
Załącznik nr 5

PRZYKŁADY ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH ZA POBIEGANIU POWSTAWANIU ODPADÓW

Środki, które mogą mieć wpływ na warunki ramowe związane z wytwarzaniem odpadów

1. Wykorzystanie środków planowania lub innych instrumentów ekonomicznych wspierających efek-
tywne wykorzystanie zasobów.

2. Promocja badań i rozwoju w obszarze pozyskiwania czystszych i bardziej oszczędnych produktów
i technologii oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników takich badań i rozwoju.

3. Opracowanie na wszystkich poziomach skutecznych i przydatnych wskaźników presji na środowisko
związanej z wytwarzaniem odpadów, przy czym celem tych wskaźników ma być przyczynienie się do za-
pobiegania powstawaniu odpadów, od porównywania produktów na poziomie Wspólnoty, przez działania
podjęte przez władze lokalne, po środki ogólnokrajowe.

Środki, które mogą mieć wpływ na fazę projektu, produkcji i dystrybucji

4. Promocja eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy pro-
jektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera
na środowisko przez cały cykl życia).

5. Dostarczanie informacji o technikach zapobiegania powstawaniu odpadów z zamiarem ułatwiania
wprowadzania najlepszych dostępnych technik w przemyśle.

6. Organizacja szkoleń dla właściwych organów w zakresie wprowadzania wymogów dotyczących
zapobiegania powstawaniu odpadów do decyzji wydawanych na podstawie ustawy o odpadach i ustawy –
Prawo ochrony środowiska.

7. Objęcie środkami zapobiegania wytwarzaniu odpadów instalacji niepodlegających pozwoleniom zin-
tegrowanym. W odpowiednich przypadkach środki takie mogą zawierać oceny i plany zapobiegania po-
wstawaniu odpadów.

8. Wykorzystanie kampanii informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego, decyzyjnego i in-
nego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorstw. Środki takie będą szczególnie skuteczne, jeżeli będą skierowane
i dostosowane do małych i średnich przedsiębiorstw i będą działały przez sieci istniejących powiązań
gospodarczych.

9. Stosowanie dobrowolnych umów, paneli konsumentów i producentów lub negocjacji sektorowych,
zmierzających do tego, aby dane przedsiębiorstwa lub sektory przemysłu wyznaczały własne plany lub cele
zapobiegania powstawaniu odpadów lub udoskonalały nieoszczędne produkty lub opakowania.

10. Promocja wiarygodnych systemów zarządzania środowiskiem, w tym EMAS i I SO 14001.

Środki, które mogą mieć wpływ na fazę konsumpcji i użytkowania

11. Instrumenty ekonomiczne, takie jak zachęty do czystych zakupów lub wprowadzenie obowiązkowej
zapłaty przez konsumentów za dany artykuł lub element opakowania, który w przeciwnym wypadku byłby
wydawany bezpłatnie.

12. Wykorzystanie kampanii informacyjnych i kierowanie informacji do ogółu społeczeństwa lub kon-
kretnej grupy konsumentów.

13. Promocja wiarygodnego etykietowania ekologicznego.

14. Porozumienia z sektorem przemysłu, np. dotyczące paneli produktów podobnych do prowadzonych
w ramach zintegrowanych polityk produktowych lub umowy z detalistami w sprawie dostępności informa-
cji o zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz w sprawie produktów powodujących mniejsze oddziaływa-
nie na środowisko.



15. W kontekście zamówień publicznych i zaopatrzenia przedsiębiorstw – włączanie kryteriów związa-
nych z ochroną środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów do zaproszeń do składania ofert i kon-
traktów, zgodnie z Podręcznikiem na temat ekologicznych zamówień publicznych, opublikowanym przez
Komisję Europejską 29 października 2004 r.

16. Propagowanie ponownego użycia lub naprawy wyrzucanych produktów lub ich składników,
w szczególności przez stosowanie środków edukacyjnych, ekonomicznych, logistycznych i innych, takich
jak wspieranie lub tworzenie akredytowanych sieci napraw i ponownego użycia, zwłaszcza w regionach
gęsto zaludnionych.


