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Predlog spremembe 1
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. opozarja na uveljavljeno hierarhijo 
ravnanja z odpadki, po kateri je odlaganje 
na odlagališčih najslabša možnost;
poudarja, da se mora biološke odpadke 
najprej zmanjšati, nato ločeno zbirati in 
reciklirati, še posebno s kompostiranjem, 
in da se mora ostanek sežgati, da bi 
preprečili njihovo odlaganje na 
odlagališča;

Or. en

Predlog spremembe 2
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da bi nekatere države članice
lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial za pridobivanje energije iz 
odpadkov, če bi preprečile njihovo 
odlaganje na odlagališča;

1. opozarja, da so biološki odpadki pri 
nastajanju mestnih odpadkov 
pomemben del, in da bi lahko danes
uporabili ogromni neizkoriščeni 
potencial za pridobivanje energije in 
materialov iz odpadkov, če bi 
preprečili njihovo odlaganje na 
odlagališča, kar je treba izkoristiti na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

Or. el
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Predlog spremembe 3
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da bi nekatere države članice 
lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial za pridobivanje energije iz 
odpadkov, če bi preprečile njihovo 
odlaganje na odlagališča;

1. opozarja, da bi nekatere države članice 
lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial, najprej s ponovno uporabo 
bioloških odpadkov kot kompost, a tudi za 
pridobivanje energije iz odpadkov, če bi 
preprečile njihovo odlaganje na 
odlagališča;

Or. nl

Predlog spremembe 4
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da bi nekatere države članice
lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial za pridobivanje energije iz 
odpadkov, če bi preprečile njihovo 
odlaganje na odlagališča;

1. opozarja, da bi veliko držav članic lahko 
uporabilo ogromni neizkoriščeni potencial 
z zmanjšanjem, ločenim zbiranjem in 
kompostiranjem bioloških odpadkov, in 
končno za pridobivanje energije iz 
odpadkov, če bi preprečile njihovo 
odlaganje na odlagališča;

Or. en

Predlog spremembe 5
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da bi nekatere države članice 1. opozarja, da bi nekatere države članice 
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lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial za pridobivanje energije iz 
odpadkov, če bi preprečile njihovo
odlaganje na odlagališča;

lahko uporabile ogromni neizkoriščeni 
potencial za preusmeritev odpadkov z 
odlagališč v recikliranje in pridobivanje 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja vlogo, ki jo lahko ima 
ponovna uporaba bioloških odpadkov v 
obliki komposta v boju proti podnebnim 
spremembam (med drugim s 
skladiščenjem ogljika) ter degradaciji tal 
in eroziji prsti; opozarja, da Okvirna 
direktiva o odpadkih predstavlja 
hierarhijo odpadkov kot jasno osnovno 
načelo za ravnanje z odpadki, pri čemer 
ima ponovna uporaba prednost pred 
uporabo za proizvodnjo energije; zato 
poziva države članice, naj kompostiranje 
odpadkov vključijo v svojo nacionalno 
zakonodajo ter si izmenjajo zamisli o 
najboljših praksah; poudarja, da dajo 
usklajeni standardi, ki temeljijo na 
integriranem pristopu in so z njim 
povezani, ta pa pokriva celoten proces do 
končnega predelovalca, končnim 
uporabnikom in potrošnikom dovolj 
zaupanja in jamstev za razvoj evropskega 
trga za visokokakovostni kompost;

Or. nl
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Predlog spremembe 7
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v EU povečati 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, kar bi pripomoglo k uresničitvi 
ciljev EU 20:20:20 glede obnovljive 
energije ter ciljev iz direktiv EU o 
biogorivih in o kakovosti goriva;
opominja, da direktiva o obnovljivih virih 
podpira uporabo vseh vrst biomase, tudi 
bioloških odpadkov za energetske namene, 
kot obnovljivega vira energije; zato poziva 
države članice, naj upoštevajo pridobivanje 
energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji ter 
si izmenjajo zamisli o najboljši praksi;

2. poudarja, da je treba v EU povečati 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, kar bi pripomoglo k uresničitvi 
ciljev EU 20:20:20 ter tudi tistih iz 
direktive EU o kakovosti goriva; opominja, 
da direktiva o obnovljivih virih podpira 
uporabo vseh vrst biomase, tudi bioloških
odpadkov za energetske namene, kot 
obnovljivega vira energije, in da biogoriva 
iz odpadkov štejejo dvojno na poti k dosegi 
cilja 10 % glede obnovljivih virov energije 
v prometu; poziva države članice, naj 
upoštevajo pridobivanje energije iz 
biološko razgradljivih delov odpadkov v 
svoji nacionalni zakonodaji ter si izmenjajo 
zamisli o najboljši praksi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v EU povečati 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, kar bi pripomoglo k uresničitvi 
ciljev EU 20:20:20 glede obnovljive 
energije ter ciljev iz direktiv EU o 
biogorivih in o kakovosti goriva;
opominja, da direktiva o obnovljivih virih 
podpira uporabo vseh vrst biomase, tudi
bioloških odpadkov za energetske namene, 
kot obnovljivega vira energije; zato poziva 
države članice, naj upoštevajo pridobivanje 

2. poudarja, da je treba v EU bolj 
preusmerjati odlaganje bioloških 
odpadkov na odlagališčih; poudarja, da bi 
biološki odpadki lahko pripomogli k 
uresničitvi ciljev EU o 20 % glede 
obnovljive energije do leta 2020 ter ciljev 
iz direktive EU o kakovosti goriva;
opominja, da direktiva o obnovljivih virih 
podpira uporabo vseh vrst bioloških 
odpadkov za energetske namene, kot 
obnovljivega vira energije; zato poziva 
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energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji ter 
si izmenjajo zamisli o najboljši praksi;

države članice, naj upoštevajo pridobivanje 
energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji kot 
dela celovite politike glede hierarhije 
odpadkov ter si izmenjajo zamisli o 
najboljši praksi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba v EU povečati 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, kar bi pripomoglo k uresničitvi 
ciljev EU 20:20:20 glede obnovljive 
energije ter ciljev iz direktiv EU o 
biogorivih in o kakovosti goriva; opominja, 
da direktiva o obnovljivih virih podpira 
uporabo vseh vrst biomase, tudi bioloških 
odpadkov za energetske namene, kot 
obnovljivega vira energije; zato poziva 
države članice, naj upoštevajo pridobivanje 
energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji ter 
si izmenjajo zamisli o najboljši praksi;

poudarja, da je treba v EU povečati 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, kar bi pripomoglo k uresničitvi 
ciljev EU 20:20:20 glede obnovljive 
energije, povečanja energetske 
učinkovitosti in boja proti podnebnim 
spremembam ter ciljev iz direktiv EU o 
biogorivih in o kakovosti goriva; opominja, 
da direktiva o obnovljivih virih podpira 
uporabo vseh vrst biomase, tudi bioloških 
odpadkov za energetske namene, kot 
obnovljivega vira energije; zato poziva 
države članice, naj upoštevajo pridobivanje 
energije iz biološko razgradljivih delov 
odpadkov v svoji nacionalni zakonodaji ter 
si izmenjajo zamisli o najboljši praksi;

Or. el

Predlog spremembe 10
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj prikažejo, 
kako lahko biološki odpadki pripomorejo k 
izkoriščanju potenciala obstoječih virov 
biomase, pri tem pa upoštevajo svoje 
posebne zemljepisne in podnebne razmere;

3. poziva države članice, naj vzpostavijo 
pravno zavezujoče sheme za ločeno 
zbiranje bioloških odpadkov, biološko 
obdelavo bioloških odpadkov in ponovno 
uporabo komposta s strogimi standardi 
kakovosti za kompost zaradi znatnega 
potenciala, ki ga imajo kompost in 
produkti fermentacije, ker pomagajo pri 
zaščiti in izboljšanju prsti, se uporabljajo 
kot nadomestek za mineralna gnojila in 
prispevajo k varovanju podnebja; povabi 
države članice, naj prikažejo, kako lahko 
biološki odpadki pripomorejo k 
izkoriščanju potenciala obstoječih virov 
biomase, pri tem pa upoštevajo svoje 
posebne zemljepisne in podnebne razmere;

Or. en

Predlog spremembe 11
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj prikažejo, 
kako lahko biološki odpadki pripomorejo k 
izkoriščanju potenciala obstoječih virov 
biomase, pri tem pa upoštevajo svoje 
posebne zemljepisne in podnebne razmere;

3. poziva države članice, naj prikažejo, 
kako lahko energija iz bioloških odpadkov, 
vključno z anaerobno presnovo za 
proizvodnjo bioplina in izpopolnjeno 
proizvodnjo biogoriv, pripomore k 
izkoriščanju potenciala obstoječih virov 
biomase, pri tem pa upoštevajo svoje 
posebne zemljepisne in podnebne razmere;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priporoča državam članicam, naj za 
rešitev vprašanja ločenega zbiranja 
odpadkov organizirajo medijske in 
izobraževalne kampanje za osveščanje in 
zagotovijo, da bodo odpadki, ki so 
primerni za pretvorbo v energijo, 
reciklirani, s čimer bodo odpadkom 
dodale vrednost in ustvarile notranji trg 
za energijo iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da morajo države članice 
oblikovati skladen in stabilen pravni okvir, 
ki bo podpiral izgradnjo objektov za 
pridobivanje energije iz (bioloških) 
odpadkov;

4. priznava, da morajo države članice 
oblikovati skladen in stabilen pravni okvir, 
ki bo podpiral izvajanje celovite politike 
glede hierarhije odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. priznava, da morajo države članice 4. priznava, da morajo države članice 
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oblikovati skladen in stabilen pravni okvir, 
ki bo podpiral izgradnjo objektov za 
pridobivanje energije iz (bioloških) 
odpadkov;

oblikovati skladen in stabilen pravni okvir, 
ki bo podpiral izgradnjo objektov za 
kompostiranje in pridobivanje energije iz 
(bioloških) odpadkov;

Or. nl

Predlog spremembe 15
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da ima kombinacija 
kompostiranja in fermentacije ločeno 
zbranih bioloških odpadkov, če je mogoča, 
nedvomno prednosti za uresničitev teh 
ciljev na različnih ravneh (boj proti 
segrevanju podnebja, degradacija tal in 
erozija prsti, doseganje ciljev obnovljive 
energije) in jo je treba spodbujati;

Or. nl

Predlog spremembe 16
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
potrebna infrastruktura že obstaja, vendar 
so potrebne finančne spodbude na 
nacionalni ravni, da bi oblikovali in razvili 
morebitna trga za bioplin in za biogorivo, 
povezana z biološkimi odpadki;

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
določena infrastruktura, kot so plinovodi, 
že obstaja, vendar so potrebne finančne 
spodbude na nacionalni ravni, da bi 
oblikovali in razvili morebitna trga za 
bioplin in za biogorivo, povezana z 
biološkimi odpadki;

Or. en



AM\806245SL.doc 11/17 PE439.263v01-00

SL

Predlog spremembe 17
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
potrebna infrastruktura že obstaja, vendar 
so potrebne finančne spodbude na 
nacionalni ravni, da bi oblikovali in razvili 
morebitna trga za bioplin in za biogorivo,
povezana z biološkimi odpadki;

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
potrebna infrastruktura že obstaja, vendar 
so potrebne spodbude na nacionalni ravni, 
da bi oblikovali in razvili morebitne trge
za bioplin, bioenergijo in biogorivo iz 
bioloških odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
potrebna infrastruktura že obstaja, vendar 
so potrebne finančne spodbude na 
nacionalni ravni, da bi oblikovali in razvili 
morebitna trga za bioplin in za biogorivo, 
povezana z biološkimi odpadki;

5. poudarja, da v številnih državah članicah 
potrebna infrastruktura že obstaja, vendar 
so potrebne finančne spodbude na 
nacionalni ravni, da bi oblikovali in razvili 
morebitne trge za kompost, bioplin in 
biogorivo, povezane z biološkimi odpadki;

Or. nl

Predlog spremembe 19
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja regionalne in lokalne oblasti, 6. ob upoštevanju potrebe po skladnosti s 
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naj uporabijo obstoječe decentralizirane 
naprave za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter koristijo strukturne sklade za 
financiranje naprav za pridobivanje 
energije iz odpadkov in za pridobivanje 
energije iz bioloških odpadkov, da bi se 
čim manj odpadkov odlagalo na 
odlagališčih;

standardi Direktive o sežiganju odpadkov
spodbuja regionalne in lokalne oblasti, naj 
uporabijo obstoječe decentralizirane 
naprave za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter koristijo strukturne sklade za 
financiranje naprav za pridobivanje 
energije iz odpadkov in za pridobivanje 
energije iz bioloških odpadkov, da bi se 
čim manj odpadkov odlagalo na 
odlagališčih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja regionalne in lokalne oblasti, 
naj uporabijo obstoječe decentralizirane 
naprave za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter koristijo strukturne sklade za 
financiranje naprav za pridobivanje 
energije iz odpadkov in za pridobivanje 
energije iz bioloških odpadkov, da bi se 
čim manj odpadkov odlagalo na 
odlagališčih;

6. spodbuja regionalne in lokalne oblasti, 
naj uporabijo obstoječe decentralizirane 
naprave za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter koristijo strukturne sklade za 
financiranje kompostiranja in naprav za 
pridobivanje energije iz bioloških 
odpadkov, da bi se čim manj odpadkov 
odlagalo na odlagališčih;

Or. nl

Predlog spremembe 21
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da so naprave za odlaganje 
živilskih odpadkov, povezane z javnimi 
kanalizacijskimi sistemi, rešitev za 
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preusmerjanje bioloških odpadkov z 
odlagališč in pridobivanje bioplina iz 
bioloških odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Claude Turmes

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da morajo imeti obrati za 
pridobivanje energije iz odpadkov in druge 
naprave za pridobivanje energije iz 
bioloških odpadkov enake možnosti 
dostopa do elektroenergetskih omrežij kot 
drugi obnovljivi viri energije;

7. ugotavlja, da imajo obrati za 
pridobivanje energije iz odpadkov in druge 
naprave za pridobivanje energije iz 
bioloških odpadkov enake možnosti 
dostopa do elektroenergetskih omrežij in 
plinovodov kot drugi obnovljivi viri 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. Poudarja potrebo po razvoju trga 
bioloških odpadkov v EU z izboljšanim 
ravnanjem z biološkimi odpadki, ki ima 
ekološke koristi (prihranki virov, 
organskih snovi in hranil), blaži 
podnebne spremembe (vezava ogljika v 
prsti, tvorba obnovljive energije) in ima 
prednosti v povezavi s prstjo (boj proti 
širjenju puščave, rodovitnost tal, manjša 
poraba pesticidov in manjše potrebe po 
namakanju);
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Or. en

Predlog spremembe 24
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja izjemno prednost, ki jo ima 
proizvodnja goriv za prevoz iz bioloških 
odpadkov za okolje; zato poziva, naj 
biogoriva iz bioloških odpadkov štejejo k 
ciljem recikliranja; poziva k uskladitvi 
opredelitve bioloških odpadkov iz Okvirne 
direktive o odpadkih z direktivo o 
obnovljivih virih energije, po potrebi z 
zakonodajo EU;

Or. en

Predlog spremembe 25
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da se mora ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov vključiti v 
zakonodajni okvir, saj je treba zagotoviti,
da pri kompostiranju ali fermentaciji (ali 
kombinaciji obeh) bioloških odpadkov 
nastaja visokokakovosten ostanek, ki se 
lahko brez tveganja meša s prstjo; meni, 
da so za razširjanje in ohranjanje takega 
ločenega zbiranja potrebne finančne 
spodbude;

Or. nl
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Predlog spremembe 26
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj v svoji presoji 
vplivov opredeli boljše ravnanje z 
biološkimi odpadki glede recikliranja 
ločeno zbranih bioloških odpadkov, 
uporabe kompostiranja za kmetijske in 
ekološke koristi, mehanske/biološke 
možnosti obdelave in uporabe bioloških 
odpadkov kot vir za pridobivanje energije;
na tej presoji bi morala temeljiti priprava 
novega pravnega okvira Skupnosti o 
biološko razgradljivih odpadkih;

Or. en

Predlog spremembe 27
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba pri spodbujanju 
proizvodnje komposta in predelave iz vseh 
odpadnih tokov upoštevati celo vrsto 
biološko razgradljivih odpadkov; biološko 
razgradljivi odpadki ne vključujejo le 
bioloških odpadkov, temveč tudi blato iz 
čistilnih naprav in tisti del gospodinjskih 
odpadkov, ki se fermentira (umazan in 
nesortiran papir, lepenka, določene vrste 
tekstila itn.);

Or. fr
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Predlog spremembe 28
Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je pomembno okrepiti 
osveščenost javnosti in sprejemanje novih 
energij z nizkimi emisijami ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 29
Kathleen Van Brempt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da bi za dosego ciljev 
potrebovali ločeno direktivo za zanesljivo 
in trajnostno obdelavo biološko 
razgradljivih odpadkov in ravnanje z 
njimi; poudarja, da lahko samo direktiva 
uvede enake pogoje in predvsem vzpostavi 
trden zakonodajni okvir, ki zagotovi 
ugodno klimo za naložbe, kar je 
bistvenega pomena za to, da bi javne in 
zasebne subjekte spodbudili k potrebnim 
naložbam – naložbe, ki bodo morda zelo 
pomembne.

Or. nl

Predlog spremembe 30
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da bi prihodnji okvir 
Skupnosti za veliko držav članic zagotovil 
pravno svetovanje in pojasnitev ter jih 
spodbujal k naložbam na področju 
ravnanja z biološkimi odpadki; zato 
poziva Komisijo, naj spodbuja potrebne 
finančne instrumente za države članice, ki 
morajo razviti strateške projekte za 
biološke odpadke;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poziva Komisijo k nadaljnjemu 
sodelovanju pri raziskavah metod 
obdelave bioloških odpadkov za boljšo 
presojo koristi v povezavi s prstjo ter 
pridobivanju energije in vplivih na okolje.

Or. en


