27. 3. 2019
Sporočilo za javnost

Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018
Rok: 31. marec 2019

Poročilo o dajanju embalaže v promet mora oddati oseba, ki daje embalažo v promet. Pri Agenciji
Republike Slovenije za okolje (ARSO) ali Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) se mora vpisati v
evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ter voditi evidenco o tej embalaži.

Dajanje embalaže v promet pomeni:
- prvič dati v promet v Republiki Sloveniji (RS) blago, embalirano v RS,
- prvič uporabiti blago, embalirano v RS, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
- prvič dati v promet v RS embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav,
- prvič uporabiti embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, če je
pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
- prvič dati v promet v RS embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz tretjih držav ali
proizvedeno v RS, ki ni namenjena za embaliranje blaga (t. i. servisna embalaža), ali
- prvič uporabiti embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz tretjih držav ali proizvedeno v
RS, ki ni namenjena za embaliranje blaga (t. i. servisna embalaža), če je pridobitelj ali proizvajalec te
embalaže tudi njen končni uporabnik.

Osebe, ki dajo embalažo v promet, so:
- embalerji,
- pridobitelji embaliranega blaga,
- proizvajalci embalaže (za t. i. servisno embalažo) in
- pridobitelji embalaže (za t. i. servisno embalažo).

V vseh štirih primerih so to slovenske pravne in fizične osebe. Tuje pravne osebe nimajo obveznosti v skladu
s trenutno veljavno Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Vpis v evidenco in poročanje na spletni strani ARSO za neplačnike okoljske dajatve.
Vpis v evidenco in poročanje na spletni stran FURS za plačnike okoljske dajatve.
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Pravne osebe, vpisane v AJPES, poročajo preko aplikacije, kjer se morajo najprej registrirati in nato s prejeto
kodo (ki jo dobijo po priporočeni pošti) potrditi registracijo. S tem so vpisani v evidenco (rok za obstoječe
zavezance je bil 31. 1. 2018). Osebe, ki izvajajo osebno dopolnilno delo ali osnovno kmetijsko dejavnost,
poročajo na naslov embalaza.arso@gov.si, kamor sporočijo ime in priimek, naslov in številko vpisa v Ajpes (za
osebno dopolnilno delo), opredelijo pa se kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže
ali pridobitelj embalaže. Poročilo naj vsebuje podatke, kot so v spodnjem vzorcu.

Prekrški za neizvajanje določb iz 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so določeni
v 53. členu Uredbe. Globa znaša 4.000 eurov
52. člen Uredbe določa, da nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo
okolja, nad izvajanjem prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 10.e člena te uredbe pa tudi tržni
inšpektorji.
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