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odgovornosti proizvajalcev – vpliv na eko-dizajn



Razširjena odgovornost proizvajalcev

je strategija, ki ima cilj zmanjšati celokupen vpliv 
proizvoda na okolje s tem, da razširja odgovornost 
proizvajalca za proizvod skozi ves življenjski krog 

proizvoda, še posebej potem, ko ga potrošnik zavrže, s 
poudarkom na vračilu iztrošenih proizvodov 

proizvajalcu, reciklažo in odgovornost za končno 
ravnanje z odpadkom. 

Thomas Lindhqvist 1990



Sheme ROP in družbe

• ROP sistem ali sheme (načrt ravnanja): Vsak sistem, ki ga vzpostavi 
eden ali več proizvajalcev, da bi uveljavil načelo razširjene 
odgovornosti. Sistem je lahko individualen, ko proizvajalec postavi 
lasten sistem ali kolektiven, ki združuje več proizvajalcev

• Družba za ravnanje z odpadkom: Pravna oseba, ki v imenu kolektivnih 
shem izvaja načelo razširjene odgovornosti proizvajalca v njihovem 
imenu.



ROP v zakonodaji EU

• prvi odstavek 8 člena krovne direktive o odpadkih (2008/98/EC):

Države članice lahko za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja 
in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, 
obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja 
razširjena odgovornost 

• drugi odstavek 8 člena krovne direktive o odpadkih (2008/98/EC):

Države članice lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje zasnove proizvodov, da bi 
zmanjšali njihove vplive na okolje in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo 
uporabo proizvodov ter zagotovili, da se predelava in odstranjevanje proizvodov, ko 
postanejo odpadki. Takšni ukrepi lahko med drugim spodbujajo razvoj, proizvodnjo in 
trženje proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično dolgotrajni in ki so 
potem, ko postanejo odpadki, primerni za ustrezno in varno predelavo ter okoljsko
sprejemljivo odstranjevanje



Člena 8 in 8a – nov predlog

• 8: Sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev
• Operativne in finančne obveznosti proizvajalcev
• Proizvodi primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni, ko postanejo odpadki so 

primerni za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje, ob upoštevanju celotnega 
življenjskega cikla proizvoda

• 8a: minimalne zahteve za sheme ROP (družbe ravnanja)
• Jasno opredeljene vloge in odgovornosti  proizvajalcev, družb ravnanja, zasebne in javne 

izvajalce dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalne oblasti, izvajalce priprave na ponovno 
uporabo

• Kakovost podatkov, transparentnost finančnih in snovnih tokov
• Jasno določen obseg delovanja z vidika geografske pokritosti, proizvodov in materialov,
• Pokritost celotnih stroškov
• Neodvisen nadzorni organ (clearing house), če več izvajalcev/družb zagotavlja RO v imeni 

proizvajalcev
• DČ morajo zagotoviti komunikacijsko platformo za vse deležnike



Kaj so celotni stroški?

• Stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja in predelave, ki so 
potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki, ob upoštevanju 
prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh 
proizvodov,

• Stroški zagotavljanja ustreznih informacij imetnikom odpadkov, 
osveščanje,  tudi akcije za preprečevanje smetenja (litter),

• Stroški poročanja

• Stroški izvajanja nadzora (revizije, neodvisnega nadzornega organa, 
ukrepi proti „free rider-jem“, itd.). 

• …



Vrste shem razširjene odgovornosti 
proizvajalcev
• Obvezne

• EU direktive (EOE, OEEO, IV, BA)
• Države članice (odpadne gume, zdravila, sveče….)

• Prostovoljne
• redke

IN
• Individualne –proizvajalec sam izpolnjuje zahteve ROP
• Kolektivne- proizvajalci skupaj izpolnjujejo zahteve ROP, sistem upravlja 

družba

• Ena ali večje število družba lahko izpolnjuje zahteve ROP v imenu 
proizvajalcev glede na skupino proizvodov/odpadni tok



Vir: 
http://ec.europa.eu/env
ironment/waste/pdf/tar
get_review/Guidance%2
0on%20EPR%20-
%20Final%20Report.pdf



Izvajanje

•sprejemanja iztrošenih proizvodov
•kavcije/vračila
•plačilo za ravnanje z odpadki  ob nakupu
•kombinacijo naštetih

•Trgovanje s kuponi(ZK), država igra vlogo družbe 
za ravnanje



Upravljanje

• Monitoring in nadzor/administracija?
• Neodvisna organizacija, ki skrbi, da imajo med sabo konkurenčne družbe 

ravnanja enakopravna pogoje na trgu 

• Free riders: Proizvajalci, ki finančno ne prispevajo v sistem ravnanja, a imajo 
od sistema korist

• Podporni in komplementarni ukrepi
• Sheme plačaj kolikor odvržeš (pay-as-you-throw)

• dajatve (odlaganje, proizvod, odpadek…)



Prednosti & slabosti različnih sistemov ROP

Osrednji proizvajalec na trgu, ki sprejema odslužene 
proizvode, 
Originalni proizvajalec sprejetih proizvodov, ki ima 
vpliv na njihovo zasnovo
Ugodni učinki na okolje
Primeri: Electrolux, Fujitsu, HP, Sony in Samsung

Neenakopravni pogoji na trgu
Novi proizvajalci si težko izborijo vstop na trg
Neugodne razmere za MSP, zaradi prevlade 
enega podjetja na trgu, MSP nimajo koristi od 
ekonomije obsega

Individualne

Ekonomija obsega
Manjši stroški
Delitev tveganja
Manj „free rider-jev“
Manjše administrativne obremenitve
Poenostavljeno poslovanje

Ni jasnih spodbud za eko-dizajn, stroški se porazdelijo 
med vse enako, povprečje

Kolektivne



cenik

ADE_Tarif 2016_DS_8Pages_180815.pdf


• SISTEM mora
• Spodbujati uporabo materialov in kombinacije materialov, ki 

podpirajo reciklažo
• Spodbujati uporabo recikliranih materialov

Izjeme SISTEM/DRUŽBA: embalaže, ki jo je možno večkrat
uporabiti; embalaže za enkratno uporabo za katero se plačuje
kavcija, embalaža, ki ne konča v gospodinjstvih, embalažo, ki je 
polnjena z nevarnimi snovmi

Nov nemški predpis za EOE v javni obravnavi /1

Odpadna embalaža, ki konča v gospodinjstvih kot 
komunalni odpadek mora v sistem



Panožne organizacije, 
• embalaža, ki je sicer po sestavi podobna tisti v gospodinjstvih,  

vendar so količine večje.
• Skupna in transportna embalaža

Nov nemški predpis za EOE v javni obravnavi/2

Kavcijski sistem za embalažo z pijače, ne glede na embalažni 
material,( izjeme za mleko, zelenjavne in sadne sokove alkohol, 
embalažo <1dl ali >3l….)



Okolju prijazna zasnova – eko-dizajn

“koncept ki integrira različne vidike zasnove proizvoda s potrebami 
varstva okolja.” (Karlsson and Luttrop 2006) 

Zasnova proizvoda: je nabor postopkov, ki preoblikujejo zakonske, 
tehnične, funkcijske, tržne in druge zahteve, ki jih mora proizvod 
izpolnjevati, v tehnične specifikacije le tega;



12 dejstev o okoljsko prijazni zasnovi
1. Naj bo trajno. 
2. Popravilo naj bo enostavno. 
3. Načrtuj tako, da bo možno proizvod predelati v drug proizvod. 
4. Načrtuj tako, da bo možno proizvod ponovno uporabiti. 
5. Uporabi reciklirane materiale. 
6. Uporabi materiale, ki jih je možno enostavno reciklirati. 
7. Razgradnja naj bo enostavna,  reciklabilne dele od nereciklabilnih. 
8. Izloči strupene/problematične dele
9. Načrtuj energetsko/snovno učinkovito. 
10. Preko okoljsko prijazne zasnove vzgajaj in osveščaj
11. Načrtuj čim manj odpadkov med proizvodnjo in uporabo. 
12. Načrtuj proizvod tako, da potrebuje čim manj embalaže. 



Izbor 



Vabilo k sodelovanju!

1.Kateri okoljski vidiki eko-dizajna po vašem mnenju najbolj podpirajo prehod v krožno gospodarstvo 
(obkrožite največ 3 in jih točkujte od 1 do 3, pri čemer 3 točke označujejo najpomembnejšo, 2 
pomembno in 1 manj pomembno rešitev)?

• Izločitev nevarnih snovi iz proizvodov / zamenjava nevarnih snovi z manj ali nenevarnimi. 2

• Snovna učinkovitost proizvoda, z bolj učinkovito izrabo surovin in zmanjšanjem teže proizvodov.

• Uporaba recikliranih materialov. 1

• Uporabo surovin za proizvodnjo, ki so na voljo v lokalnem okolju – prehod v bio gospodarstvo

• Enostavna in hitra razgradnja proizvoda po koncu njegove življenjske dobe  

• Zmanjšanje ogljičnega odtisa proizvoda

• Zmanjšanje vplivov proizvoda na okolje skozi ves življenjski cikel proizvoda

• Proizvodnja trajnejših proizvodov/komponent (daljša življenjska doba) 3



EcoPaperloop, slika Inštituta za celulozo in papir

Vrečke za kruh odpadek

Hvala za pozornost!


