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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela nov sveženj o krožnem gospodarstvu, ki 

vsebuje akcijski načrt za krožno gospodarstvo in štiri zakonodajne predloge o odpadkih. 

Namen tega zakonodajnega predloga je določiti cilje za zmanjšanje količine odpadkov, tudi za 

odlaganje na odlagališčih, ponovno uporabo in recikliranje, ki naj bi jih izpolnili do leta 2030. 

Uvaja tudi ambiciozen in izvedljiv dolgoročni načrt za ravnanje z odpadki in recikliranje.  

 

Čeprav je odbor ITRE sklenil razdeliti sveženj na štiri ločene dosjeje, so med seboj tesno 

povezani. Številne spremembe v zvezi s statističnimi podatki in opredelitvami odpadkov so 

predstavljene v okvirni direktivi o odpadkih, cilji in obveznosti na podlagi teh opredelitev ali 

statističnih podatkov pa so zajeti v ostalih treh direktivah. Zato je treba zagotoviti skladnost 

med vsemi dosjeji.  

 

Pripravljavec mnenja pozdravlja spremenjeni predlog Komisije, saj gre za širši, bolj celosten 

in tudi bolj realističen pristop. Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z 

ravnanjem z odpadki je bistveno za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev med 

državami članicami in za učinkovito ravnanje z odpadki v EU. Nedvomno pa so na tem 

področju potrebne nadaljnje izboljšave. Cilji, ki jih predlaga Evropska komisija, morajo biti 

ambiciozni, a realistični in uresničljivi za vse države članice, v nasprotnem primeru bi EU 

grozila drobitev notranjega trga ter nevključujoč in neenakomeren razvoj na tem področju. 

Prava pot naprej je dolgoročna vizija z dovolj ambiciozno zastavljenimi cilji. Pripravljavec 

mnenja ima še vedno pomisleke glede metodologije, uporabljene pri določanju ciljev, in to ne 

glede na njihovo ustreznost. Ko bodo zbrani zanesljivi in primerljivi podatki, bo treba 

pregledati cilje in želje ter jih ustrezno spremeniti. Pripravljavec mnenja tudi obžaluje, da je 

predlog premalo osredotočen na izobraževanje in obveščanje, ki bi morala biti v središču 

preobrazbe.  

 

Namen sprememb direktiv o odlaganju odpadkov na odlagališčih je izboljšati ravnanje z 

odpadki v EU z uvedbo omejitev za odlaganje na odlagališčih do leta 2030 in dodatnimi 

omejitvami glede ločeno zbranih odpadkov, vključno z biološkimi. Ta predlog bi moral 

spodbuditi nadaljnje ločevanje in recikliranje skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki (glej 

okvirno direktivo o odpadkih). Pripravljavec mnenja predlog pozdravlja in meni, da so 

opredelitve in natančni statistični podatki osnova vse zakonodaje o odpadkih in nujno 

potrebni za merjenje napredka pri uresničevanju ciljev evropske zakonodaje o odpadkih in 

krožnem gospodarstvu.  

 

Poudariti želi, da je pomembno izmenjavati informacije in primere najboljše prakse, ne le na 

ravni EU, temveč tudi med različnimi sektorji gospodarstva, vključno s panogo odpadkov, in 

finančnim sektorjem. To bi bilo mogoče doseči z vzpostavitvijo komunikacijske platforme, ki 

bi pomagala ozaveščati o novih industrijskih rešitvah in bi omogočila boljši pregled nad 

razpoložljivimi zmogljivostmi in industrijsko simbiozo, kar bi utegnilo znatno prispevati k 

prehodu na bolj krožno gospodarstvo. Pripravljavec mnenja misli, da bi lahko finančna 

sredstva, ki jih bo Komisija namenila za prehod, uporabili tudi za raziskovalne projekte o 

ravnanju z odpadki, zlasti nevarnimi.  

 

Poleg tega pozdravlja predlog, da bi za države članice poenostavili obvezno poročanje, čeprav 

nekaterih delov predloga ni mogoče nedvoumno razlagati. Komisija predlaga tudi sistem, po 
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katerem bi poročali vsaka tri leta, vendar je vprašanje, kako bodo ti roki izvedljivi v praksi in 

kdaj po prenosu te direktive se bo postopek poročanja začel, da bo dovolj časa za premislek in 

morebitne nadaljnje ukrepe.  

 

Pripravljavec mnenja podpira omejitve glede odlaganja bioloških odpadkov na odlagališčih, a 

meni, da bi jih bilo treba obvezno zbirati ločeno ter da bi bilo treba v okvirni direktivi o 

odpadkih to bolj poudariti. Zato bo predlagal nadaljnje spremembe na področju obveznega 

ločenega zbiranja bioloških odpadkov v okvirni direktivi o odpadkih, da bi vzpostavili jasno 

povezavo med obema dosjejema.  

 

Glede absolutne količine odpadkov, ki nastanejo v posameznih državah članicah, so velike 

razlike. Pri izračunski metodi za cilje glede odlagališč, ki jih je predlagala Komisija (v 

odstotkih), to ne pride dovolj do izraza. Pripravljavec mnenja je prepričan, da bi morala 

Komisija tudi oceniti dodatni cilj glede skupne količine odpadkov, ki se smejo odložiti na 

odlagališča, in sicer izračunano na kilogram na osebo na leto. S tem bi olajšali primerjave 

med državami članicami in bi lahko bolje ocenili preprečevanje nastajanja odpadkov, kar je 

najvišja raven v hierarhiji ravnanja z odpadki. Na ta način bi torej prispevali k zmanjšanju 

skupne količine odpadkov, ki nastanejo vsako leto. 

 

Pripravljavec mnenja želi opozoriti, da je treba veljavno zakonodajo o odpadkih pravilno 

izvajati in izvrševati. Komisija bi morala pri vseh svojih nadaljnjih ukrepih upoštevati 

obveznosti, določene v medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje. 

PREDLOGI SPREMEMB 

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

hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Velik delež komunalnih odpadkov 

je biorazgradljiv. Odlaganje neobdelanih 

biorazgradljivih odpadkov ima znatne 

negativne vplive na okolje v smislu emisij 

toplogrednih plinov ter onesnaževanja 

površinskih vod, podtalnice, tal in zraka. 

Čeprav Direktiva 1999/31/ES že določa 

cilje za preusmeritev biorazgradljivih 

odpadkov, je primerno sprejeti nadaljnje 

omejitve odlaganja biorazgradljivih 

odpadkov na odlagališča, tako da se 

prepove takšno odlaganje tistih 

(6) Velik delež komunalnih odpadkov 

je biorazgradljiv. Odlaganje neobdelanih 

biorazgradljivih odpadkov ima znatne 

negativne vplive na okolje v smislu emisij 

toplogrednih plinov ter onesnaževanja 

površinskih vod, podtalnice, tal in zraka. 

Čeprav Direktiva 1999/31/ES že določa 

cilje za preusmeritev biorazgradljivih 

odpadkov, je primerno zanje sprejeti 

nadaljnje omejitve glede odlaganja na 

odlagališča, tako da se prepove odlaganje 

tistih biorazgradljivih odpadkov, ki bi jih 
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biorazgradljivih odpadkov, ki so bili zbrani 

ločeno v skladu s členom 22 Direktive 

2008/98/ES. 

bilo treba v skladu s členom 22 Direktive 

2008/98/ES zbirati ločeno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Postopno zmanjševanje odlaganja 

odpadkov na odlagališča je potrebno, da se 

preprečijo škodljivi vplivi na zdravje ljudi 

in okolje ter da se zagotovi, da se odpadni 

materiali z ekonomsko vrednostjo s 

pravilnim ravnanjem in v skladu s 

hierarhijo ravnanja v vse večjem obsegu in 

učinkovito predelajo. S tem zmanjšanjem 

bi se lahko preprečilo tudi razvijanje 

presežnih zmogljivosti objektov in naprav 

za obdelavo ostankov odpadkov, na primer 

z energijsko predelavo ali nizkointenzivno 

mehansko-biološko obdelavo neobdelanih 

komunalnih odpadkov, ki bi sicer lahko 

otežile doseganje dolgoročnih ciljev Unije 

na področju priprave za ponovno uporabo 

in recikliranje komunalnih odpadkov, kot 

so določeni v členu 11 Direktive 

2008/98/ES. Iz enakega razloga in z 

namenom preprečevanja škodljivih 

vplivov na zdravje ljudi in okolje bi morale 

države članice sprejeti vse potrebne 

ukrepe, da zagotovijo, da se na odlagališča 

odlagajo samo obdelani odpadki, hkrati pa 

izpolnjevanje te zahteve ne bi smelo 

ustvarjati presežkov zmogljivosti za 

obdelavo ostankov komunalnih odpadkov. 

Da bi se zagotovila usklajenost ciljev iz 

člena 11 Direktive 2008/98/ES in cilja 

zmanjšanja odlaganja odpadkov na 

odlagališča iz člena 5 te direktive ter da bi 

se zagotovilo usklajeno načrtovanje 

infrastrukture in naložb, potrebnih za 

dosego navedenih ciljev, bi morale tiste 

(8) Postopno zmanjševanje odlaganja 

odpadkov na odlagališča je potrebno, da se 

preprečijo škodljivi vplivi na zdravje ljudi 

in okolje ter da se zagotovi, da se bodo 

odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo 

s pravilnim ravnanjem in v skladu s 

hierarhijo ravnanja v vse večjem obsegu 

dejansko predelali, kakor je določeno v 

Direktivi 2008/98/ES. Postopno 

zmanjševanje odlaganja bo v mnogih 

državah članicah znatno spremenilo 

ravnanje z odpadki. Z izboljšanimi 

statističnimi podatki o zbiranju in 

obdelavi odpadkov bo mogoče preprečiti 
tudi razvijanje presežnih zmogljivosti 

objektov in naprav za obdelavo ostankov 

odpadkov, na primer z energijsko 

predelavo ali nizkointenzivno mehansko-

biološko obdelavo neobdelanih 

komunalnih odpadkov, saj bi to lahko 

otežilo doseganje dolgoročnih ciljev Unije 

na področju priprave za ponovno uporabo 

in recikliranje komunalnih odpadkov, kot 

so določeni v členu 11 Direktive 

2008/98/ES. Iz istega razloga in za 

preprečitev škodljivih vplivov na zdravje 

ljudi in okolje bi morale države članice 

sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, 

da se bodo na odlagališča odlagali samo 

obdelani odpadki, hkrati pa izpolnjevanje 

te zahteve ne bi smelo ustvarjati presežnih 

zmogljivosti za obdelavo ostankov 

komunalnih odpadkov, poleg tega se bo s 

tem prispevalo k visoki kakovosti 
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države članice, ki lahko dobijo na voljo 

več časa za dosego ciljev recikliranja 

komunalnih odpadkov, dobiti več časa tudi 

za dosego cilja zmanjšanja odlaganja 

odpadkov na odlagališča do leta 2030, kot 

je določen v tej direktivi. 

razvrščenega materiala. Da bi se 

zagotovila usklajenost ciljev iz člena 11 

Direktive 2008/98/ES in cilja zmanjšanja 

odlaganja odpadkov na odlagališča iz člena 

5 te direktive ter da bi se zagotovilo 

usklajeno načrtovanje infrastrukture in 

naložb, potrebnih za dosego navedenih 

ciljev, bi morali tistim državam članicam, 

ki bi imele na voljo več časa za dosego 

ciljev recikliranja komunalnih odpadkov, 

omogočiti več časa tudi za dosego cilja 

zmanjšanja odlaganja odpadkov na 

odlagališča do leta 2030, določenega v tej 

direktivi. Poleg tega je treba zagotoviti 

usklajeno načrtovanje za pošiljke 

odpadkov znotraj Unije, zato da bi se 

odpadki obdelali čim bolj stroškovno 

učinkovito in trajnostno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Komisija bi morala oceniti, ali bi 

bilo ustrezno uvesti cilj za skupno količino 

odpadkov, ki se smejo odložiti na 

odlagališčih, izračunano na kilogram na 

osebo na leto. Tovrsten cilj bi olajšal 

primerjavo med državami članicami in 

omogočil boljšo oceno preprečevanja 

nastajanja odpadkov, kar je najvišja raven 

v hierarhiji ravnanja z odpadki. Na ta 

način bi prispevali k zmanjšanju skupne 

količine odpadkov, ki nastanejo vsako 

leto. 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) Da bi dosegli cilje Direktive 

1999/31/ES, bi morala Komisija 

spodbujati usklajevanje in izmenjavo 

informacij in primerov najboljše prakse 

med državami članicami in med 

različnimi gospodarskimi sektorji, 

vključno z industrijo odpadkov in 

finančnim sektorjem. To bi bilo mogoče 

doseči z vzpostavitvijo komunikacijskih 

platform, ki bi pripomogle k ozaveščanju 

o novih industrijskih rešitvah, omogočile 

boljši pregled razpoložljivih zmogljivosti, 

prispevale k povezovanju industrije 

odpadkov in finančnega sektorja ter 

podprle industrijsko simbiozo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8c) Bistveno je zagotoviti pravilno 

izvajanje in izvrševanje veljavne 

zakonodaje o podatkih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Statistični podatki, ki jih predložijo (11) Statistični podatki, ki jih predložijo 
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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. 

Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov 

v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno 

za učinkovito izvajanje in zagotavljanje 

primerljivosti podatkov med državami 

članicami. Zato bi bilo treba od držav 

članic zahtevati, da pri pripravi poročil o 

izpolnjevanju ciljev iz Direktive 

1999/31/ES uporabljajo najnovejšo 

metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in 

nacionalni statistični uradi držav članic. 

države članice, so za Komisijo bistven 

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 (to bi moral biti Eurostat), 

črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, 

primerjalno analizo nacionalnih 

metodologij za poročanje in uvedbo poročil 

o preverjanju kakovosti podatkov. 

Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov 

v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno 

za učinkovito izvajanje in zagotavljanje 

primerljivosti podatkov med državami 

članicami. Zato bi bilo treba od držav 

članic zahtevati, da pri pripravi poročil o 

izpolnjevanju ciljev iz Direktive 

1999/31/ES uporabljajo najnovejšo 

metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in 

nacionalni statistični uradi držav članic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Odlaganje nevarnih odpadkov, ki 

se zbirajo skupaj s komunalnimi odpadki, 

lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in 

okolje. K manjšemu odlaganju teh 

odpadkov na odlagališčih bi lahko 

pomagali raziskovalni programi o 

obdelavi nevarnih odpadkov. Za te 

programe bi torej lahko uporabili sredstva 

Unije, namenjena za podporo prehodu na 

krožno gospodarstvo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Ta direktiva je bila sprejeta ob 

upoštevanju zavez iz medinstitucionalnega 

sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016 in jo je treba izvajati 

in uporabljati v skladu s smernicami iz 

tega sporazuma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c 

Direktiva 1999/31/ES 

Člen 5 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija najpozneje do 31. 

decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 5, 

da po potrebi zastavi strožje cilje in uvede 

omejitve za odlaganje nenevarnih 

odpadkov, ki niso komunalni odpadki, na 

odlagališča. V ta namen se poročilo 

Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, 

pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. 

7. Komisija najpozneje do 31. 

decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 5, 

da po potrebi zastavi strožje cilje in uvede 

omejitve za odlaganje nenevarnih 

odpadkov, ki niso komunalni odpadki, na 

odlagališča. Poleg tega oceni, ali je 

primerno uvesti cilj glede skupne količine 

odpadkov, ki se lahko odložijo na 

odlagališčih, izračunano na kilogram na 

osebo na leto. V ta namen se poročilo 

Komisije pošlje Evropskemu parlamentu 

in Svetu, po potrebi skupaj z ustreznim 

predlogom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 
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Direktiva 1999/31/ES 

 Člen 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 14a 

 Instrumenti za spodbujanje prehoda na 

bolj krožno gospodarstvo 

 1. Da bi prispevali k ciljem, določenim v 

tej direktivi, države članice uporabijo 

instrumente ali ukrepe iz Priloge IIIa. 

 2. Države članice poročajo Komisiji o 

posameznih instrumentih ali ukrepih, 

sprejetih v skladu z odstavkom 1, do ... 

[vstavite datum osemnajst mesecev po 

začetku veljavnosti te direktive] in vsakih 

pet let po tem datumu.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

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

Direktiva 1999/31/ES  

Priloga III a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a)  Doda se Priloga IIIa, kot je 

določeno v Prilogi k tej direktivi. 

Or. en 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Priloga (novo) 

Direktiva 1999/31/ES  

Priloga III a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA 
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 Doda se Priloga IIIa: 

 „Priloga IIIa 

 Instrumenti za spodbujanje prehoda na 

bolj krožno gospodarstvo. 

 1. Ekonomski instrumenti: 

 1.1 postopno zviševanje dajatev in/ali 

pristojbin za odlaganje na odlagališčih za 

vse kategorije odpadkov (komunalni, 

inertni, drugi); 

 1.2 uvedba ali povišanje dajatev in/ali 

pristojbin za sežiganje ali izrecna 

prepoved sežiganja odpadkov, ki jih je 

mogoče reciklirati; 

 1.3 postopna razširitev sistemov „odvrzi in 

plačaj“ na vse ozemlje držav članic, da bi 

povzročitelje komunalnih odpadkov 

spodbudili k zmanjšanju nastajanja 

odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju 

svojih odpadkov; 

 1.4 ukrepi za večjo stroškovno 

učinkovitost obstoječih in prihodnjih 

shem odgovornosti proizvajalca; 

 1.5 področje uporabe shem odgovornosti 

proizvajalca se lahko razširi na nove 

tokove odpadkov; 

 1.6 ekonomske spodbude za lokalne 

organe, da bi spodbujali preprečevanje 

nastajanje odpadkov ter razvijali in 

okrepili sisteme ločenega zbiranja; 

 1.7 ukrepi, s katerimi bi spodbudili razvoj 

sektorja ponovne uporabe; 

 1.8 ukrepi za odpravo škodljivih 

subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki. 

 2. Drugi ukrepi: 

 2.1 tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi 

bi podprli razvoj trgov za ponovno 

uporabljene proizvode in reciklirane (tudi 

kompostirane) materiale ter povečali 

kakovost recikliranih materialov; 

 2.2 ukrepi za ozaveščanje javnosti o 

ustreznem ravnanju z odpadki in 

zmanjšanju smetenja, vključno z 
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namenskimi kampanjami, s katerimi bi 

zmanjšali nastajanje odpadkov pri viru in 

zagotovili visoko raven udeležbe v 

sistemih ločenega zbiranja; 

 2.3 ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno 

usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) 

med vsemi pristojnimi javnimi organi, 

vključenimi v ravnanje z odpadki, ter 

sodelovanje drugih osrednjih deležnikov; 

 2.4 uporaba evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za financiranje 

razvoja infrastrukture za ravnanje z 

odpadki, ki je potrebna za izpolnitev 

ustreznih ciljev; 

 2.5 vzpostavitev komunikacijskih 

platform, s katerimi bi spodbudili 

izmenjavo primerov najboljše prakse med 

sektorji, pa tudi med državami članicami; 

 2.6 vsi ustrezni alternativni ali dodatni 

ukrepi za dosego istih ciljev.“ 

Or. en 

 

 

 

 

 


