POVZETEK NOVOSTI ‐ NEMČIJA

Izjava o popolnosti v 5. noveli Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
za območje Nemčije
Prijazna malim in srednjim podjetjem – vitka – učinkovita
Nemčija, maj 2008
Problem

Sistem zbiranja komunalne embalaže, ki obstaja že 15 let in je v
domeni zasebnih družb, grozi, da se bo sesul. Vedno več je takih, ki
se sistemu izogibajo (cca. 25% embalaže)in ne plačujejo stroškov
predelave embalaže. To vodi med drugim k izkrivljanju konkurence
med podjetji, ki zakonodajo upoštevajo in podjetji, ki se temu
izogibajo.

Politična rešitev

Zvezna vlada trenutno ne predvideva nobene nove temeljne
usmerjenosti embalažne politike. Sedanji problemi naj bi bili rešeni
predvsem v sedanjem sistemu. V povezavi s tem je Izjava o
popolnosti jedro 5. novele Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo, ki je začela veljati 5. aprila 2008.

Organizacija gospodarskih
zbornic kot rešitelj problema

Novela predvideva depozitna mesta za Izjavo o popolnosti, ki so
nevtralna, namenjena gospodarstvu in pokrivajo vsa področja.
Zvezna vlada, parlament in svet so Nemški gospodarski zbornici
poverili zbiranje Izjave o popolnosti. Še prej je potekala intenzivna
diskusija tako s političnimi akterji kot tudi znotraj Nemške
gospodarske zbornice. Številna podjetja so pričakovala
reorganizacijo embalažne politike.

Malim in srednjim podjetjem
prijazna Izjava o popolnosti

Rezultati diskusije pa so naslednje zahteve:
1. rešitev, ki je prijazna malim in srednjim podjetjem
2. izvajanje se ne preda gospodarski zbornici
3. oblasti nimajo pravice za dajanje navodil gospodarski zbornici.
To so temeljne zahteve za vitko in uspešno uresničevanje
embalažne politike.
Le še približno 4.500 od prvotnih 30.000 podjetij mora oddati in
deponirati Izjavo o popolnosti:

1. Spodnja meja: Izjave o popolnosti ni treba oddati približno
25.500 podjetjem (85%), ki so skupaj odgovorne le za 3% odpadne
embalaže.
2. letna Izjava o popolnosti s potrdilom: približno 4.500 podjetij
(15%), ki so skupno odgovorna za 97% odpadne embalaže

Ustrezno orodje

Upravni stroški Izjave o popolnosti za podjetja so po našem mnenju
sprejemljivi le takrat, če se s tem doseže tudi trajna rešitev
problema. Do te mere je Izjava o popolnosti zadostno, ustrezno in
učinkovito orodje, kajti ovire za podjetja, ki se bodo v prihodnje
izogibala prevzemanju odgovornosti, se bodo drastično povečale:
1. zakonodajna odgovornost: prvič oddaja Izjave o popolnosti
2. testiranje: vsaka Izjava o popolnosti mora biti overjena s strani
izvedenca ali revizorja
3. pozitivni seznam: pri pravilni Izjavi o popolnosti, objava podjetja
na internetu (skladno z zakonom o varstvu konkurence)
4. Preverjanje verodostojnosti: podatki družb za ravnanje z
odpadno embalažo o pri njih licencirani embalaži za vsako
podjetje, ki je dolžno oddati Izjavo
5. izvajanje: obširen vpogled pristojnih lokalnih oblasti v
elektronske akte Izjave o popolnosti
6. sankcije: prekršek pri kršitvah podjetij dolžnosti Izjave o
popolnosti

1:1 uresničevanje

Kontakt

Nemčija je pri operativnem uresničevanju Izjave o popolnosti na
dobri poti. Pri tem seveda upoštevamo ena na ena uresničevanje
zakonodajnih določitev. Če bo sistem deponiranja Izjav o popolnosti
deloval in se bo ohranil, se bo naredila bilanca‐ ne nazadnje s
postavitvijo cilja, da se podjetjem, ki se jih to tiče, stroški zmanjšajo,
ne da bi s tem destabilizirali sistem.
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