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8.3.2017 A8-0034/244 

Predlog spremembe  244 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Za zagotovitev, da cilji recikliranja 

temeljijo na zanesljivih in primerljivih 

podatkih, in da bi se omogočilo 

učinkovitejše spremljanje napredka pri 

doseganju teh ciljev bi morala biti 

opredelitev komunalnih odpadkov v 

Direktivi 2008/98/ES skladna z 

opredelitvami, ki jih v statistične namene 

uporabljata Eurostat in Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj, na 

podlagi katerih države članice svoje 

podatke sporočajo že leta. Opredelitev 

komunalnih odpadkov v tej direktivi je 

neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja 

z odpadki javni ali zasebni subjekt. 

(6) Opredelitev komunalnih odpadkov 

v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je 

izvajalec ravnanja z odpadki javni ali 

zasebni subjekt. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Predlog spremembe  245 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti 

ukrepe za spodbujanje preprečevanja 

nastajanja živilskih odpadkov v skladu z 

agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, 

ki jo je 25. septembra 2015 sprejela 

Generalna skupščina Združenih narodov, 

zlasti v skladu z njenim ciljem 

prepolovitve količine nastalih živilskih 

odpadkov do leta 2030. Ti ukrepi bi 

morali biti namenjeni preprečevanju 

nastajanja živilskih odpadkov pri 

primarni pridelavi, obdelavi in 

proizvodnji, prodaji na drobno in 

distribuciji hrane ter v restavracijah in 

gostinskih dejavnostih, pa tudi v 

gospodinjstvih. Ob upoštevanju okoljskih 

in gospodarskih koristi preprečevanja 

nastajanja živilskih odpadkov bi morale 

države članice sprejeti ukrepe, posebej 

namenjene preprečevanju nastajanja 

živilskih odpadkov, in meriti napredek na 

področju zmanjševanja teh odpadkov. Za 

olajšanje izmenjave dobrih praks v vsej 

EU tako med državami članicami kot tudi 

med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo 

treba vzpostaviti enotne metodologije za 

opravljanje takšnih meritev. Stopnje 

živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati 

vsaki dve leti. 

črtano 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Predlog spremembe  246 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se zagotovi boljše, pravočasno 

in enotnejše izvajanje te direktive ter 

predvidijo slabosti pri izvajanju, bi bilo 

treba vzpostaviti sistem zgodnjega 

opozarjanja za odkrivanje pomanjkljivosti 

in ukrepanje pred iztekom rokov za 

izpolnjevanje ciljev. 

črtano 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Predlog spremembe  247 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – točka 1a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vstavi se naslednja točka 1a: (a) vstavi se naslednja točka 1a: 

„1a. „komunalni odpadki“ pomenijo: „1a. „komunalni odpadki“ pomenijo: 

odpadke iz gospodinjstev in druge 

odpadke, ki so jim po naravi in sestavi 

podobni; 

(a) mešane odpadke in ločeno zbrane 

odpadke iz gospodinjstev, ki vključujejo:- 

papir in karton, steklo, kovine, plastiko, 

biološke odpadke, les, tekstil, odpadno 

električno in elektronsko opremo, 

odpadne baterije in akumulatorje, 

kosovne odpadke, vključno z belo tehniko, 

ležišči in pohištvom, 

vrtne odpadke, vključno z listjem in 

pokošeno travo; 

 

(b) mešane in ločeno zbrane odpadke 

iz drugih virov, ki so po naravi, sestavi in 

količini primerljivi z odpadki iz 

gospodinjstev; 

 

(c) odpadke, ki nastanejo pri čiščenju 

tržnic in cest, vključno s smetmi s cest, 

vsebino košev za smeti ter odpadke, ki 

nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov. 

 

Komunalni odpadki ne vključujejo 

odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, 

vključno z blatom iz čistilnih naprav ter 

gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov;“ 
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Or. en 

(Gl. besedilo člena 2(b) Direktive 1999/31/ES.) 

Obrazložitev 

Da se ohrani sedanja opredelitev komunalnih odpadkov. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Predlog spremembe  248 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Direktiva 2008/98/ES 

„Člen 11b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Vstavi se naslednji člen 11b: črtano 

„Člen 11b  

Poročilo zgodnjega opozarjanja  

1. Komisija v sodelovanju z Evropsko 

agencijo za okolje pripravi poročila o 

napredku pri doseganju ciljev iz člena 

11(2)(c) in (d) ter člena 11(3), in sicer 

najpozneje tri leta pred iztekom 

posameznega roka iz navedenih določb. 

 

2. Poročila iz odstavka 1 vključujejo:  

(a) oceno v zvezi z izpolnjevanjem ciljev za 

vsako državo članico; 

 

(b) seznam držav članic, pri katerih 

obstaja tveganje, da ne bodo pravočasno 

izpolnile navedenih ciljev, ki se mu 

priložijo ustrezna priporočila za zadevne 

države članice.“ 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Predlog spremembe  249 

Jean-François Jalkh 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Odpadki(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 38 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija lahko oblikuje smernice 

za razlago opredelitev pojmov predelave in 

odstranjevanja. 

črtano 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 

členom 38a sprejme delegirane akte za 

podrobno opredelitev uporabe enačbe za 

sežigalnice iz točke R1 v Prilogi II. 

Upoštevajo se lahko lokalne podnebne 

razmere, na primer kako nizke so 

temperature in kakšna je potreba po 

ogrevanju, če te razmere vplivajo na 

količino energije, ki se lahko tehnično 

uporabi ali pridobi kot električna 

energija, ogrevanje, hlajenje ali procesna 

para. Upoštevajo se lahko tudi lokalne 

razmere v najbolj oddaljenih regijah, 

določenih v tretjem pododstavku člena 

349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

in na ozemljih iz člena 25 Akta o pristopu 

iz leta 1985. 

 

 (Namen predloga spremembe je črtati tudi 

člen 38(1) iz sedanjega zakonodajnega 

akta.) 

Or. en 

 


