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OBRAZLOŽITEV
I.
1.

UVOD
Pravna podlaga

Pravna podlaga za Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži je drugi
odstavek 19. člena ter peti, enajsti in štirinajsti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20). Uredba se izdaja tudi
za izvrševanje šestega odstavka 104. in 105. člena tega zakona, ki urejata evidenco izvajalcev
dejavnosti iz registra varstva okolja, ki morajo svojo dejavnost prijaviti ministrstvu in
informacijski sistem okolja.
2.

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa

Ta uredba se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.
S tem predlogom se spreminjajo 9. člen, drugi odstavek 30. člena, tretji odstavek 31. člena,
drugi odstavek 44. člena, 10. točka tretjega odstavka 48. člena in 51. člen Uredbe o embalaži in
odpadni embalaži (Ur.l. RS, št. 54/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba o embalaži in odpadni
embalaži). S tem predlogom se ne posega v druge določbe Uredbe o embalaži in odpadni
embalaži.
Predlog uredbe je pripravljen zlasti zaradi zagotovitve pravilnega prenosa 8. člena Direktive
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU)
2018/852 (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES). Navedeni člen direktive določa
označevanje embalaže in sistem prepoznavanja embalažnih materialov.
Drugi odstavek 8. člena Direktive 94/62/ES določa, da je za lažje zbiranje, ponovno uporabo in
predelavo, vključno z recikliranjem, za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski
panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na
podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov
(v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES).
Sistem prepoznavanja embalažnih materialov, vzpostavljen z Odločbo 97/129/ES, vsebuje
številke in črkovne okrajšave za embalažne materiale, ki so navedeni v Prilogah I do VII te
odločbe. V 3. členu Odločbe 97/129/ES je določeno, da je njihova uporaba prostovoljna za
materiale, ki so navedeni v njenih prilogah, pa tudi, da se odločitev, ali naj se sistem
prepoznavanja vpelje kot obvezen za katerikoli material, lahko sprejme skladno s postopkom iz
21. člena Direktive 94/62/ES. Ker na ravni EU še ni bila sprejeta taka odločitev, je treba zaradi
zagotavljanja delovanja notranjega trga in preprečevanja trgovinskih ovir v skladu s 1. členom
Direktive 94/62/ES ustrezno popraviti 9. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, s katerim
je v notranji pravni red izveden prenos 8. člena Direktive 94/62/ES. Spremembo 9. člena
Uredbe o embalaži in odpadni embalaži sta predlagali tudi GZS in TZS.
Na predlog GZS, TZS in številnih proizvajalcev, zlasti malih in mikro podjetij, se spreminjata tudi
določbi 30. in 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki za proizvajalce in trgovce
določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno
embalažo. Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja obveznosti PRO iz 29. člena
Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, pomemben za vse kupce v prodajni verigi
embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike
embaliranega blaga, zato sta ustrezno dopolnjeni določbi drugega oz. tretjega odstavka
navedenih dveh členov.
Ostale spremembe so redakcijske narave.
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II.

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE

K 1. členu
S tem členom je določeno, da se uredba se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v
skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju
tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe. V skladu z 9. členom te direktive
se države članice v sprejetem tehničnem predpisu sklicujejo na to direktivo ali pa sklic na to
direktivo navedejo ob njegovi uradni objavi, pri čemer način sklicevanja določijo države članice.
K 2. členu (9. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži)
Z 2. členom predloga predpisa se spreminja označevanje embalaže z oznakami embalažnih
materialov iz obveznega v prostovoljno. V primeru, da je embalaža izdelana iz embalažnih
materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, proizvajalec ali embaler pa se odloči, da jo bo
označil, mora za označevanje uporabiti sistem prepoznavanja embalažnih materialov iz
Odločbe 97/129/ES. Pridobitelj embalaže pa lahko uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih
materialov iz Odločbe 97/129/ES, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih
materialov, če je bil za njihovo označevanje uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih
materialov iz te odločbe.
K 3. členu (30. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži)
Drugi odstavek 30. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži določa, da mora proizvajalec,
ki svoje obveznosti PRO iz 29. člena te uredbe izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, o
sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo obveščati vse svoje kupce
s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže.
Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja obveznosti PRO, pomemben za vse kupce v
prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne
uporabnike embaliranega blaga, zato je določba ustrezno dopolnjena.
K 4. členu (31. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži)
Tretji odstavek 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži določa, da mora trgovec, ki
ima obveznost skleniti pogodbo z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo, o sklenitvi
te pogodbe obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi
embaliranega blaga ali servisne embalaže. Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja
obveznosti PRO, pomemben za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne
embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato je določba
ustrezno dopolnjena.
K 8. členu
Uredba o embalaži in odpadni embalaži v 68. členu določa, da se glede označevanja embalaže
do 31. decembra 2021 uporabljajo določbe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15,
2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE). V 69. členu Uredbe o embalaži in
odpadni embalaži pa je določeno, da se njen 9. člen začne uporabljati 1. januarja 2022. Zato je
treba določiti, da se tudi 2. člen te uredbe, ki spreminja 9. člen Uredbe o embalaži in odpadni
embalaži, začne uporabljati na isti dan, to je 1. januarja 2022.
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PREDLOG
EVA 2021-2550-0062

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena
ter za izvrševanje šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

1.

člen

Ta uredba se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU)
2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL
L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).

2.

člen

V Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) se prvi odstavek 9.
člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo odpadne embalaže, vključno z njenim
recikliranjem, lahko proizvajalec embalaže ali embaler na embalaži označi vrste uporabljenih
embalažnih materialov.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih
embalažnih materialov, če oznake embalažnih materialov izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega
odstavka.
(4) Proizvajalec embalaže ali embaler, ki na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov iz
Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih
materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in
odpadni embalaži (97/129/ES) (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 97/129/ES), označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, mora za njihovo
označevanje uporabiti sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo
97/129/ES.«.
Tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov iz
Odločbe 97/129/ES, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če je bil
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za njihovo označevanje uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z
Odločbo 97/129/ES.«.
V četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »prvega odstavka«, beseda
»emblaže« pa se nadomesti z besedo »embalaže«.

3.

člen

V 30. členu se v drugem odstavku za besedo »kupce« doda vejica in besedilo »razen
potrošnikov,«.

4.

člen

V 31. členu se v tretjem odstavku za besedo »kupce« doda vejica in besedilo »razen
potrošnikov,«.

5.

člen

V 44. členu se v drugem odstavku beseda »zagotovlja« nadomesti z besedo »zagotavlja«.

6.

člen

V 48. členu se v 10. točki tretjega odstavka beseda »dužba« nadomesti z besedo »družba«.

7.

člen

V 51. členu se v prvem odstavku v 7. točki za besedo »kupcev« doda vejica in besedilo
»razen potrošnikov,«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne
izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi
vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema
prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9.
člena),«.
Dosedanje 4. do 13. točka postanejo 5. do 14. točka.
V četrtem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove
oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (tretji odstavek 9. člena),«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, na
kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ni bil
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uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (peti
odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 5. do 10. točka.
V petem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne
izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi
vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema
prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9.
člena),«.
Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka.
V osmem odstavku se v 2. točki za besedilom »ravnanje z odpadno embalažo« doda
besedilo »ali o sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne obvešča vseh
svojih kupcev, razen potrošnikov, ali jih ne obvešča na predpisani način«.
V enajstem odstavku se v 16. točki beseda »upoštevjo« nadomesti z besedo »upoštevajo«.

KONČNE DOLOČBE
8. člen
(začetek uporabe)
2. člen te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2022.

9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ...
Ljubljana, dne…
EVA 2021-2550-0062

Vlada Republike Slovenije
Janez JANŠA
predsednik
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Korelacijska tabela za člene, ki se spreminjajo; navedeni so samo tisti odstavki ali točke
posameznega člena, ki se spreminjajo s tem predlogom (razen 9. člena, ki je naveden v celoti).
Uredba o embalaži in odpadni embalaži
(Ur.l. RS, št. 54/21)

Uredba o embalaži in odpadni embalaži z vključenimi
spremembami iz tega predloga

prečrtano besedilo se črta ali spreminja
9. člen
(zahteve za označevanje embalaže)
(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo,
vključno z recikliranjem, mora proizvajalec embalaže ali
embaler na embalaži navesti vrste uporabljenih
embalažnih materialov na podlagi Odločbe Komisije z
dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja
embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži (97/129/ES) (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str.
28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES).
(2) Oznaka embalažnega materiala mora biti nameščena
na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in
mora biti jasno vidna ter dobro čitljiva. Oznaka mora biti
trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže.

podčrtano besedilo je novo besedilo
9. člen
(zahteve za označevanje embalaže)
(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo
odpadne embalaže, vključno z njenim recikliranjem, lahko
proizvajalec embalaže ali embaler na embalaži označi
vrste uporabljenih embalažnih materialov.

(2) Oznaka embalažnega materiala mora biti nameščena
na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in
mora biti jasno vidna ter dobro čitljiva. Oznaka mora biti
trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže.
(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, na kateri
so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov,
če oznake embalažnih materialov izpolnjujejo zahteve iz
prejšnjega odstavka.
(4) Proizvajalec embalaže ali embaler, ki na embalaži,
izdelani iz embalažnih materialov iz Odločbe Komisije z
dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja
embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži (97/129/ES) (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str.
28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES), označi
vrste uporabljenih embalažnih materialov, mora za
njihovo označevanje uporabiti sistem prepoznavanja
embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.

(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža samo embalažo, ki
je označena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena.

(4) Oznake embalažnih materialov iz prvega odstavka
tega člena so namenjene zbiralcem, predelovalcem in
odstranjevalcem odpadkov za prepoznavanje embalažnih
materialov in za razvrščanje odpadne emblaže.

(5) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, izdelano
iz embalažnih materialov iz Odločbe 97/129/ES, na kateri
so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov,
če je bil za njihovo označevanje uporabljen sistem
prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo
97/129/ES.
(6) Oznake embalažnih materialov iz tega člena so
namenjene zbiralcem, predelovalcem in odstranjevalcem
odpadkov za prepoznavanje embalažnih materialov in za
razvrščanje odpadne embalaže.

30. člen
(skupno izpolnjevanje obveznosti PRO)
(2) Proizvajalec mora o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega
odstavka obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na
računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali
servisne embalaže.
31. člen
(plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo)
(3) Trgovec in pridobitelj embaliranega blaga za lastno
uporabo iz prejšnjega odstavka morata v zvezi s plačilom
stroškov storitev ravnanja z odpadno embalažo skleniti
pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, pri
čemer se smiselno uporablja četrti odstavek prejšnjega
člena. Trgovec mora o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega
stavka obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na
računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali
servisne embalaže.
44. člen
(naprave za predobdelavo odpadne embalaže in
zbirni centri)
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora v
okviru upravljanja skupnega sistema zagotoviti zadostno
število zbirnih centrov, kjer od distributerjev in končnih
uporabnikov, razen potrošnikov, zagotavlja prevzem
o d p a d n e e m b a l a ž e , r a z e n č e zagotovlja njeno
prevzemanje neposredno pri teh osebah. V ta namen

30. člen
(skupno izpolnjevanje obveznosti PRO)
(2) Proizvajalec mora o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega
odstavka obveščati vse svoje kupce, razen potrošnikov, s
pisno izjavo na računih ali dobavnic a h o b d o b a v i
embaliranega blaga ali servisne embalaže.
31. člen
(plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo)
(3) Trgovec in pridobitelj embaliranega blaga za lastno
uporabo iz prejšnjega odstavka morata v zvezi s plačilom
stroškov storitev ravnanja z odpadno embalažo skleniti
pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, pri
čemer se smiselno uporablja četrti odstavek prejšnjega
člena. Trgovec mora o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega
stavka obveščati vse svoje kupce, razen potrošnikov, s
pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi
embaliranega blaga ali servisne embalaže.
44. člen
(naprave za predobdelavo odpadne embalaže in
zbirni centri)
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora v
okviru upravljanja skupnega sistema zagotoviti zadostno
število zbirnih centrov, kjer od distributerjev in končnih
uporabnikov, razen potrošnikov, zagotavlja prevzem
o d p a d n e e m b a l a ž e , r a z e n č e zagotovlja njeno
prevzemanje neposredno pri teh osebah. V ta namen
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mora družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti
mrežo zbirnih centrov, v okviru katere med dvema
zbirnima centroma ni več kot 60 km zračne razdalje.
48. člen
(analiza sistema ravnanja z embalažo in odpadno
embalažo)
(3) V analizi sistema ravnanja z embalažo in odpadno
embalažo so navedeni podatki o:
...
10. masi in vrstah nekomunalne odpadne embalaže,
ločeno po številkah odpadkov, za katero je posamezna
dužba za ravnanje z odpadno embalažo zagotovila
prevzem od distributerjev in končnih uporabnikov,
...
51. člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
proizvajalec, če:
...
7. o sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno
embalažo ne obvešča vseh svojih kupcev ali jih ne
obvešča na predpisani način (drugi odstavek 30. člena),
...
(3) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
proizvajalec embalaže, če:
...
3. ne označi proizvedene embalaže na predpisani način
ali oznake ne namesti na predpisani način (prvi in drugi
odstavek 9. člena),

4. ne zagotovi, da vsota koncentracij težkih kovin ne
presega dovoljene predpisane vrednosti v proizvedeni
embalaži ali sestavinah te embalaže ali v embalažnem
materialu v skladu s prvim in drugim odstavkom 10.
člena,
5. ni izvedel ugotavljanja vsote koncentracij težkih kovin v
proizvedeni embalaži in sestavinah te embalaže v skladu
s četrtim odstavkom 10. člena,
6. je proizvajalec steklene embalaže, pa je med
proizvodnim procesom v stekleno embalažo namerno
dodajal težke kovine (šesti odstavek 10. člena),
7. je proizvajalec steklene embalaže, pa ne izvaja rednih
mesečnih kontrol ali ne poroča ministrstvu v skladu s
sedmim odstavkom 10. člena,
8. je proizvajalec steklene embalaže, pa ne zagotovi, da
je dokumentacija o uporabljenih preskusnih metodah in
rezultatih meritev predložena na vpogled ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo (deveti
odstavek 10. člena),
9. je proizvajalec plastičnih zabojev ali plastičnih palet, pa
plastični zaboji ali plastične palete niso izdelani v
nadzorovanem postopku recikliranja odpadne embalaže,
ali v postopku recikliranja odpadne embalaže reciklirani
material ne izhaja samo iz drugih plastičnih zabojev ali
plastičnih palet ali v postopku recikliranja odpadne
embalaže odstotek dodanega zunanjega materiala
presega predpisani odstotek celotne mase materiala,
potrebnega za izdelavo plastičnih zabojev ali plastičnih
palet (drugi odstavek 11. člena),
10. je proizvajalec plastičnih zabojev ali plastičnih palet,
pa namerno dodaja težke kovine v nasprotju s tretjim
odstavkom 11. člena,
11. za proizvedeno embalažo nima izjave o skladnosti
embalaže ali nima dokumentacije o izpolnjevanju zahtev
iz 8. do 11. člena ali s predloženo dokumentacijo ne
dokaže verodostojnosti izjave o skladnosti embalaže (prvi
in drugi odstavek 12. člena),
12. ne zagotovi, da je za proizvedeno embalažo
embalerju dostopna izjava o skladnosti embalaže ali

mora družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti
mrežo zbirnih centrov, v okviru katere med dvema
zbirnima centroma ni več kot 60 km zračne razdalje.
48. člen
(analiza sistema ravnanja z embalažo in odpadno
embalažo)
(3) V analizi sistema ravnanja z embalažo in odpadno
embalažo so navedeni podatki o:
...
10. masi in vrstah nekomunalne odpadne embalaže,
ločeno po številkah odpadkov, za katero je posamezna
družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotovila
prevzem od distributerjev in končnih uporabnikov,
...
51. člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
proizvajalec, če:
...
7. o sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno
embalažo ne obvešča vseh svojih kupcev, razen
potrošnikov, ali jih ne obvešča na predpisani način (drugi
odstavek 30. člena),
...
(3) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
proizvajalec embalaže, če:
...
3. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih
materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih
zahtev (drugi odstavek 9. člena),
4. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov,
navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih
embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne
uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v
skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),
5. ne zagotovi, da vsota koncentracij težkih kovin ne
presega dovoljene predpisane vrednosti v proizvedeni
embalaži ali sestavinah te embalaže ali v embalažnem
materialu v skladu s prvim in drugim odstavkom 10.
člena,
6. ni izvedel ugotavljanja vsote koncentracij težkih kovin v
proizvedeni embalaži in sestavinah te embalaže v skladu
s četrtim odstavkom 10. člena,
7. je proizvajalec steklene embalaže, pa je med
proizvodnim procesom v stekleno embalažo namerno
dodajal težke kovine (šesti odstavek 10. člena),
8. je proizvajalec steklene embalaže, pa ne izvaja rednih
mesečnih kontrol ali ne poroča ministrstvu v skladu s
sedmim odstavkom 10. člena,
9. je proizvajalec steklene embalaže, pa ne zagotovi, da
je dokumentacija o uporabljenih preskusnih metodah in
rezultatih meritev predložena na vpogled ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo (deveti
odstavek 10. člena),
10. je proizvajalec plastičnih zabojev ali plastičnih palet,
pa plastični zaboji ali plastične palete niso izdelani v
nadzorovanem postopku recikliranja odpadne embalaže,
ali v postopku recikliranja odpadne embalaže reciklirani
material ne izhaja samo iz drugih plastičnih zabojev ali
plastičnih palet ali v postopku recikliranja odpadne
embalaže odstotek dodanega zunanjega materiala
presega predpisani odstotek celotne mase materiala,
potrebnega za izdelavo plastičnih zabojev ali plastičnih
palet (drugi odstavek 11. člena),
11. je proizvajalec plastičnih zabojev ali plastičnih palet,
pa namerno dodaja težke kovine v nasprotju s tretjim
odstavkom 11. člena,
12. za proizvedeno embalažo nima izjave o skladnosti
embalaže ali nima dokumentacije o izpolnjevanju zahtev
iz 8. do 11. člena ali s predloženo dokumentacijo ne
dokaže verodostojnosti izjave o skladnosti embalaže (prvi
in drugi odstavek 12. člena),
13. ne zagotovi, da je za proizvedeno embalažo
embalerju dostopna izjava o skladnosti embalaže ali
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ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
dostopna dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz 8. do
11. člena (četrti odstavek 12. člena),
13. je proizvajalec servisne embalaže in ne izpolnjuje
svojih obveznosti PRO v skladu s četrtim odstavkom 29.
člena.

ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
dostopna dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz 8. do
11. člena (četrti odstavek 12. člena),
14. je proizvajalec servisne embalaže in ne izpolnjuje
svojih obveznosti PRO v skladu s četrtim odstavkom 29.
člena.

(4) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pridobitelj
embalaže, če:
...
3. uvožena embalaža ni označena v skladu s prvim in
drugim odstavkom 9. člena (tretji odstavek 9. člena),

(4) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pridobitelj
embalaže, če:
...
3. uvaža embalažo, na kateri so označene vrste
uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa
ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (tretji odstavek 9.
člena),
4. uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov,
navedenih v Odločbi 97/129/ES, na kateri so označene
vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo
označevanje pa ni bil uporabljen sistem prepoznavanja
embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES
(peti odstavek 9. člena),
5. ne zagotovi, da vsota koncentracij težkih kovin ne
presega dovoljene predpisane vrednosti v uvoženi
embalaži ali sestavinah te embalaže ali v embalažnem
materialu v skladu s prvim in drugim odstavkom 10.
člena,
6. uvozi embalažo, za katero ni bilo izvedeno predpisano
ugotavljanje vsote koncentracij težkih kovin v embalaži in
sestavinah te embalaže (peti odstavek 10. člena),
7. uvaža embalažo, pa ravna v nasprotju z osmim
odstavkom 10. člena,
8. uvaža embalažo, pa nima izjave o skladnosti embalaže
ali nima dokumentacije o izpolnjevanju zahtev iz 8. do 11.
člena ali s predloženo dokumentacijo ne dokaže
verodostojnosti izjave o skladnosti embalaže (prvi in tretji
odstavek 12. člena),
9. ne zagotovi, da je za uvoženo embalažo embalerju
dostopna izjava o skladnosti embalaže ali ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo dostopna
dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz 8. do 11. člena
(četrti odstavek 12. člena),
10. je pridobitelj servisne embalaže in ne izpolnjuje svojih
obveznosti PRO v skladu s četrtim odstavkom 29. člena.

4. ne zagotovi, da vsota koncentracij težkih kovin ne
presega dovoljene predpisane vrednosti v uvoženi
embalaži ali sestavinah te embalaže ali v embalažnem
materialu v skladu s prvim in drugim odstavkom 10.
člena,
5. uvozi embalažo, za katero ni bilo izvedeno predpisano
ugotavljanje vsote koncentracij težkih kovin v embalaži in
sestavinah te embalaže (peti odstavek 10. člena),
6. uvaža embalažo, pa ravna v nasprotju z osmim
odstavkom 10. člena,
7. uvaža embalažo, pa nima izjave o skladnosti embalaže
ali nima dokumentacije o izpolnjevanju zahtev iz 8. do 11.
člena ali s predloženo dokumentacijo ne dokaže
verodostojnosti izjave o skladnosti embalaže (prvi in tretji
odstavek 12. člena),
8. ne zagotovi, da je za uvoženo embalažo embalerju
dostopna izjava o skladnosti embalaže ali ministrstvu ali
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo dostopna
dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz 8. do 11. člena
(četrti odstavek 12. člena),
9. je pridobitelj servisne embalaže in ne izpolnjuje svojih
obveznosti PRO v skladu s četrtim odstavkom 29. člena.
(5) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje embaler,
če:
...
2. ne označi embalaže na predpisani način ali oznake ne
namesti na predpisani način (prvi in drugi odstavek 9.
člena),

3. ne zagotavlja nadzora nad distribucijo embalaže, ki je
dana na trg v sistemu zaprtega kroženja vračljive
embalaže, ali ne zagotavlja nadzora nad ponovno
uporabo vračljive embalaže v skladu z načrtom
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže (1. točka
šestega odstavka 11. člena),
4. ne pripravi izjave o skladnosti delovanja sistema
zaprtega kroženja vračljive embalaže z zahtevami načrta
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže ali pa ta izjava
ni dostopna javnosti (2. točka šestega odstavka 11.
člena),
5. za posamezno leto ne izdela poročila o izvajanju načrta
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže ali iz poročila
ni razvidno, kako se je načrt izvajal, ali poročila ne
predloži ministrstvu v predpisanem roku (3. točka šestega
odstavka 11. člena),
6. po oddaji poročila o izvajanju načrta nadzorovanja
kroženja vračljive embalaže ne hrani dokumentacije
sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže predpisani
čas (4. točka šestega odstavka 11. člena),
7. pristojnemu inšpektorju ne predloži dokumentacije

(5) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje embaler,
če:
...
2. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih
materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih
zahtev (drugi odstavek 9. člena),
3. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov,
navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih
embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne
uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v
skladu z Odločbo 97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),
4. ne zagotavlja nadzora nad distribucijo embalaže, ki je
dana na trg v sistemu zaprtega kroženja vračljive
embalaže, ali ne zagotavlja nadzora nad ponovno
uporabo vračljive embalaže v skladu z načrtom
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže (1. točka
šestega odstavka 11. člena),
5. ne pripravi izjave o skladnosti delovanja sistema
zaprtega kroženja vračljive embalaže z zahtevami načrta
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže ali pa ta izjava
ni dostopna javnosti (2. točka šestega odstavka 11.
člena),
6. za posamezno leto ne izdela poročila o izvajanju načrta
nadzorovanja kroženja vračljive embalaže ali iz poročila
ni razvidno, kako se je načrt izvajal, ali poročila ne
predloži ministrstvu v predpisanem roku (3. točka šestega
odstavka 11. člena),
7. po oddaji poročila o izvajanju načrta nadzorovanja
kroženja vračljive embalaže ne hrani dokumentacije
sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže predpisani
čas (4. točka šestega odstavka 11. člena),
8. pristojnemu inšpektorju ne predloži dokumentacije
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sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže, če ta to
zahteva, ali ne imenuje odgovorne osebe za predložitev
te dokumentacije pristojnemu inšpektorju (5. točka
šestega odstavka 11. člena),
8. za embaliranje blaga uporabi embalažo, za katero ni
pridobil izjave o skladnosti embalaže ali pa ni predložil
kopije izjave o skladnosti embalaže pristojnemu
inšpektorju na njegovo zahtevo (13. člen).
(8) Z globo 1.200 eurov se za prekršek kaznuje trgovec iz
1. točke drugega odstavka 31. člena, če:
...
2. v zvezi s plačilom stroškov ravnanja z odpadno
embalažo ne sklene pogodbe z družbo za ravnanje z
odpadno embalažo (tretji odstavek 31. člena),
...

(11) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje družba
za ravnanje z odpadno embalažo, če:
...
16. najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta
ne zagotovi oddaje odpadne embalaže v končni postopek
predelave ali odstranjevanja v skladu s to uredbo in
predpisi, ki urejajo odpadke, tako da se upoštevjo
hierarhija ravnanja z odpadno embalažo iz 24. člena te
uredbe ter okoljski cilji predelave in recikliranja odpadne
embalaže iz 25. člena te uredbe (peti odstavek 40. člena),
...

sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže, če ta to
zahteva, ali ne imenuje odgovorne osebe za predložitev
te dokumentacije pristojnemu inšpektorju (5. točka
šestega odstavka 11. člena),
9. za embaliranje blaga uporabi embalažo, za katero ni
pridobil izjave o skladnosti embalaže ali pa ni predložil
kopije izjave o skladnosti embalaže pristojnemu
inšpektorju na njegovo zahtevo (13. člen).
(8) Z globo 1.200 eurov se za prekršek kaznuje trgovec iz
1. točke drugega odstavka 31. člena, če:
...
2. v zvezi s plačilom stroškov ravnanja z odpadno
embalažo ne sklene pogodbe z družbo za ravnanje z
odpadno embalažo ali o sklenitvi pogodbe z družbo za
ravnanje z odpadno embalažo ne obvešča vseh svojih
kupcev, razen potrošnikov, ali jih ne obvešča na
predpisani način (tretji odstavek 31. člena),
...
(11) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje družba
za ravnanje z odpadno embalažo, če:
...
16. najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta
ne zagotovi oddaje odpadne embalaže v končni postopek
predelave ali odstranjevanja v skladu s to uredbo in
predpisi, ki urejajo odpadke, tako da se upoštevajo
hierarhija ravnanja z odpadno embalažo iz 24. člena te
uredbe ter okoljski cilji predelave in recikliranja odpadne
embalaže iz 25. člena te uredbe (peti odstavek 40. člena),
...
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