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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo 

treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja 

in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja 

zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe 

naravnih virov ter spodbujanja bolj 

krožnega gospodarstva. 

(1) Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo 

treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja 

in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja 

zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe 

naravnih virov, spodbujanja bolj krožnega 

gospodarstva, povečanja energetske 

učinkovitosti in zmanjšanja odvisnosti 

Unije od tujih energentov in virov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Parlament je 9. julija 2015 sprejel 

resolucijo o učinkoviti rabi virov: prehod 

na krožno gospodarstvo1a, v njej pa 

poudaril, da je treba določiti zavezujoče 

cilje, razviti ukrepe za preprečevanje 

nastajanja odpadkov ter jasne in 

nedvoumne opredelitve; 

 _______________ 

 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Številne države članice še niso 

razvile potrebne infrastrukture za ravnanje 

z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da 

se določijo dolgoročni cilji politike za 

usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se 

preprečilo ustvarjanje strukturnih 

presežkov zmogljivosti za obdelavo 

ostankov odpadkov in izgubo materialov, 

ki jih je mogoče reciklirati, na dnu 

hierarhije ravnanja z odpadki. 

(3) Številne države članice še niso 

razvile potrebne infrastrukture za ravnanje 

z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da 

se določijo dolgoročni cilji politike za 

usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se 

preprečilo ustvarjanje strukturnih 

presežnih zmogljivosti za obdelavo 

ostankov odpadkov ali odlaganje na 

odlagališčih in izgubo materialov, ki jih je 

mogoče reciklirati, na najnižji ravni 

hierarhije ravnanja z odpadki. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagano razjasnjuje uvodno izjavo in poudarja vlogo odpadkov pri izvajanju krožnega 

gospodarstva. Poudarja, da bi se bilo treba izogibati najnižji ravni hierarhije ravnanja z 

odpadki, namreč odlaganju na odlagališčih. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Opredelitve komunalnih odpadkov, 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov, končnega postopka 

recikliranja ter zasipanja je treba vključiti v 

Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni 

področje uporabe teh pojmov. 

(5) Opredelitve komunalnih odpadkov, 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov, odpadkov iz trgovine in 

industrije, končnega postopka recikliranja, 

smetenja ter zasipanja je treba vključiti v 

Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni 

področje uporabe teh pojmov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

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) Za zagotovitev, da bodo cilji 

recikliranja temeljili 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 

harmonizirana 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Države članice bi morale zagotoviti 

zadostne spodbude za izvajanje hierarhije 

ravnanja z odpadki, zlasti v smislu 

finančnih spodbud za doseganje ciljev za 

preprečevanje nastajanja in recikliranje 

odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za 

odlaganje na odlagališča in sežiganje, 

sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca in spodbude za 

lokalne oblasti. 

(7) Države članice bi morale zagotoviti 

zadostne spodbude za izvajanje hierarhije 

ravnanja z odpadki, zlasti v smislu 

finančnih, fiskalnih in regulativnih 

spodbud za doseganje ciljev za 

preprečevanje nastajanja in recikliranje 

odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za 

odlaganje na odlagališča in sežiganje, 

prepoved odlaganja na odlagališča, sheme 

„odvrzi in plačaj“, sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, programi 

neposredne zaščite cen, internalizacija 

pozitivnih in negativnih zunanjih 

stroškov, povezanih z recikliranjem in 
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primarnimi surovinami, politika 

ničelnega davka na dodano vrednost za 

popravilo in prodajo rabljenih proizvodov, 

obvezno zeleno javno naročanje in 

spodbude za lokalne organe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca so bistveni element 

učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar 

obstajajo precejšnje razlike med državami 

članicami glede učinkovitosti in uspešnosti 

teh shem. Zato je treba določiti minimalne 

operativne zahteve za razširjeno 

odgovornost proizvajalca. Te zahteve bi 

morale zmanjšati stroške in izboljšati 

učinkovitost podjetij, vključno z malimi in 

srednjimi podjetji, hkrati pa zagotoviti tudi 

enake konkurenčne pogoje zanje ter 

preprečiti ovire za nemoteno delovanje 

notranjega trga. Prav tako bi morale tudi 

prispevati k vključevanju stroškov ob 

koncu življenjske dobe proizvodov v 

njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za 

proizvajalce, da bi bolje upoštevali 

možnost recikliranja in ponovne uporabe 

že pri načrtovanju svojih proizvodov. Te 

zahteve bi morale veljati tako za nove kot 

tudi za obstoječe sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca. Potrebno je 

prehodno obdobje za prilagoditev strukture 

in postopkov obstoječih shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca na nove zahteve. 

(9) Sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca so bistveni element 

učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar 

obstajajo precejšnje razlike med državami 

članicami glede učinkovitosti in uspešnosti 

teh shem. Zato je treba določiti minimalne 

obvezne operativne zahteve glede shem za 

razširjeno odgovornost proizvajalca. Te 

zahteve bi morale zmanjšati stroške in 

izboljšati učinkovitost podjetij, omogočiti 

boljše izvajanje in izvrševanje ločenega 

zbiranja in razvrščanja, zagotoviti 

kakovostnejše recikliranje, pomagati 

zagotavljati stroškovno učinkovit dostop 

do sekundarnih surovin, hkrati pa 

zagotoviti enake konkurenčne pogoje, tudi 

malim in srednjim podjetjem, ter preprečiti 

ovire za nemoteno delovanje notranjega 

trga. Prav tako bi morale prispevati k 

vključevanju stroškov ob koncu življenjske 

dobe proizvodov v njihovo ceno ter 

zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi 

bolje upoštevali možnost recikliranja in 

ponovne uporabe že pri načrtovanju svojih 

proizvodov. Te zahteve bi morale veljati 

tako za nove kot tudi za obstoječe sheme 

razširjene odgovornosti proizvajalca. 

Potrebno je torej prehodno obdobje za 

prilagoditev strukture in postopkov 

obstoječih shem razširjene odgovornosti 

proizvajalca, poleg tega morajo države 

članice, ki nimajo tega koncepta, 
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prilagoditi svoje strukture in postopke na 

nove zahteve. Države članice, ki nimajo 

razširjene odgovornosti proizvajalca, bi 

morale v prehodnem obdobju zagotoviti, 

da njihovi sistemi ravnanja z odpadki 

dosegajo rezultate na izvršljiv, pregleden 

in odgovoren način ter popolnoma 

skladno z minimalnimi zahtevami za 

sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe razjasnjuje opredelitev razširjene odgovornosti proizvajalca in dodatno 

utemeljuje, da so za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca potrebne minimalne zahteve. 

Tistih nekaj državam članicam brez te sheme bi moralo biti omogočeno, da svoje rezultate v 

uspešnosti pri ravnanju z odpadki pokažejo enako pregledno in odgovorno. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Preprečevanje nastajanja odpadkov 

je najučinkovitejši način za povečanje 

učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje 

vpliva odpadkov na okolje. Zato je 

pomembno, da države članice sprejmejo 

ustrezne ukrepe za preprečevanje 

nastajanja odpadkov ter spremljajo in 

ocenjujejo napredek pri izvajanju takšnih 

ukrepov. Za zagotovitev enotnega merjenja 

splošnega napredka pri izvajanju ukrepov 

za preprečevanje nastajanja odpadkov bi 

bilo treba določiti skupne kazalnike. 

(10) Preprečevanje nastajanja odpadkov 

je najučinkovitejši način za povečanje 

učinkovitosti rabe virov, zmanjšanje vpliva 

odpadkov na okolje in za zmanjšanje 

odvisnosti o uvoza vse redkejših surovin. 

Zato je pomembno, da države članice 

sprejmejo ustrezne ukrepe za 

preprečevanje nastajanja odpadkov, 

vključno z ukrepi za zmanjšanje 

prisotnosti nevarnih snovi, spodbujanje 

recikliranja visokokakovostnih 

materialov, prizadevanja proti 

načrtovanemu zastaranju, krepitev moči 

potrošnikov z boljšimi informacijami o 

proizvodih, spodbujanje stalne 

komunikacije in rednih izobraževalnih 

kampanj o preprečevanju nastajanja 

odpadkov, ter da spremljajo in ocenjujejo 

napredek pri izvajanju teh ukrepov. Za 

zagotovitev enotnega merjenja splošnega 

napredka pri izvajanju ukrepov za 
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preprečevanje nastajanja odpadkov bi bilo 

treba določiti skupne kazalnike. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Komisija bi morala preučiti 

možnost, da bi določili cilje za recikliranje 

nenevarnih odpadkov iz trgovine in 

industrije. Da bi ustvarili pravo izhodišče 

za določitev teh ciljev, mora Komisija na 

podlagi skupnega poročanja držav članic 

zbrati podatke o tovrstnih odpadkih. V 

dveh letih po zbiranju podatkov in na 

podlagi ocene učinka bi morala razmisliti 

o možnosti ločenih ciljev za recikliranje 

inertnih nenevarnih odpadkov iz trgovine 

in industrije do leta 2025 – vsaj za papir, 

kovine in bioloških odpadke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Ločeno zbiranje in recikliranje 

odpadnih olj bi prineslo znatne 

gospodarske in okoljske koristi, na primer 

zanesljivejšo oskrbo s surovinami, 

napredovanje proti krožnemu 

gospodarstvu in manjšo odvisnost od 

dobave nafte. Nekatere države članice že 

zbirajo in reciklirajo velik del svojih 

odpadnih olj. Kljub temu je bilo leta 2015 

le okrog 13 % vseh ponovno rafiniranih 
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baznih olj pridobljenih iz odpadnih olj. 

Določiti bi bilo torej treba vseunijski cilj 

za zbiranje in recikliranje odpadnih olj. 

Da bi dosegli ta cilj na ravni Unije, bi 

morale države članice, ki še nimajo 

zmogljivosti za ponovno rafiniranje 

odpadnih olj, imeti možnost, da bi jih 

izvozile v druge države članice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z regeneracijo odpadnih olj se zmanjša morebitno breme primarne proizvodnje maziv ter 

vpliv na podnebne spremembe, v vsem procesu pa se prihrani do 30 % energije,. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za namen izračuna, ali so bili cilji 

priprave za ponovno uporabo in 

recikliranje doseženi, bi bilo državam 

članicam treba omogočiti, da v teh 

količinah upoštevajo proizvode in sestavne 

dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo 

pripravijo priznani izvajalci dejavnosti 

ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa 

tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru 

sežiganja. Da se zagotovi enotno 

izračunavanje teh podatkov, bo Komisija 

sprejela podrobna pravila za določanje 

priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za 

ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, 

merila kakovosti za reciklirane kovine in 

pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem 

in sporočanjem podatkov. 

(18) Za izračun, ali so cilji priprave za 

ponovno uporabo in recikliranje doseženi, 

bi bilo državam članicam treba omogočiti, 

da v teh količinah upoštevajo proizvode in 

sestavne dele, po potrebi pa tudi embalažo 

proizvodov, ki jih za ponovno uporabo 

pripravijo priznani izvajalci dejavnosti 

ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa 

tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru 

energijske predelave in sežiganja. Da se 

zagotovi enotno izračunavanje teh 

podatkov, bo Komisija sprejela podrobna 

pravila za določanje priznanih izvajalcev 

dejavnosti priprave za ponovno uporabo in 

kavcijskih sistemov, merila kakovosti za 

reciklirane kovine in pravila v zvezi z 

zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem 

podatkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prevzeto izračunsko metodo iz Priloge VI okvirne direktive o odpadkih in direktive o embalaži 

in odpadni embalaži je treba za embalažo prilagoditi, saj bi harmonizacija brez prilagoditev 
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utegnila privesti do napačne razlage in/ali nepotrebnih upravnih bremen. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Pravilno ravnanje z nevarnimi 

odpadki še vedno predstavlja težavo v 

Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno 

manjkajo. Zato je treba vzpostaviti 

elektronske registre nevarnih odpadkov v 

državah članicah in tako okrepiti 

mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. 

Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba 

po potrebi razširiti na druge vrste 

odpadkov, da se poenostavi vodenje 

evidenc za podjetja in uprave ter izboljša 

spremljanje tokov odpadkov v Uniji. 

(21) Pravilno ravnanje z nevarnimi 

odpadki je v Uniji še vedno težava, podatki 

o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato 

je treba vzpostaviti elektronske registre 

nevarnih odpadkov v državah članicah in 

tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc 

in sledljivosti. Elektronsko zbiranje 

podatkov bi bilo treba čim bolj razširiti na 

druge vrste odpadkov, da se poenostavi 

vodenje evidenc za podjetja in uprave ter 

izboljša spremljanje tokov odpadkov v 

Uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Spremljanje tokov odpadkov je prvi pogoj za učinkovito izvajanje direktive, uvedba sistemov 

za elektronsko zbiranje podatkov pa bi lahko k temu prispevalo in znižalo stroške spremljanja. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Statistični podatki, ki jih predložijo 

države članice, so za Komisijo bistveni 

element za oceno skladnosti vseh držav 

članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, 

zanesljivost in primerljivost statističnih 

podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo 

enotne vstopne točke za vse podatke o 

odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za 

poročanje, primerjalno analizo nacionalnih 

metodologij za poročanje in uvedbo poročil 

o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi 

morale države članice pri poročanju o 

(28) Statistični podatki, ki jih predložijo 

države članice, so za Komisijo bistveni 

element za oceno skladnosti vseh držav 

članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, 

zanesljivost in primerljivost posredovanih 

podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo 

enotne vstopne točke za vse podatke o 

odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za 

poročanje, primerjalno analizo nacionalnih 

metodologij za poročanje in uvedbo poročil 

o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi 

morale države članice pri poročanju o 
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doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih 

uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo 

razvijejo Komisija in nacionalni statistični 

uradi držav članic. 

doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih 

uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo 

razvijejo Komisija, nacionalni statistični 

uradi držav članic in nacionalni organi, 

pristojni za ravnanje z odpadki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) točka (b) člena 2(2) se nadomesti z 

naslednjim: 

„b) stranski živalski proizvodi, vključno s 

predelanimi proizvodi, ki jih zajema 

Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki 

so namenjeni za sežig, odlaganje ali 

uporabo v obratu za pridobivanje 

bioplinov ali obratu za kompostiranje; 

„b) stranski živalski proizvodi, vključno s 

predelanimi proizvodi, ki jih zajema 

Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki 

so namenjeni za sežig ali odlaganje;“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sl:PDF 

Obrazložitev 

Živalski stranski proizvodi so na splošno izključeni iz področja uporabe okvirne direktive o 

odpadkih, saj zanje velja uredba o živalskih stranskih proizvodih (št. 1069/2009). Večja 

izjema k temu splošnemu pravilu so živalski stranski proizvodi (torej tudi gnoj). Glavni razlog 

za obdelavo gnoja v obratu za proizvodnjo bioplina so: preprečiti emisije od skladiščenja 

neobdelanega gnoja, proizvodnja energije iz obnovljivih virov in proizvodnja organskega 

gnojila z boljšimi agronomskimi značilnostmi v primerjavi z neobdelanim gnojem. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 



 

PE582.196v01-00 12/40 PA\1093649SL.doc 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. „biološki odpadki“ pomenijo 

biorazgradljive odpadke z vrtov in iz 

parkov, kuhinjske odpadke iz 

gospodinjstev, restavracij, gostinskih 

dejavnosti in trgovin na drobno, 

primerljive odpadke iz obratov za 

predelavo hrane ter druge po naravi, sestavi 

in količini primerljive odpadke; 

4. „biološki odpadki“ pomenijo 

biorazgradljive odpadke z vrtov in iz 

parkov, kuhinjske odpadke iz 

gospodinjstev, restavracij, gostinskih 

dejavnosti in trgovin na drobno, 

primerljive odpadke iz obratov za 

predelavo hrane ter druge po naravi in 

sestavi primerljive odpadke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) vstavi se naslednja točka: 

 „5a. „proizvajalci proizvodov, ki dajejo 

blago na trg Unije“ pomeni vse fizične ali 

pravne osebe, ki poklicno razvijajo, 

proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, 

prodajajo ali uvažajo proizvode;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d b (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) vstavi se naslednja točka: 

 „9a. „razširjena odgovornost 

proizvajalca“ pomeni proizvajalčevo 

popolno ali delno operativno in/ali 
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finančno odgovornost za proizvod, 

razširjeno na popotrošniško fazo v 

življenjskem ciklu proizvoda, kar bo 

državam članicam pomagalo dosegati cilje 

Unije na področju odpadkov in povečati 

stopnjo ponovne uporabe in recikliranja;“ 

Or. en 

Obrazložitev 

V okvirni direktivi o odpadkih in direktivi o embalaži in odpadni embalaži ni opredelitve za 

razširjeno odgovornost proizvajalca. Tukajšnja opredelitev je dovolj široka, da lahko zajame 

različno izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca v državah članicah, bo pa razjasnila, 

v katerih državah članicah in shemah se bodo uporabljale minimalne zahteve, ki jih predlaga 

EU. Pojasnjuje tudi področje uporabe in cilje razširjene odgovornosti proizvajalca. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

16. „priprava za ponovno uporabo“ 

pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali 

popravila, s katerim se odpadki, proizvodi 

ali sestavni deli proizvodov, ki so jih zbrali 

priznani izvajalci dejavnosti priprave za 

ponovno uporabo ali so bili zbrani v 

okviru kavcijskih sistemov, pripravijo za 

ponovno uporabo brez kakršne koli druge 

predobdelave; 

16. „priprava za ponovno uporabo“ 

pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali 

popravila, s katerim se proizvodi ali 

sestavni deli proizvodov, ki so postali 

odpadki, pripravijo za ponovno uporabo 

brez druge predobdelave; 

Or. en 

Obrazložitev 

V postopku priprave za ponovno uporabo sodelujejo tudi organizacije, kateri glavni cilj ni 

ravnanje z odpadki, na primer dobrodelne trgovine, bolšji trgi in podobno. Namen predloga 

spremembe je preprečiti prekomerno urejanje, saj bi to negativno vplivalo na obstoj tovrstnih 

organizacij. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) vstavi se naslednja točka: 

 „16a. „izvajalci priprave za ponovno 

uporabo“ pomeni podjetja ali mreže 

podjetij, ki ravnajo z odpadki, delujejo v 

procesni verigi priprave za ponovno 

uporabo in spoštujejo veljavno 

zakonodajo o odpadkih in drugo ustrezno 

zakonodajo na ozemlju, kjer delujejo;“ 

Or. en 

Obrazložitev 

V opredelitvi so jasno zapisani pogoji, da se organizacija prizna kot izvajalec priprave za 

ponovno uporabo in razjasnjuje ta izraz, ki se uporablja še drugod v direktivi. Prikazana je 

tudi njihova vloga v procesu ravnanja z odpadki ter poudarjen pomen ustreznih predpisov 

držav članic. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 17 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

17b. „zasipanje“ pomeni vsako 

predelavo, kjer se ustrezni odpadki 

uporabijo za namene pridobivanja zemljišč 

na območjih izkopavanja ali za inženirske 

namene pri urejanju krajine ali gradnji 

namesto drugih materialov, ki niso odpadki 

in bi se sicer uporabili za navedeni namen; 

17b. „zasipanje“ pomeni vsako 

predelavo, ki ni recikliranje, kjer se 

ustrezni nenevarni odpadki uporabijo za 

namene pridobivanja zemljišč na območjih 

izkopavanja ali za inženirske namene pri 

urejanju krajine ali gradnji namesto drugih 

materialov, ki niso odpadki in bi se sicer 

uporabili za te namene; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ta predlog spremembe krepi načelo hierarhije ravnanja z odpadki, tako da iz zasipanja 

izključuje odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Hkrati pa opredelitev v okviru varovanja 

zdravja, lokalnega okolja in vodnih virov tudi preprečuje, da bi se v postopku zasipanja 

uporabili nevarni odpadki. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) vstavi se naslednja točka: 

 „20a. „industrijski odpadki in odpadki iz 

komercialnih dejavnosti“ pomeni večje 

količine mešanih nekomunalnih 

odpadkov, ki izvirajo iz komercialnih 

dejavnosti, vključno s proizvodnjo 

posebnih proizvodov, ki vsebujejo papir in 

karton, steklo, kovine, plastiko, biološke 

odpadke, les, tekstil in razsute odpadke. 

Industrijski odpadki in odpadki iz 

komercialnih dejavnosti ne zajemajo 

gospodinjskih odpadkov, gradbenih 

odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri 

rušenju objektov, nevarnih odpadkov in 

odpadkov iz kanalizacijskih omrežij in 

čiščenja odplak, vključno z blatom iz 

čistilnih naprav;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f b (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) vstavi se naslednja točka: 
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 „20b. „smetenje“ pomeni vsako 

dejavnost ali opustitev s strani imetnikov 

odpadkov, bodisi namerno bodisi iz 

malomarnosti, ki povzroči smeti;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fc) vstavi se naslednja točka: 

 „20c. „odpadna hrana“ pomeni hrano, 

ki se izgubi iz prehranske verige; odpadna 

hrana ne zajema hrane, ki se preusmeri in 

uporabi kot surovina, na primer za 

bioproizvode ali živalsko krmo, ali 

prerazporedi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f d (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fd) vstavi se naslednja točka: 

 „20d. „onesnaževala za recikliranje“ 

pomeni predmete ali snovi, pomešane z 

materiali, primernimi za recikliranje, kar 

med drugim vključuje vlago, za 

recikliranje neprimerne materiale, 

neciljne materiale, lepila, barve, oznake in 

drugo.“ 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka  -a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) V členu 8(1) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Države članice lahko za namene 

ponovne uporabe ter preprečevanja 

nastajanja, recikliranja in drugih načinov 

predelave odpadkov sprejmejo 

zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi 

zagotovijo, da za vse fizične ali pravne 

osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, 

izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali 

uvažajo proizvode in ravnajo z njimi 

(proizvajalec proizvoda), velja razširjena 

odgovornost proizvajalca.“ 

„1. Države članice za namene ponovne 

uporabe ter preprečevanja nastajanja, 

recikliranja in drugih načinov predelave 

odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse 

fizične ali pravne osebe, ki poklicno 

razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, 

obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode 

in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), 

velja razširjena odgovornost proizvajalca.“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sl:PDF 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) V členu 8(2) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Države članice lahko sprejmejo 

ustrezne ukrepe za spodbujanje zasnove 

proizvodov, da bi zmanjšali njihove vplive 

na okolje in nastajanje odpadkov med 

proizvodnjo in poznejšo uporabo 

proizvodov ter zagotovili, da se predelava 

„2. Države članice sprejmejo ustrezne 

ukrepe za spodbujanje zasnove proizvodov, 

da bi zmanjšali njihove vplive na okolje in 

nastajanje odpadkov med proizvodnjo in 

poznejšo uporabo proizvodov ter 

zagotovili, da se predelava in 
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in odstranjevanje proizvodov, ko postanejo 

odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 

13.“ 

odstranjevanje proizvodov, ko postanejo 

odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 

13.“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sl:PDF 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Takšni ukrepi so med drugim lahko 

namenjeni spodbujanju razvoja, 

proizvodnje in trženja proizvodov, ki so 

primerni za večkratno uporabo, ki so 

tehnično trajni in ki so potem, ko postanejo 

odpadki, primerni za ponovno uporabo in 

recikliranje, da se olajša ustrezno izvajanje 

hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh 

ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v 

njihovem celotnem življenjskem ciklu. 

Ti ukrepi so med drugim namenjeni 

spodbujanju razvoja, proizvodnje in trženja 

proizvodov, ki so primerni za večkratno 

uporabo, ki so tehnično trajni ter zlahka 

popravljivi in ki so po tem, ko postanejo 

odpadki, primerni za pripravo za ponovno 

uporabo in za recikliranje, da se omogoči 

ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z 

odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo 

vplivi proizvodov v njihovem celotnem 

življenjskem ciklu. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sl:PDF 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija organizira izmenjavo 

informacij med državami članicami in 

udeleženci v shemah razširjene 

odgovornosti proizvajalca v zvezi s 

praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in 

5. Komisija organizira izmenjavo 

informacij med državami članicami in 

udeleženci v shemah razširjene 

odgovornosti proizvajalca v zvezi s 

praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in 
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najboljšimi praksami za zagotavljanje 

ustreznega upravljanja in čezmejnega 

sodelovanja na področju shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca. To med drugim 

vključuje izmenjavo informacij o 

organizacijskih elementih in nadzorovanju 

organizacij za odgovornost proizvajalca, 

izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z 

odpadki in preprečevanju smetenja. 

Komisija objavi rezultate izmenjave 

informacij. 

najboljšimi praksami za zagotavljanje 

ustreznega upravljanja in čezmejnega 

sodelovanja na področju shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca. To med drugim 

vključuje izmenjavo informacij o 

organizacijskih elementih in nadzorovanju 

organizacij za odgovornost proizvajalca, 

izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z 

odpadki in preprečevanju smetenja. 

Komisija objavi rezultate izmenjave 

informacij, lahko pa oblikuje tudi 

smernice o posameznih vidikih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– jasno opredeljujejo vloge in 

odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki 

dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalcev, 

zasebne in javne izvajalce dejavnosti 

ravnanja z odpadki, lokalne oblasti in, če je 

ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti 

priprave za ponovno uporabo; 

– jasno opredeljujejo vloge in 

odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki 

dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalcev, 

zasebne in javne izvajalce dejavnosti 

ravnanja z odpadki, lokalne oblasti, 

distributerje in prodajalce na drobno ter, 

če je ustrezno, priznane izvajalce 

dejavnosti priprave za ponovno uporabo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8.1 in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasno določene vloge in naloge vseh bodo zagotovile odgovornost. 

Smernice EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na 

nacionalni ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako 

potrošniki kot proizvajalci. 

 



 

PE582.196v01-00 20/40 PA\1093649SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– opredeljujejo merljive cilje 

ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj 

količinski cilji, pomembni za shemo, kot so 

določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, 

Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 

2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU; 

– opredeljujejo merljive cilje 

ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj 

količinski cilji, pomembni za shemo, kot so 

določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, 

Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 

2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU, ter 

drugi cilji, ki so pomembni za to shemo; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8(1) in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasno določene vloge in naloge vseh bodo zagotovile odgovornost. 

Smernice EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na 

nacionalni ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako 

potrošniki kot proizvajalci. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– vzpostavljajo sistem poročanja za 

zbiranje podatkov o proizvodih, ki jih 

proizvajalci, vključeni v shemo razširjene 

odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko 

navedeni proizvodi postanejo odpadki, 

morajo biti v sistemu na voljo podatki o 

zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj 

s tokovi odpadnih materialov, kjer je to 

ustrezno; 

– vzpostavljajo sistem poročanja za 

zbiranje podatkov o proizvodih ali po 

potrebi o embalaži, ki jih proizvajalci, 

vključeni v shemo razširjene odgovornosti, 

dajejo na trg Unije. Ko ti proizvodi 

oziroma embalaža postanejo odpadki, 

morajo biti v sistemu na voljo podatki o 

zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj 

s tokovi odpadnih materialov, kjer je to 
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ustrezno; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8.1 in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasno določene vloge in naloge vseh bodo zagotovile odgovornost. 

Smernice EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na 

nacionalni ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako 

potrošniki kot proizvajalci. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– zagotavljajo enako in 

nediskriminatorno obravnavanje 

proizvajalcev proizvodov ter malih in 

srednjih podjetij v razmerju do preostalih 

podjetij. 

– zagotavljajo enako in 

nediskriminatorno obravnavanje 

proizvajalcev proizvodov ter malih in 

srednjih podjetij v razmerju do preostalih 

podjetij. Natančneje, cene na enoto, ki jih 

zaračuna organizacija, ki izvaja razširjeno 

odgovornost proizvajalca v imenu 

proizvajalca proizvodov za storitve v zvezi 

s posameznim izdelkom, so enake za vse 

proizvajalce proizvodov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8.1 in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasno določene vloge in naloge vseh bodo zagotovile odgovornost. 

Smernice EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na 

nacionalni ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako 

potrošniki kot proizvajalci. 
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Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – prispevajo k vključevanju 

okoljskih stroškov v življenjskem ciklusu 

in stroškov konca življenjske dobe v ceno 

proizvodov in zagotavljanje spodbud za 

proizvajalce proizvodov, da bodo pri 

zasnovi svojih proizvodov bolj upoštevali 

preprečevanje nastajanja odpadkov in 

vzdržljivost proizvodov ter možnosti za 

večkratno uporabo in recikliranje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8(1) in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasne vloge in odgovornosti vseh bodo zagotovile odgovornost. Smernice 

EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na nacionalni 

ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako potrošniki 

kot proizvajalci. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – vsebujejo jasne cilje za izboljšanje 

zasnove proizvodov (okoljsko primerna 

zasnova), da se prepreči nastajanje 

odpadkov, ne da se materiali samo 

reciklirajo in predelajo; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ukrepe, opredeljene v tej točki, morajo izvajati države članice, ne pa sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca, kot bi lahko razumeli iz predlaganega besedila. Razjasnjuje tudi 

opredelitev proizvajalcev proizvodov iz člena 8(1) in dopolnjuje seznam ustreznih akterjev v 

vrednostni verigi. Jasno določene vloge in naloge vseh bodo zagotovile odgovornost. 

Smernice EU o vlogah in pristojnostih bodo pomagale zagotoviti usklajeno izvajanje na 

nacionalni ravni. Okrepile bodo tudi nediskriminacijske določbe, s čimer bodo zaščiteni tako 

potrošniki kot proizvajalci. 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice sprejmejo 

naslednje potrebne ukrepe za zaščito 

potrošnikov: 

 (a) zagotovijo, da organizacije, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalca 

proizvodov, ne diskriminirajo imetnikov 

odpadkov pri uporabi sistema zbiranja 

odpadkov; 

 (b) potrošnikom brez doplačil 

zagotovijo primerno dostopnost in 

razpoložljivost sistemov za zbiranje 

odpadkov, ki jih nudijo organizacije, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalca 

proizvodov na vseh geografskih območjih, 

opredeljenih v skladu z odstavkom 3(a); 

 (c) zagotovijo, da organizacije, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalca 

proizvodov na vseh geografskih območjih, 

opredeljenih v skladu s točko (a) odstavka 

3, zagotavljajo storitve in infrastrukturo 

za zbiranje odpadkov s primerljivimi 

standardi kakovosti, razpoložljivosti in 

dostopnosti, tako da noben potrošnik ni 

diskriminiran zaradi svojega kraja 

bivanja; 
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 (d) zagotovijo, da organizacije, ki 

izvajajo razširjeno odgovornost 

proizvajalca v imenu proizvajalca 

proizvodov na vseh geografskih območjih, 

opredeljenih v skladu z odstavkom 3(a), 

neposredno ali posredno ne omejujejo 

potrošnikov pri dajanju proizvodov v 

sistem zbiranja odpadkov, tudi če je 

organizacija že izpolnila svoje cilje v zvezi 

z odpadki. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom se poveča varstvo potrošnikov in pojasni obveznost, ki so jo izvajalci določili za 

izvajanje sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Odraža tudi dejstvo, da potrošnik ne 

more preprosto zahtevati storitev kot posameznik, kar lahko privede do situacije, da so 

storitve razširjene odgovornosti proizvajalca plačane v ceni proizvoda, ki ga je kupil, vendar 

jih ne more uporabiti, ker mesta zbiranja odpadkov niso na voljo ali so težko dostopna, kar 

mu povzroči dodatne stroške ali nevšečnosti.  Da bi preprečili takšne primere, bi morala 

potrošnika ščititi zakonodaja. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pokrijejo celotnestroške ravnanja z 

odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na 

trg Unije, vključno s: 

(a) pokrijejo naslednje stroške 

ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki 

jih daje na trg Unije: 

Or. en 

Obrazložitev 

Neomejena obveznost za proizvajalce/uvoznike, „da pokrijejo celotne stroške ravnanja z 

odpadki“ je nesorazmerna z vlogo proizvajalca/uvoznika in odgovornostjo za zbiranje in 

ločevanje uporabljene embalaže za recikliranje. Pomenila bi potencialno neomejeno in 

nesorazmerno finančno breme za proizvajalce, ki bi presegalo njihovo odgovornost in nadzor. 

Namen tega predloga spremembe je razmejitev odgovornosti in finančne obveznosti 

proizvajalca.  
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Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– stroški dejavnosti ločenega 

zbiranja, sortiranja in predelave, ki so 

potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z 

odpadki iz druge alinee odstavka 1, ob 

upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe 

ali prodaje sekundarnih surovin iz teh 

proizvodov, 

– stroški dejavnosti ločenega 

zbiranja, sortiranja za recikliranje in 

predelave, ki so potrebne za izpolnjevanje 

ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee 

odstavka 1, ob upoštevanju prihodkov iz 

ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih 

surovin iz teh proizvodov, 

Or. en 

Obrazložitev 

Neomejena obveznost za proizvajalce/uvoznike, „da pokrijejo celotne stroške ravnanja z 

odpadki“ je nesorazmerna z vlogo proizvajalca/uvoznika in odgovornostjo za zbiranje in 

ločevanje uporabljene embalaže za recikliranje. Pomenila bi potencialno neomejeno in 

nesorazmerno finančno breme za proizvajalce, ki bi presegalo njihovo odgovornost in nadzor. 

Namen tega predloga spremembe je razmejitev odgovornosti in finančne obveznosti 

proizvajalca. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 8 a – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – stroški preprečevanja smetenja in 

zbiranja odpadkov  

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznost, „da pokrijejo celotne stroške ravnanja z odpadki“, bi proizvajalcem naložila 

potencialno neomejeno in nesorazmerno finančno breme, ki presega njihovo odgovornost in 

nadzor. Namen tega predloga spremembe je razmejiti odgovornost in finančne obveznosti 

proizvajalca. Prav tako „zajema vse naslednje stroške“ pomeni, da se stroški lahko 
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razlikujejo od ene države članice do druge, kar lahko povzroči razdrobitev notranjega trga.  

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Preprečevanje nastajanja odpadkov Ponovna uporaba in preprečevanje 

nastajanja odpadkov 

Or. en 

Obrazložitev 

Vključitev naslova poudarja značilnosti ponovne uporabe, ki ni povezana z odpadki. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– spodbujajo uporabo proizvodov, ki 

so gospodarni z viri in trajni ter jih je 

mogoče popraviti in reciklirati; 

– spodbujajo proizvodnjo in uporabo 

proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni 

ter jih je mogoče popraviti in reciklirati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– opredeljujejo ciljne proizvode, ki so 

glavni viri surovin, ki so zelo pomembne 

– opredeljujejo in spodbujajo 

ponovno uporabo proizvodov, ki vsebujejo 
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za gospodarstvo Unije in katerih dobava je 

povezana z visokim tveganjem, da se 

prepreči, da bi ti materiali postali odpadek; 

pomembno količino ključnih surovin, 
katerih dobava je povezana z visokim 

tveganjem, tudi v zvezi z varnostjo dobave, 

da se prepreči, da bi ti materiali postali 

odpadek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– spodbujajo vzpostavitev sistemov 

za spodbujanje dejavnosti ponovne 

uporabe, zlasti v zvezi z električno in 

elektronsko opremo, tekstilom in 

pohištvom; 

– spodbujajo vzpostavitev sistemov 

za spodbujanje dejavnosti ponovne 

uporabe, zlasti v zvezi z električno in 

elektronsko opremo, tekstilom,pohištvom , 

embalažo ter materialom in proizvodi za 

gradnjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – spodbujajo podporo neodvisnim 

izvajalcem popravil, na primer z uporabo 

davčnih spodbud, kot so nižja stopnja 

DDV ali meril za javna naročila, vključno 

z merili za zagotavljanje informacij; 

Or. en 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zmanjšujejo vsebnost nevarnih 

snovi v materialih in proizvodih z 

določanjem ciljev in spodbujajo 

komunikacijo o nevarnih snoveh v 

dobavni verigi;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zmanjšujejo nastajanje odpadkov 

in emisij, ki jih povzroča poraba plastike 

in plastičnih delov, tudi zato, da bi 

zmanjšali onesnaževanje morja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zahtevajo, da se sporočijo 

ugotovljeni primeri načrtovanega 

zastaranja proizvodov in preprečujejo 

trženje teh izdelkov na svojih nacionalnih 
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trgih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zajemajo pripravo stalnih 

komunikacijskih in izobraževalnih 

kampanj za ozaveščanje o preprečevanju 

nastajanja odpadkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice spremljajo in 

ocenjujejo izvajanje ukrepov za 

preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta 

namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in 

kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede 

količine komunalnih odpadkov, ki so 

odstranjeni ali uporabljeni za energijsko 

predelavo, na prebivalca. 

2. Države članice spremljajo in 

ocenjujejo izvajanje ukrepov za 

preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta 

namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in 

kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede 

količine komunalnih odpadkov na 

prebivalca, ki so odstranjeni ali uporabljeni 

za energijsko predelavo. Uporabijo lahko 

tudi dodatne kvalitativne ali kvantitativne 

kazalnike, vključno s tistimi, ki spremljajo 

nastajanje nekomunalnih odpadkov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka -a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – naslov 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) Naslov člena 11 se nadomesti z 

naslednjim: 

„Ponovna uporaba in recikliranje“ „Priprava za ponovno uporabo in 

recikliranje“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:sl:PDF 

Obrazložitev 

Predlog spremembe poudarja, da je postopek priprave za ponovno uporabo povezan z 

odpadki ali ravnanjem s potencialnimi odpadki. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice po potrebi 

sprejmejo ukrepe za spodbujanje priprave 

za ponovno uporabo, zlasti s spodbujanjem 

vzpostavitve in podporo mrežam za 

ponovno uporabo in popravila ter z 

olajšanjem dostopa takšnih omrežij do 

zbirnih mest za odpadke in spodbujanjem 

uporabe ekonomskih instrumentov, meril 

za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih 

ukrepov. 

1. Države članice sprejmejo ukrepe za 

spodbujanje priprave za ponovno uporabo, 

zlasti s spodbujanjem vzpostavitve in 

podporo pripravi izvajalcevza ponovno 

uporabo ter njihove mreže, zlasti tistih, ki 

delujejo kot socialna podjetja, ter z 

olajšanjem dostopa teh omrežij do zbirnih 

mest in objektovza odpadke in 

spodbujanjem uporabe ekonomskih 

instrumentov, meril za naročila ali drugih 

ukrepov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pojasniti je treba značilnosti ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo, vključno z 

organizacijami, ki sodelujejo pri teh postopkih. Uvedba količinskih ciljev za ponovno uporabo 

je bistvena za izboljšanje sodelovanja med vsemi akterji v toku odpadkov, da bi priprava za 

ponovno uporabo postala možnost glede na druge alternative ravnanja z odpadki. To je tudi 

primer najboljše prakse, saj so številne države članice že uvedle te cilje. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi izvajalcem priprave za ponovno 

uporabo zagotovili dostop do mest in 

objektov za zbiranje odpadkov, države 

članice določijo ločene količinske cilje za 

pripravo za ponovno uporabo. Do leta 

2020 mora biti delež zbranih komunalnih 

odpadkov, ki izhajajo predvsem iz 

odpadne električne in elektronske opreme, 

pohištva in tekstila, najmanj 2 %.  Do leta 

2030 se ta delež poveča na 4 %. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasniti je treba značilnosti ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo, vključno z 

organizacijami, ki sodelujejo pri teh postopkih.  Uvedba količinskih ciljev za ponovno 

uporabo je bistvena za izboljšanje sodelovanja med vsemi akterji v toku odpadkov, da bi 

priprava za ponovno uporabo postala možnost glede na druge alternative ravnanja z odpadki.  

To je tudi primer najboljše prakse, saj so številne države članice že uvedle te cilje. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo ukrepe za Da bi dosegle cilj iz točke (b) odstavka 2, 
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spodbujanje sistemov za sortiranje 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov ter vsaj za les, granulat, 

kovino, steklo in mavec. 

države članice sprejmejo ukrepe za 

spodbujanje sistemov za sortiranje 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov ter vsaj za: les, mineralne 

frakcije (beton, opeka, ploščice in 

keramika), kovino, steklo, plastiko in 

mavec  

 Države članice sprejmejo ukrepe za 

spodbujanje sistemov za sortiranje 

odpadkov iz komercialnih dejavnosti in 

industrijskih odpadkov vsaj za: kovino, 

plastiko, papir in karton, biološke 

odpadke, steklo in les. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasniti je treba značilnosti ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo, vključno z 

organizacijami, ki sodelujejo pri teh postopkih. Uvedba količinskih ciljev za ponovno uporabo 

je bistvena za izboljšanje sodelovanja med vsemi akterji v toku odpadkov, da bi priprava za 

ponovno uporabo postala možnost glede na druge alternative ravnanja z odpadki. To je tudi 

primer najboljše prakse, saj so številne države članice že uvedle te cilje. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) do leta 2030 se priprava za 

ponovno uporabo in recikliranje 

komunalnih odpadkov povečata na najmanj 

65 % skupne teže. 

(d) do leta 2030 se priprava za 

ponovno uporabo in recikliranje 

komunalnih odpadkov povečata na najmanj 

70 % skupne teže. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka d a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) do leta 2020 se regeneracija 

odpadnih olj poveča na najmanj 60 % 

skupne teže odpadnih olj, ki se proizvedejo 

in zberejo v Uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Regeneracija odpadnih olj v bazna olja je popolnoma učinkovit in tehnično izvedljiv način za 

ravnanje s tem nevarnim tokom odpadkov.   

 Za doseganje navedenih ciljev za regeneracijo odpadnih olj bi bilo treba določiti 

vseevropske cilje zbiranja kot podporo regeneraciji. Ločeno zbiranje odpadnih olj je že 

praksa v vseh državah članicah EU na podlagi obveznosti iz člena 21 Direktive 2008/98/ES.  

Zato bo s cilji zbiranja odpadnih olj pospešeno izvajanje člena 21 v vseh državah članicah 

EU. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) do leta 2030 se regeneracija 

odpadnih olj poveča na najmanj 85 % 

skupne teže odpadnih olj, ki se proizvedejo 

in zberejo v Uniji; 

Or. en 

Obrazložitev 

Regeneracija odpadnih olj v bazna olja je popolnoma učinkovit in tehnično izvedljiv način za 

ravnanje s tem nevarnim tokom odpadkov. Za doseganje navedenih ciljev za regeneracijo 

odpadnih olj bi bilo treba določiti vseevropske cilje zbiranja kot podporo regeneraciji. 

Ločeno zbiranje odpadnih olj je že praksa v vseh državah članicah EU na podlagi obveznosti 

iz člena 21 Direktive 2008/98/ES.  Zato bo s cilji zbiranja odpadnih olj pospešeno izvajanje 

člena 21 v vseh državah članicah EU.  
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Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka d c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (dc) za namene doseganja ciljev za 

regeneracijo odpadnih olj in brez 

poseganja v obveznosti iz člena 21 se do 

leta 2020 letno zbiranje odpadnih olj 

poveča na najmanj 95 % skupne teže in 

do leta 2025 na 100 % skupne teže 

odpadnih olj, proizvedenih in zbranih v 

Uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Regeneracija odpadnih olj v bazna olja je popolnoma učinkovit in tehnično izvedljiv način za 

ravnanje s tem nevarnim tokom odpadkov. Za doseganje navedenih ciljev za regeneracijo 

odpadnih olj bi bilo treba določiti vseevropske cilje zbiranja kot podporo regeneraciji. 

Ločeno zbiranje odpadnih olj je že praksa v vseh državah članicah EU na podlagi obveznosti 

iz člena 21 Direktive 2008/98/ES.  Zato bo s cilji zbiranja odpadnih olj pospešeno izvajanje 

člena 21 v vseh državah članicah EU.  

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka f a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 – odstavek 5a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) V členu 11 se doda naslednji 

odstavek: 

 5a. Komisija zbere podatke, ki temeljijo na 

skupnem poročanju držav članic o 

nenevarnih odpadkih iz komercialnih 

dejavnosti in industrijskih odpadkih, da bi 

oblikovala natančna izhodišča za 

določitev ciljev za njihovo recikliranje.  

 Države članice posredujejo te podatke v 

elektronski obliki Komisiji v šestih 
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mesecih po izteku leta poročanja, na 

katerega se nanašajo zbrani podatki. 

Komisija v dveh letih po zbiranju 

podatkov in na podlagi ocene učinka 

preuči možnost določitve posebnih ciljev 

za recikliranje inertnih nenevarnih 

odpadkov iz komercialnih dejavnosti in 

industrijskih odpadkov do leta 2025, vsaj 

za papir, kovine, in biološke odpadke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 a – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za namene izračuna, ali so 

izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter 

11(3): 

1. Za namene izračuna, ali so 

izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) do (dc) ter 

11(3): 

Or. en 

Obrazložitev 

Prilagodi se sklicevanje na predloge sprememb k členu 11(2). 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) države članice lahko vključijo 

proizvode in sestavne dele proizvodov, ki 

so jih za ponovno uporabo pripravili 

priznani izvajalci dejavnosti priprave za 

ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za 

izračun prilagojene stopnje komunalnih 

črtano 
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odpadkov, pripravljenih za ponovno 

uporabo, in recikliranih komunalnih 

odpadkov, ob upoštevanju teže proizvodov 

in sestavnih delov proizvodov, 

pripravljenih za ponovno uporabo, države 

članice uporabijo verificirane podatke, ki 

jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in 

enačbo iz Priloge VI. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Za namene izračuna, ali so bili cilji 

iz člena 11(2)(c) in (d) in člena 11(3) 

doseženi, lahko države članice upoštevajo 

tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru 

sežiganja, in sicer sorazmerno z deležem 

sežganih komunalnih odpadkov, pod 

pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo 

določene zahteve glede kakovosti. 

5. Za namene izračuna, ali so bili cilji 

iz člena 11(2)(c) in (d) in člena 11(3) 

doseženi, lahko države članice upoštevajo 

tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru 

sežiganja, in sicer sorazmerno z energijsko 

predelavo indeležem sežganih komunalnih 

odpadkov, pod pogojem, da reciklirane 

kovine izpolnjujejo nekatere zahteve glede 

kakovosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Da se zagotovijo usklajeni pogoji 

za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s 

členom 38a sprejme delegirane akte, s 

katerimi določi skupno metodologijo za 

6. Da se zagotovijo usklajeni pogoji 

za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s 

členom 38a sprejme delegirane akte, s 

katerimi določi skupno metodologijo za 
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izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v 

okviru sežiganja, vključno z merili 

kakovosti za reciklirane kovine. 

izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v 

okviru energijske predelave insežiganja, 

vključno z merili kakovosti za reciklirane 

kovine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 11 b – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

1. Komisija v sodelovanju z Evropsko 

agencijo za okolje pripravi poročila o 

napredku pri doseganju ciljev iz člena 

11(2)(c) do (dc) ter 11(3) in sicer 

najpozneje tri leta pred iztekom 

posameznega roka iz navedenih določb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 15 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) V členu 15 se doda naslednji 

odstavek: 

 „4a. Države članice sprejmejo ukrepe, 

da bi zagotovile, da so v postopkih izbora 

izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, 

ki jih izvedejo lokalni organi in 

organizacije, ki izvajajo razširjeno 

odgovornost proizvajalca v imenu 

proizvajalca proizvodov, ki daje blago na 

trg Unije, vključene socialne klavzule, da 
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se podpre vloga socialnih podjetij.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „Države članice zagotovijo ločeno 

zbiranje bioloških odpadkov, če je to 

tehnično, okoljsko in ekonomsko 

izvedljivo ter če je ustrezno, da se zadosti 

zadevnim standardom kakovosti za 

kompost in doseže cilje iz člena 11(2)(a), 

(c) in (d) ter člena 11(3). 

1. Države članice zagotovijo ločeno 

zbiranje bioloških odpadkov, da se zadosti 

ustreznim standardom kakovosti za 

kompost in da se dosežejo cilji iz člena 

11(2)(a), (c) in (d) ter člena 11(3). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 

Direktiva 2008/98/ES 

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija lahko oblikuje smernice 

za razlago opredelitev pojmov predelave in 

odstranjevanja. 

1. Komisija lahko oblikuje smernice 

za razlago opredelitev pojmov 

preprečevanja nastajanja odpadkov, 

njihove ponovne uporabe, predelave in 

odstranjevanja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Priloga VI – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Metoda izračuna za pripravo proizvodov in 

sestavnih delov proizvodov za ponovno 

uporabo za namene člena 11(2)(c) in (d) 

ter člena 11(3) 

Metoda izračuna za recikliranje 

komunalnih odpadkov za namene člena 

11(2)(c) in (d) ter člena 11(3) 

Or. en 

Obrazložitev 

Združevanje ciljev recikliranja in priprave za ponovno uporabo je v nasprotju s hierarhijo 

ravnanja z odpadki EU, saj sta na isti ravni, zato to s političnega vidika ni smiselno. Ti 

dejavnosti sta popolnoma različni že po definiciji. Ločeni cilji za recikliranje komunalnih 

odpadkov prispevajo k omejevanju možnosti velikih vrzeli, povezanih s težo, ter učinkov 

zasenčevanja pri združevanju podatkov in so najboljši pristop pri določanju zastavljenih 

ciljev za kakovostno recikliranje in preprečevanje nastajanja odpadkov s ponovno uporabo. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Priloga VI – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice za izračun prilagojene 

stopnje recikliranja in priprave za ponovno 

uporabo v skladu s členom 11(2)(c) in (d) 

ter členom 11(3) uporabijo naslednjo 

enačbo: 

Države članice za izračun prilagojene 

stopnje recikliranja v skladu s členom 

11(2)(c) in (d) ter členom 11(3) uporabijo 

naslednjo enačbo: 

Or. en 

Obrazložitev 

Združevanje ciljev recikliranja in priprave za ponovno uporabo je v nasprotju s hierarhijo 

ravnanja z odpadki EU, saj sta na isti ravni, zato to s političnega vidika ni smiselno. Ti 

dejavnosti sta popolnoma različni že po definiciji. Ločeni cilji za recikliranje komunalnih 

odpadkov prispevajo k omejevanju možnosti velikih vrzeli v zvezi s težo ter učinkov 

zasenčevanja pri združevanju podatkov in so najboljši pristop pri določanju zastavljenih 

ciljev za kakovostno recikliranje in preprečevanje nastajanja odpadkov s ponovno uporabo. 
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Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Priloga VI – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Priloga VI – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Priloga VI – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

R: teža proizvodov in sestavnih delov 

proizvodov, pripravljenih za ponovno 

uporabo v danem letu; 

črtano 

Or. en 

 


