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1.7.2015 A8-0215/2 

Predlog spremembe  2 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju peticije „Stop Food 

Waste in Europe!“ (Ustavimo nastajanje 

živilskih odpadkov v Evropi!); 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Predlog spremembe  3 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker je Parlament večkrat pozval 

Komisijo, naj določi kazalnike in pravno 

zavezujoče cilje za učinkovito rabo virov; 

N. ker je Parlament večkrat pozval 

Komisijo, naj določi kazalnike in cilje za 

učinkovito rabo virov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Predlog spremembe  4 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj do leta 2015 

predlaga zavezujoč cilj, da se do leta 2030 

na ravni EU 30-odstotno poveča 

učinkovitost rabe virov glede na ravni iz 

leta 2014, pa tudi posamezne cilje za vsako 

državo članico; poudarja, da je treba pred 

izvajanjem ciljev za učinkovito rabo virov 

te podpreti s kazalniki; 

19. poziva Komisijo, naj do leta 2015 

predlaga cilj, da se do leta 2030 na ravni 

EU 30-odstotno poveča učinkovitost rabe 

virov glede na ravni iz leta 2014, pa tudi 

posamezne cilje za vsako državo članico; 

poudarja, da je treba pred izvajanjem ciljev 

za učinkovito rabo virov te podpreti s 

kazalniki; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Predlog spremembe  5 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva Komisijo, naj predloži 

napovedani predlog o pregledu zakonodaje 

o odpadkih do konca leta 2015 in pri tem 

skrbno uporabi hierarhijo ravnanja z 

odpadki ter vanj vključi naslednje točke:  

– jasne in nedvoumne opredelitve; 

– razvoj ukrepov za preprečevanje 

nastajanja odpadkov; 

– določitev zavezujočih ciljev glede 

preprečevanja nastajanja odpadkov za 

komunalne, komercialne in industrijske 

odpadke, ki naj bi jih dosegli do leta 2025; 

– določitev jasnih minimalnih standardov 

zahtev za razširjeno odgovornost 

proizvajalca, da bi zagotovili preglednost 

in stroškovno učinkovitost shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca; 

– izvajanje načela „odvrzi in plačaj“ za 

ostanek odpadkov skupaj s sistemi za 

obvezno ločeno zbiranje papirja, kovine, 

plastike in stekla, da bi zagotovili, da bodo 

materiali za recikliranje visoke kakovosti; 

uvedba obveznega ločenega zbiranja 

bioloških odpadkov do leta 2020; 

– povečanje ciljev glede recikliranja in 

priprave za ponovno uporabo na vsaj 70 % 

trdnih komunalnih odpadkov in 80 % 

recikliranja odpadne embalaže do leta 2030 

na podlagi zanesljive metode poročanja, ki 

35. poziva Komisijo, naj predloži 

napovedani predlog o pregledu zakonodaje 

o odpadkih do konca leta 2015 in pri tem 

skrbno uporabi hierarhijo ravnanja z 

odpadki ter vanj vključi naslednje točke:  

– jasne in nedvoumne opredelitve; 

– razvoj ukrepov za preprečevanje 

nastajanja odpadkov; 

– določitev zavezujočih ciljev glede 

preprečevanja nastajanja odpadkov za 

komunalne, komercialne in industrijske 

odpadke, ki naj bi jih dosegli do leta 2025; 

– določitev jasnih minimalnih standardov 

zahtev za razširjeno odgovornost 

proizvajalca, da bi zagotovili preglednost 

in stroškovno učinkovitost shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca; 

– izvajanje načela „odvrzi in plačaj“ za 

ostanek odpadkov skupaj s sistemi za 

obvezno ločeno zbiranje papirja, kovine, 

plastike in stekla, da bi zagotovili, da bodo 

materiali za recikliranje visoke kakovosti; 

uvedba obveznega ločenega zbiranja 

bioloških odpadkov do leta 2020; 

– povečanje ciljev glede recikliranja in 

priprave za ponovno uporabo na vsaj 70 % 

trdnih komunalnih odpadkov in 80 % 

recikliranja odpadne embalaže do leta 2030 

na podlagi zanesljive metode poročanja, ki 
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bo preprečila poročanje o odvrženih 

odpadkih (odloženih na odlagališče ali 

sežganih) kot o recikliranih odpadkih, pri 

čemer naj se za vse države članice uporabi 

ista harmonizirana metoda z neodvisno 

preverjenimi statističnimi podatki; uvedba 

obveznosti za izvajalce recikliranja, da 

poročajo o vhodnih količinah odpadkov in 

izhodnih količinah recikliranih materialov, 

ki jih proizvajajo obrati za recikliranje 

odpadkov; 

– stroga omejitev sežiga odpadkov (s 

pridobivanjem energije ali ne), do leta 

2020 na odpadke, ki jih je ni mogoče 

reciklirati ali niso biorazgradljivi; 

– zavezujoče postopno zmanjšanje vsega 

odlaganja na odlagališčih, ki naj se izvaja v 

skladu z zahtevami glede recikliranja in naj 

bo sestavljeno iz treh faz (do leta 2020, do 

leta 2025 in do leta 2030), kar bo vodilo k 

dokončni prepovedi odlaganja na 

odlagališčih, razen za nekatere nevarne 

odpadke in ostanek odpadkov, za katera je 

odlaganje na odlagališčih okolju 

najprijaznejša možnost; 

– uvedba dajatev za odlaganje na 

odlagališčih in sežiganje; 

bo preprečila poročanje o odvrženih 

odpadkih (odloženih na odlagališče ali 

sežganih) kot o recikliranih odpadkih, pri 

čemer naj se za vse države članice uporabi 

ista harmonizirana metoda z neodvisno 

preverjenimi statističnimi podatki; uvedba 

obveznosti za izvajalce recikliranja, da 

poročajo o vhodnih količinah odpadkov in 

izhodnih količinah recikliranih materialov, 

ki jih proizvajajo obrati za recikliranje 

odpadkov; 

– stroga omejitev sežiga odpadkov (s 

pridobivanjem energije ali ne), do leta 

2020 na odpadke, ki jih je ni mogoče 

reciklirati ali niso biorazgradljivi; 

– zavezujoče postopno zmanjšanje vsega 

odlaganja na odlagališčih, ki naj se izvaja v 

skladu z zahtevami glede recikliranja in naj 

bo sestavljeno iz treh faz (do leta 2020, do 

leta 2025 in do leta 2030), kar bo vodilo k 

dokončni prepovedi odlaganja na 

odlagališčih, razen za nekatere nevarne 

odpadke in ostanek odpadkov, za katera je 

odlaganje na odlagališčih okolju 

najprijaznejša možnost; 

– spodbujanje držav članic k uvedbi 

dajatev za odlaganje na odlagališčih in 

sežiganje; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Predlog spremembe  6 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poziva Komisijo, naj do konca leta 

2015 predlaga cilje, ukrepe in instrumente 

za učinkovito preprečevanje nastajanja 

živilskih odpadkov, vključno z 

zavezujočim ciljem zmanjšanja količine 

živilskih odpadkov za vsaj 30 % do leta 

2025 v sektorjih proizvodnje, 

maloprodaje/distribucije, prodaje 

hrane/gostinstva in gospodinjstva; poziva 

Komisijo naj pri izvajanju ocene učinka 

novih zadevnih zakonodajnih predlogov 

oceni njihov morebitni učinek na nastajanje 

živilskih odpadkov; 

47. poziva Komisijo, naj do konca leta 

2015 predlaga cilje, ukrepe in instrumente 

za učinkovito preprečevanje nastajanja 

živilskih odpadkov, vključno z 

zavezujočim ciljem zmanjšanja količine 

živilskih odpadkov za vsaj 30 % do leta 

2025 v sektorjih proizvodnje, 

maloprodaje/distribucije, prodaje 

hrane/gostinstva in gospodinjstva; poziva 

Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev praks 

v državah članicah, pri katerih bi 

prodajalci živil na drobno neprodane 

proizvode razdelili dobrodelnim 

organizacijam; poziva Komisijo naj pri 

izvajanju ocene učinka novih zadevnih 

zakonodajnih predlogov oceni njihov 

morebitni učinek na nastajanje živilskih 

odpadkov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Predlog spremembe  7 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva Komisijo, naj predlaga, naj se 

načela in standardi najboljše razpoložljive 

tehnologije uporabljajo za vse materiale in 

dele stavb, poleg tega pa naj razvije potni 

list stavb, ki bo temeljil na njihovem 

celotnem življenjskem ciklu; meni, da bi 

moral potni list stavb povečati preglednost 

in vsebovati informacije, ki bodo olajšale 

vzdrževanje, popravila, prenovo in 

recikliranje; 

52. poziva Komisijo, naj ugotovi, ali bi 

načela in standarde najboljše razpoložljive 

tehnologije lahko razširili, tako da bi 

zajemali vse materiale in dele stavb, poleg 

tega pa naj razvije potni list stavb, ki bo 

temeljil na njihovem celotnem 

življenjskem ciklu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Predlog spremembe  8 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bi bilo treba glede na to, da 

90 % zgrajenega okolja, ki bo obstajalo v 

letu 2050, obstaja že danes, opredeliti 

posebne zahteve in pobude za obnovo 

stavb, da bi imela večina stavb do leta 

2050 pozitivno energijsko bilanco; zato 

poziva Komisijo, naj izdela dolgoročno 

strategijo obnove obstoječih stavb ter 

okrepi vlogo nacionalnih strategij obnove, 

uvedenih z Direktivo 2012/27/EU o 

energetski učinkovitosti; 

53. meni, da bi bilo treba glede na to, da 

90 % zgrajenega okolja, ki bo obstajalo v 

letu 2050, obstaja že danes, opredeliti 

posebne zahteve in pobude za obnovo 

stavb, da bi do leta 2050 izboljšali njihov 

energetski odtis;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Predlog spremembe  9 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. poziva Komisijo, naj predlaga, da so 

postopki javnega naročanja obvezno 

zeleni; meni, da je treba pri vseh javnih 

naročilih dajati prednost znova 

uporabljenim, popravljenim, predelanim, 

obnovljenim ali drugim trajnostnim 

proizvodom in rešitvam, gospodarnim z 

viri, če pa niso obravnavani prednostno, je 

treba uporabiti načelo „upoštevaj ali 

pojasni“; 

60. poziva Komisijo, naj predlaga postopke 

javnega naročanja, v katerih bo dana 

prednost znova uporabljenim, 

popravljenim, predelanim, obnovljenim ali 

drugim trajnostnim proizvodom in 

rešitvam, gospodarnim z viri, če pa ne 

bodo obravnavani prednostno, bi bilo treba 

uporabiti načelo „upoštevaj ali pojasni“; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Predlog spremembe  10 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. poziva Komisijo, naj v prvi polovici 

leta 2016 predloži sporočilo o trajnostni 

preskrbi s hrano, ki je pripravljeno že od 

leta 2013 in katerega sprejetje je bilo 

večkrat preloženo; ker proizvodnja in 

poraba hrane predstavljata velik delež rabe 

virov, poudarja, da bi moralo sporočilo 

celovito obravnavati neučinkovito rabo 

virov v prehranski verigi in spodbujati 

razvoj trajnostne prehranske politike; 

poziva Komisijo, naj oceni uporabo 

ekološke embalaže za hrano, pa tudi 

možnost postopnega nadomeščanja te 

embalaže z biološkimi in biorazgradljivimi 

materiali, ki jih je mogoče kompostirati v 

skladu z evropskimi standardi; 

65. poziva Komisijo, naj v prvi polovici 

leta 2016 predloži sporočilo o trajnostni 

preskrbi s hrano, ki je pripravljeno že od 

leta 2013 in katerega sprejetje je bilo 

večkrat preloženo; ker proizvodnja in 

poraba hrane predstavljata velik delež rabe 

virov, poudarja, da bi moralo sporočilo 

celovito obravnavati neučinkovito rabo 

virov v prehranski verigi in spodbujati 

razvoj trajnostne prehranske politike; 

poziva Komisijo, naj oceni uporabo 

ekološke embalaže za hrano, pa tudi 

možnost uporabe bioloških in 

biorazgradljivih materialov, ki jih je 

mogoče kompostirati, po potrebi v skladu z 

evropskimi standardi in pristopom na 

podlagi življenjskega cikla; 

Or. en 

 

 

 


