EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 2.7.2014
COM(2014) 397 final
ANNEX 1

PRILOGA
k
Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži,
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih,
2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter
2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi
{SWD(2014) 207 final}
{SWD(2014) 208 final}
{SWD(2014) 209 final}
{SWD(2014) 210 final}
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PRILOGA VI
Sestava komunalnih odpadkov
Komunalni odpadki vključujejo odpadke iz gospodinjstev in odpadke iz trgovine na drobno, malih
podjetij, poslovnih zgradb in institucij (kot so šole, bolnišnice, vladne zgradbe), ki so po naravi in
sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev, pri čemer te odpadke zbirajo občine ali se zbirajo v
njihovem imenu.
Sem spadajo:

–

kosovni odpadki (npr. bela tehnika, pohištvo, vzmetnice);

–

vrtni odpadki, listje, pokošena trava, smeti s cest, vsebina zabojnikov za smeti
in odpadki, ki nastanejo pri čiščenju trgovin;

–

odpadki iz nekaterih komunalnih storitev, kot so odpadki, ki nastanejo pri
vzdrževanju parkov in vrtov, odpadki, ki nastanejo pri čiščenju cest.

Poleg tega komunalni odpadki vključujejo odpadke iz istih virov, ki so jim podobni po sestavi
in naravi ter:
–

se ne zbirajo v imenu občin, temveč neposredno v okviru shem razširjene
odgovornosti proizvajalca ali zasebnih neprofitnih institucij za ponovno
uporabo in recikliranje, zlasti z ločenim zbiranjem;

–

izvirajo s podeželja, kjer ni na voljo reden odvoz odpadkov.

Sem ne spadajo:
–

odpadki iz kanalizacijskih omrežij in čiščenja odplak, vključno z blatom iz
čistilnih naprav;

–

gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov.

PRILOGA VII
Minimalne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca
Države članice pri razvoju in uporabi razširjene odgovornosti proizvajalca:

1.

upoštevajo tehnično izvedljivost in ekonomsko smiselnost ter splošne vplive na
okolje, družbene vplive ter vplive na zdravje ljudi, pri tem pa spoštujejo potrebo po
zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga;

2.

zagotovijo jasno opredelitev vlog in odgovornosti udeležencev pri izvajanju
razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno s proizvajalci in uvozniki, ki dajejo
blago na trg Unije, ter njihovimi shemami za skladnost, zasebnimi ali javnimi
upravljavci odpadkov, lokalnimi organi in, kadar je ustrezno, akterji socialne
ekonomije;

3.

opredelijo merljive cilje za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, ponovno
uporabo, recikliranje in/ali predelavo, namenjene izpolnjevanju vsaj sedanjih
kvantitativnih ciljev iz zadevne zakonodaje Unije o odpadkih;

4.

zagotovijo, da imetniki odpadkov, za katere velja razširjena odgovornost
proizvajalca, prejmejo potrebne informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja;

5.

določijo postopek poročanja, namenjen zbiranju podatkov o proizvodih, danih na trg,
ter o njihovem zbiranju in obdelavi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, ko
navedeni proizvodi postanejo izrabljeni, pri čemer se po potrebi določijo tokovi
materialov;
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6.

zagotovijo, da finančni prispevki proizvajalcev ali uvoznikov proizvodov, danih na
trg Unije, v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca:

6.1.

pokrijejo celotne stroške ravnanja z odpadki, vključno z ločenim zbiranjem in
obdelavo, ustreznimi informacijami za imetnike odpadkov, zbiranjem podatkov in
poročanjem;

6.2.

upoštevajo prihodke od prodaje sekundarnih surovin, ki izvirajo iz odpadkov;

6.3.

se izračunajo glede na dejanske stroške ravnanja s posameznimi izrabljenimi
proizvodi na trgu Unije, ki so zajeti v shemo;

6.4.

podpirajo pobude za preprečevanje smetenja in čiščenje;

7.

določijo postopek priznavanja za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, da bi:

7.1.

zagotovile preglednost shem glede prispevkov, ki jih vplačajo proizvajalci, vključno
z učinkom na prodajne cene, ter učinka na konkurenčnost in odprtost do malih
ustanov in podjetij;

7.2.

opredelile geografsko pokritost shem;

7.3.

zagotovile enakopravno obravnavanje domačih proizvajalcev in uvoznikov;

7.4.

zagotovile mehanizem samonadzora na podlagi rednih pregledov shem, ki jih
opravijo tretje osebe in pri katerih se preveri:
–

7.4.1 dobro finančno poslovodenje sheme – izračun vseh stroškov na vrsto
proizvodov; poraba zbranih sredstev;

–

7.4.2 ustrezno zbiranje in obdelava odpadkov, nadzor nad zakonitostjo pošiljk
odpadkov ter kakovostjo podatkov in poročanja;

8.

opredelijo sorazmerne sankcije v primeru neizpolnjevanja ciljev in/ali neupoštevanja
navedenih zahtev;

9.

določijo ustrezna sredstva za spremljanje in izvrševanje ter organizirajo uraden in
reden dialog med zadevnimi udeleženci.

PRILOGA VIII
Ukrepi, ki jih je treba upoštevati v načrtu iz člena 11a (Sistem zgodnjega opozarjanja)
V načrtu za skladnost, ki ga morajo predložiti države članice, pri katerih obstaja tveganje, da ne bodo
izpolnile ciljev, se upoštevajo naslednji ukrepi:

–

ukrepi za izboljšanje kakovosti statističnih podatkov in oblikovanje jasnih napovedi
glede zmogljivosti za ravnanje z odpadki in oddaljenosti od ciljev iz člena 11(2) te
direktive, člena 6(1) Direktive 94/62/ES ter člena 5(2a), (2b) in (2c)
Direktive 1999/31/ES;

–

boljša uporaba ključnih ekonomskih instrumentov, vključno s:
–

postopnim višanjem dajatev na odlaganje na odlagališčih za vse kategorije
odpadkov (komunalne, inertne, druge);

–

uvedbo ali povišanjem dajatev na sežiganje ali posebnimi prepovedmi
sežiganja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati;

–

postopno širitvijo sistemov „odvrzi in plačaj“ na celotno ozemlje držav članic,
da bi povzročitelje komunalnih odpadkov spodbudili k zmanjšanju nastajanja
odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju svojih odpadkov;
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–

ukrepi za izboljšanje stroškovne učinkovitosti sedanjih in prihodnjih shem
razširjene odgovornosti proizvajalca (vključno s podrobnimi ukrepi in
časovnimi okviri za izvajanje minimalnih zahtev za razširjeno odgovornost
proizvajalca iz Priloge VII). Širitvijo področja uporabe shem razširjene
odgovornosti proizvajalca na nove tokove odpadkov;

–

gospodarskimi spodbudami za lokalne organe za spodbujanje preprečevanja ter
razvoj in krepitev sistemov ločenega zbiranja;

–

ukrepi za spodbujanje razvoja sektorja za ponovno uporabo;

–

ukrepi za zaviranje škodljivih subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja
z odpadki;

–

tehnični in fiskalni ukrepi za podporo razvoju trgov za ponovno uporabljene
proizvode in reciklirane materiale (vključno s kompostiranimi) ter izboljšanje
kakovosti recikliranih materialov;

–

ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju
smetenja, vključno z ad hoc kampanjami za zmanjšanje nastajanja odpadkov pri viru
in zagotovitev visoke ravni sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;

–

ukrepi za zagotovitev ustreznega usklajevanja med vsemi pristojnimi javnimi organi,
vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanja drugih ključnih deležnikov;

–

uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja
infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnjevanje zadevnih ciljev;

–

kakršni koli zadevni alternativni ali dodatni ukrepi za dosego istih ciljev.

Načrt se pripravi na podlagi ocene sedanjih načrtov ravnanja z odpadki ter po posvetovanju zadevnih
deležnikov in pristojnih javnih organov, vključenih v ravnanje z odpadki. Priložijo se mu rezultati teh
posvetovanj ter ocena njegovih pričakovanih učinkov na izpolnjevanje zadevnih ciljev, ki so zajeti v
načrtu. Prav tako pa se mu priložijo natančni časovni okviri za izvedbo predlaganih ukrepov.
Če je potrebno, načrt vključuje spremenjen načrt zahtevane infrastrukture, po potrebi pa mu je priložen
tudi predlagani časovni okvir za prilagoditev sedanjih nacionalnih ali regionalnih načrtov ravnanja z
odpadki, kot so določeni v členu 28, in programov preprečevanja nastajanja odpadkov, kot so določeni
v členu 29.“.
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