev ocen(5)

Uradni list Evropske unije

(1) Subjekt, ki ne izpolnjuje obveznosti, je proizvajalec ali distributer, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo na trg, vendar sam ali skupaj z drugimi proizvajalci ne izpolnjuje svojih obveznosti razširjene
odgovornosti proizvajalca.
(2) Premiki znotraj Unije in uvoz/izvoz proizvodov, potem ko so bili prodani končnim uporabnikom.
(3) Podatki o dajanju na trg morajo vključevati prodajo prek komuniciranja na daljavo.
(4) Pravila de minimis, ki se uporabljajo za poročanje o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg.

%

Subjekti, ki ne izpolnjujejo obveznosti (1)
Zasebni premiki znotraj EU, uvoz/izvoz (2)
Spletna prodaja (3)
Pravila de minimis (4)
Drugo (navedite)

7.2.2022

(1) Subjekt, ki ne izpolnjuje obveznosti, je proizvajalec ali distributer, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo na trg, vendar sam ali skupaj z drugimi proizvajalci ne izpolnjuje svojih obveznosti razširjene
odgovornosti proizvajalca.
(2) Premiki znotraj Unije in uvoz/izvoz proizvodov, potem ko so bili prodani končnim uporabnikom.
(3) Podatki o dajanju na trg morajo vključevati prodajo prek komuniciranja na daljavo.
(4) Pravila de minimis, ki se uporabljajo za poročanje o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg.

Preverjanje podatkov in sistem za nadzor

a.

Preverjanje podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg države članice

7.2.2022

4.

Uporablja se za vse ustrezne podatke o
plastičnih lončkih za pijačo za enkratno
plastičnih posodah za živila za enkratno
uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki
uporabo iz dela A, točka 2, Priloge
in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
(da/ne)
(da/ne)

SL

Postopki preverjanja in nadzora

Dodatne pripombe, če je to ustrezno

Preverjanje popolnosti podatkov
Navzkrižno preverjanje
Preverjanje časovnih vrst

Drugo (navedite)

b.

Opis glavnih dejavnikov, ki vplivajo na točnost podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg države članice

Uradni list Evropske unije

Revizijski pregledi

Dejavniki, pomembni za katere koli podatke o
Dejavniki, ki lahko vplivajo na zanesljivost
[točnost] podatkov

plastičnih lončkih za pijačo za enkratno
plastičnih posodah za živila za enkratno
uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki
uporabo iz dela A, točka 2, Priloge
in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
(da/ne)
(da/ne)

Opis vpliva na točnost podatkov in uporabljenih metod za
zmanjšanje takega vpliva

Napake pri vzorčenju (1)
(npr. variacijski koeficienti)
Napake pri zajetju (2)
(npr. pravila de minimis, regionalni obseg)
Napake pri merjenju (3)
L 26/33

Testni instrumenti za zbiranje podatkov (4)
(npr. vprašalniki)

Dejavniki, ki lahko vplivajo na zanesljivost
[točnost] podatkov

plastičnih lončkih za pijačo za enkratno
plastičnih posodah za živila za enkratno
uporabo, vključno z njihovimi pokrovčki
uporabo iz dela A, točka 2, Priloge
in zamaški, iz dela A, točka 1, Priloge
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
k Direktivi (EU) 2019/904, danih na trg
(da/ne)
(da/ne)

Opis vpliva na točnost podatkov in uporabljenih metod za
zmanjšanje takega vpliva

SL

Napake pri obdelavi (5)
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Dejavniki, pomembni za katere koli podatke o

Napake zaradi neodgovarjanja (6)
Napake v predvidevanjih modela (7)
Drugo (navedite)

c.

Opišite ocenjene variacijske koeficiente in metodologije, uporabljene za oceno varianc.
Opišite vrsto in obseg napak pri zajetju.
Opišite instrumente za zmanjšanje morebitnih tveganj in preprečevanje napak.
Opišite instrumente in metodologije, ki se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti in ustreznosti instrumentov za zbiranje podatkov.
Opišite postopke obdelave med zbiranjem podatkov in pripravo statističnih podatkov ter navedite ugotovljene napake pri obdelavi in njihov obseg.
Opišite stopnje neodgovarjanja za glavne spremenljivke in metode pripisovanja podatkov (če obstajajo).
Opišite vrsto in obseg napak v predvidevanjih modela.

Uradni list Evropske unije

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Razlaga obsega in veljavnosti raziskav za zbiranje podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg države članice

Po potrebi dodajte vrstice.

d.

Razlike v primerjavi s podatki, sporočenimi v prejšnjih letih poročanja
Bistvene metodološke spremembe metode izračuna, ki se je uporabljala v tekočem referenčnem letu, glede na metodo izračuna, ki se je uporabljala v prejšnjih referenčnih letih, če te
obstajajo (vključite zlasti retrospektivne revizije in njihovo naravo ter navedite, ali je za določeno leto potrebna oznaka za prekinitev).
7.2.2022

Po potrebi dodajte vrstice.

Kadar se teža plastike v plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg države članice, in skupna teža plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg
države članice, ali število takih proizvodov, danih na trg države članice, v primerjavi s prejšnjim letom poročanja poveča za več kot 10 %, pojasnilo razlogov za navedene
razlike

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, dani na trg

Sprememba (v %)

7.2.2022

e.

Glavni razlog za spremembo

SL

Po potrebi dodajte vrstice.
5.

Zaupnost
Utemeljitev za zadržanje objave določenih delov tega poročila o preverjanju kakovosti v skladu s členom 2(4) in seznam delov, za katere se zahteva, da se ne razkrijejo.
Po potrebi dodajte vrstice.

6.

Glavna nacionalna spletna mesta, referenčni dokumenti in objave

Po potrebi dodajte vrstice.

Uradni list Evropske unije

Navedite ime in URL glavnih spletnih mest, referenčnih dokumentov in objav, povezanih s tem zbiranjem podatkov.
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ISSN 1977-0804 (elektronska različica)
ISSN 1725-5155 (tiskana različica)
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