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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 52
Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 133 in
člena 175(1) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z določbami iz Naslova IV o izvozu odpadkov iz Skupnosti v tretje države, Naslova V o 
uvozu odpadkov v Skupnost iz tretjih držav in Naslova VI o tranzitu odpadkov skozi Skupnost 
iz in v tretje države velja pravna podlaga tudi za člen 133.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Skupnost je podpisala Stockholmsko 
konvencijo z dne 22. maja 2001 o obstojnih 
organskih onesnaževalih.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uvaja prvotno sklicevanje Komisije na Stockholmsko konvencijo o obstojnih 
organskih onesnaževalih (POP), pri čemer je v skladu s Stockholmsko konvencijo izrecno 
nezakonito omogočati predelavo, recikliranje, pridobivanje ali neposredno ponovno uporabo 
takšnih odpadkov. Je nujna zaradi možnosti napačnih razlag Uredbe ES o POP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 19

(19) V primeru pošiljk odpadkov za 
odstranjevanje mora biti državam članicam 
omogočeno, da izvajajo načela bližine, 
prednosti predelave in samozadostnosti na 
ravni Skupnosti in na nacionalni ravni v
skladu z Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 
15. julija 1975 o odpadkih, tako da 
sprejmejo ukrepe v zvezi s Pogodbo, s 
katerimi na splošno ali deloma prepovejo 
takšne pošiljke ali jim sistematično 
ugovarjajo. Upoštevati je treba tudi zahtevo 
iz Direktive 75/442/EGS, po kateri morajo 
države članice ustanoviti celovito in 
primerno omrežje objektov za 
odstranjevanje odpadkov, da bi Skupnosti 
kot celoti omogočili, da pri odstranjevanju 
odpadkov postane samozadostna, državam 
članicam pa, da ta cilj dosegajo tudi vsaka 
zase, upoštevajoč geografske razmere ali 
potrebo po specializiranih objektih za 
določene vrste odpadkov. Države članice bi 
morale biti sposobne zagotoviti, da objekti 

(19) V primeru pošiljk odpadkov za 
odstranjevanje države članice upoštevajo
načela bližine, prednosti ponovne uporabe,
predelave in samozadostnosti na ravni 
Skupnosti in na nacionalni ravni v skladu z 
Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 
1975 o odpadkih, tako da sprejmejo ukrepe v 
zvezi s Pogodbo, s katerimi na splošno ali 
deloma prepovejo takšne pošiljke ali jim 
sistematično ugovarjajo. Upoštevati je treba 
tudi zahtevo iz Direktive 75/442/EGS, po 
kateri morajo države članice ustanoviti 
celovito in primerno omrežje objektov za 
odstranjevanje odpadkov, da bi Skupnosti 
kot celoti omogočili, da pri odstranjevanju 
odpadkov postane samozadostna, državam 
članicam pa, da ta cilj dosegajo tudi vsaka 
zase, upoštevajoč geografske razmere ali 
potrebo po specializiranih objektih za 
določene vrste odpadkov. Države članice bi 
morale biti sposobne zagotoviti, da objekti 
za ravnanje z odpadki, za katere se uporablja 
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za ravnanje z odpadki, za katere se uporablja 
Direktiva 96/61/ES z dne 24. septembra
1996 o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja, v skladu s 
svojimi dovoljenji uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije, kot jih opredeljuje 
omenjena direktiva, in da se odpadki 
obdelujejo skladno s pravno zavezujočimi 
standardi za varstvo okolja glede na 
postopke odstranjevanja, kakor so določeni z 
zakonodajo Skupnosti.

Direktiva 96/61/ES z dne 24. septembra 
1996 o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja, v skladu s 
svojimi dovoljenji uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije, kot jih opredeljuje 
omenjena direktiva, in da se odpadki 
obdelujejo skladno s pravno zavezujočimi 
standardi za varstvo okolja glede na 
postopke odstranjevanja, kakor so določeni z 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uporaba je neutemeljeno izpuščena iz dokumenta, vendar pa mora imeti prednost, 
ker je, v večini primerov, okolju najprijaznejši način ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 20

(20) V primeru pošiljk odpadkov, ki so 
namenjeni za predelavo, morajo države 
članice zagotoviti, da objekti za ravnanje z 
odpadki, ki jih ureja Direktiva 96/61/ES, v 
skladu s svojimi dovoljenji uporabljajo 
najboljše razpoložljive tehnologije, kakor jih 
opredeljuje omenjena direktiva. Države 
članice bi morale biti sposobne zagotoviti, 
da se odpadki obdelujejo v skladu s pravno 
zavezujočimi standardi za varstvo okolja 
glede na postopke predelave, določene z 
zakonodajo Skupnosti, in da se, ob 
upoštevanju člena 7(3) Direktive 
75/442/EGS, odpadki obdelujejo v skladu z 
načrti za ravnanje z odpadki, določenimi v 
skladu z omenjeno direktivo, da se zagotovi 
izvajanje pravno zavezujočih obveznosti 
predelave ali recikliranja, kakor so določene 
z zakonodajo Skupnosti.

(20) V primeru pošiljk odpadkov, ki so 
namenjeni za predelavo, države članice 
upoštevajo načela samozadostnosti, bližine 
in prednosti ponovne uporabe ter morajo 
zagotoviti, da objekti za ravnanje z odpadki, 
ki jih ureja Direktiva 96/61/ES, v skladu s 
svojimi dovoljenji uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije, kakor jih 
opredeljuje omenjena direktiva. Države 
članice bi morale biti sposobne zagotoviti, 
da se odpadki obdelujejo v skladu s pravno 
zavezujočimi standardi za varstvo okolja 
glede na postopke predelave, določene z 
zakonodajo Skupnosti, in da se, ob 
upoštevanju člena 7(3) Direktive 
75/442/EGS, odpadki obdelujejo v skladu z 
načrti za ravnanje z odpadki, določenimi v 
skladu z omenjeno direktivo, da se zagotovi 
izvajanje pravno zavezujočih obveznosti 
predelave ali recikliranja, kakor so določene 
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z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 2 uvodne izjave 19.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 32 a (novo)

(32a) Treba je oblikovati smernice za 
določanje, kdaj ladja ali vozilo postane 
odpadek v skladu s členom 1(a) Direktive 
75/442/EGS, da bi preprečili izogibanje 
namenom te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 111 iz prve obravnave EP; za uskladitev s predlogom 
spremembe člena, odstavek 5a (novo), ki ga je predlagal poročevalec.

Ladje imajo na področju odpadkov poseben status. Ker potujejo po vsem svetu, se lahko 
razglasijo za odpadek kjer koli na svetu. Da bi se izognil stroškom obdelave odpadkov zaradi 
okolju primernega odstranjevanja, lahko lastnik ladjo preprosto pošlje na zadnjo vožnjo v 
tretjo državo z nižjimi standardi obdelave odpadkov in jo razglasi za odpadek šele po njenem 
prihodu. Tako se lahko ladje, ki ustrezajo opredelitvi odpadkov, izognejo zakonodaji o 
odpadkih in s tem odločbam Uredbe o pošiljkah odpadkov. Za odstranitev te vrzeli v 
zakonodaji o odpadkih so potrebne smernice, še zlasti, ker čaka na razrez veliko starih ladij, 
od katerih večina vsebuje znatne količine nevarnih snovi ali materialov. Podobno, vendar v 
manjšem obsegu, velja za izrabljena vozila.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 57
Člen 1, odstavek 2, točka (a)

(a) med državami članicami v Skupnosti ali (a) med državami članicami s tranzitom ali 
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s tranzitom skozi tretje države; brez skozi druge države članice ali tretje 
države;

(aa) v državah članicah s tranzitom skozi 
druge države članice ali tretje države;

(ab) izključno v državah članicah, za katere 
velja le člen 32;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo. Člen 1(2)(b), (c) in (d) vključuje Naslove IV, V in VI. Člen 1(2)(a) je treba 
nadomestiti z natančnejšim besedilom, ki pojasnjuje, da sta Naslova II in III vključena ter kaj 
natančno je vključeno. Novi točki (a) in (aa) vključujeta Naslov II; nova točka (ab) vključuje 
Naslov III in razen tega nadomešča člen 1(5), ki se lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril 
Doyle

Predlog spremembe 58
Člen 1, odstavek 3, točka (d)

(d) pošiljke, ki so predmet odobritve iz 
Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(d) pošiljke stranskih živalskih proizvodov, 
ki so predmet zahtev iz Uredbe (ES) št. 
1774/2002; 

Or. en

Obrazložitev

Uredba o stranskih živalskih proizvodih 1774/2002/ES določa jasna pravila o pošiljanju, 
obdelavi in nadzoru različnih kategorij stranskih živalskih proizvodov, vključno z 
neprepustnimi zabojniki/vozili, strogo sledljivostjo ter dokumentacijo za prehode znotraj EU 
in za uvoz iz tretjih držav ter vodenjem evidence. Stranski živalski proizvodi so del sistema 
ANIMO EU (v prihodnje TRACES), ki enako nadzira njihove pošiljke. Vključitev stranskih 
živalskih proizvodov, ki so že skrbno nadzorovani, na področje zakonodaje o pošiljkah 
odpadkov je podvajanje in nalaga nepotrebno finančno breme na industrijo brez dodane 
vrednosti.
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 59
Člen 1, odstavek 3, točka (e)

(e) pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b) 
Direktive 75/442/EGS, če take pošiljke že 
ureja druga zakonodaja Skupnosti, ki 
vsebuje podobne določbe;

(e) pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b)(ii), 
(iv) in (v) Direktive 75/442/EGS, če take 
pošiljke že ureja druga zakonodaja 
Skupnosti, ki vsebuje podobne določbe;

Or. en

Obrazložitev

Izogibanje dvojnim določbam. Radioaktivne odpadke (prim. člen 2(1)(b)(i) 
Direktive 75/442/ES) s področja uporabe že izključuje člen 1(3)(c) in stranske živalske 
proizvode (med drugim živalska trupla in fekalni material itd., prim. člen 2(1)(b)(iii) 
Direktive 75/442/ES) že izključuje člen 1(3)(d).

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 60
Člen 1, odstavek 3, točka (g a) (novo)

(ga) pošiljke odpadkov, ki potekajo 
izključno v državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Uredba o pošiljkah odpadkov se mora uporabljati le za pošiljke odpadkov, ki prehajajo meje
držav članic in EU. Za pošiljke odpadkov, ki potekajo izključno v državi članici, se uporablja 
druga zakonodaja o odpadkih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 61
Člen 1, odstavek 5
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5. Za pošiljke odpadkov, ki potekajo 
izključno v državi članici, veljajo samo 
določbe člena 32.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 1(3)(ga) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 62
Člen 1, odstavek 5

5. Za pošiljke odpadkov, ki potekajo 
izključno v državi članici, veljajo samo 
določbe člena 32.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo. Člen 1(2)(b), (c) in (d) vključuje Naslove IV, V in VI. Člen 1(2)(a) je treba 
nadomestiti z natančnejšim besedilom, ki pojasnjuje, da sta Naslova II in III vključena ter kaj 
natančno je vključeno. Novi točki (a) in (aa) vključujeta Naslov II; nova točka (ab) vključuje
Naslov III in razen tega nadomešča člen 1(5), ki se lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 63
Člen 2, točka 14)

14) „prejemnik“ pomeni osebo ali podjetje v 
pristojnosti ciljne države, ki se ji/mu 
pošljejo odpadki za predelavo ali 
odstranjevanje;

14) „prejemnik“ pomeni eno od oseb ali 
podjetij v pristojnosti ciljne države, kot je 
našteto spodaj:

(a) komur se pošljejo odpadki in kdor 
izvede predelavo ali odstranjevanje takšnih 
odpadkov (objekt); ali



PE 362.657v01-00 8/66 AM\579991SL.doc

SL

(b) registrirani trgovec, ki ga je objekt pisno 
pooblastil, da deluje v njegovem imenu kot 
prejemnik; ali
(c) registrirani posrednik, ki ga je objekt 
pisno pooblastil, da deluje v njegovem 
imenu kot prejemnik.
V primeru nezakonitih pošiljk, ko je trgovec 
ali posrednik, opredeljen v točki (b) ali (c), 
deloval kot prejemnik, se objekt, ki je 
pooblastil tega trgovca ali posrednika, da 
deluje v njegovem imenu, v namene te 
uredbe šteje za prejemnika;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Baselsko konvencijo (člen 2(16) in (19) Konvencije) in Sklepom OECD (določbe v 
zvezi s priznanim trgovcem) lahko trgovec ali posrednik deluje kot prejemnik. To je treba 
pojasniti tudi v členu 2(14). Besedilo predloga spremembe se ujema z besedilom opredelitve 
prijavitelja v členu 2(15).

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 64
Člen 2, točka 15)

15) „prijavitelj“ pomeni: 15) „prijavitelj“ pomeni:

(a) v primeru pošiljke, ki izvira iz države 
članice, katero koli fizično ali pravno osebo 
v pristojnosti te države članice, ki namerava 
izvesti pošiljanje odpadkov ali izvedbo 
predati komu drugemu ter ji je naložena 
dolžnost prijave. Prijavitelj je ena od spodaj 
navedenih oseb ali organov, izbranih v 
skladu z vrstnim redom, ki je določen v tem 
seznamu:

(i) v primeru pošiljke, ki izvira iz države 
članice, katero koli fizično ali pravno osebo,
ki jo ureja pravo te države in ki namerava 
izvesti pošiljanje odpadkov ali izvedbo 
predati komu drugemu ter ji je naložena 
dolžnost prijave, to pomeni, eno od spodaj 
navedenih oseb ali organov ter v skladu s 
hierarhijo, določeno v tem seznamu:

(i) izvirni povzročitelj; ali (a) oseba, ki je z dejavnostmi povzročila 
odpadke; ali

(ii) novi povzročitelj z dovoljenjem, ki izvaja 
dejavnosti pred pošiljanjem; ali

(b) oseba z dovoljenjem za izvajanje in ki 
izvaja predobdelavo, mešanje ali druge 
postopke, ki spreminjajo naravo ali sestavo 
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odpadkov, pred pošiljanjem; ali
(iii) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih 
majhnih količin iste vrste odpadkov, zbranih 
iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki se bo 
začela pošiljati iz enega priglašenega kraja;
ali

(c) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih 
majhnih količin iste vrste toka odpadkov, 
zbranih iz različnih virov, zbral pošiljko;

(iv) registrirani trgovec, ki ga je pisno 
pooblastil izvirni povzročitelj, novi 
povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz 
točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem 
imenu kot prijavitelj;

(d) zbiralec z dovoljenjem ali registriran 
trgovec ali posrednik, kadar so osebe iz točk 
(a), (b) in (c) neznane, plačilno nesposobne 
ali drugače niso na voljo; 

(v) registrirani posrednik, ki ga je pisno 
pooblastil izvirni povzročitelj, novi 
povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz 
točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem 
imenu kot prijavitelj;

(e) imetnik, kadar je oseba iz točke (d) 
neznana, plačilno nesposobna ali drugače 
ni na voljo;

(vi) imetnik, kadar ni znana nobena od 
oseb iz točk (i), (ii), (iii), (iv) in (v) ali so vse 
plačilno nesposobne.
Kadar prijavitelj iz točk (iv) ali (v) ne 
izpolni katere koli izmed obveznosti iz 
členov 21 do 24, da prevzame odpadke 
nazaj, se izvirni povzročitelj, novi 
povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz 
točk (i), (ii) ali (iii), ki je pooblastil 
zadevnega trgovca ali posrednika, da deluje 
v njegovem imenu, šteje za prijavitelja za 
namene obveznosti, da prevzame odpadke 
nazaj. V okoliščinah, ko gre za nezakonite 
pošiljke, ki jih prijavi trgovec ali posrednik 
iz (iv) ali (v), se oseba iz (i), (ii) ali (iii), ki je 
zadevnega trgovca ali posrednika 
pooblastila, da deluje v njenem imenu, šteje 
za prijavitelja za namene te uredbe;
(b) v primeru uvoza v ali tranzita skozi
Skupnost odpadkov, ki ne izvirajo iz države 
članice, katero koli od naslednjih fizičnih ali 
pravnih oseb v pristojnosti tiste države 
odpreme, ki namerava pošiljanje odpadkov 
izvesti ali izvedbo predati komu drugemu ali 
je izvedbo že predala komu drugemu, torej 
je ali:

(ii) v primeru uvoza v Skupnost ali tranzita 
skozi Skupnost odpadkov, ki niso izvirali 
znotraj države članice, katero koli od
fizičnih ali pravnih oseb v pristojnosti tiste 
države izvora, ki namerava pošiljanje 
odpadkov izvesti ali izvedbo predati komu 
drugemu ali je izvedbo že predala komu 
drugemu, to pomeni:

(i) oseba, ki je imenovana po zakonodaji 
države odpreme; ali, če ni bilo takega 

(i) oseba, ki je imenovana po zakonodaji 
države izvoza; ali, če ni bilo takega 
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imenovanja, imenovanja,
(ii) imetnik v času izvoza; (b) oseba, ki ima v lasti odpadke ali pravni 

nadzor nad njimi ali je imela v lasti 
odpadke in nadzor nad njimi v času izvoza
(imetnik);

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ponovno uvaja opredelitev prijavitelja iz prvotnega predloga 
Komisije. Besedilo Sveta bo omogočilo, da se tudi trgovci in posredniki štejejo za prijavitelje.
To lahko prekrije odgovornost in povzroči papirnate sledi, ki jih je težko izslediti. Zaradi 
jasnosti in odgovornosti je treba dati prednost besedilu Komisije. Predlogi sprememb EP 15 
in 22 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 65
Člen 2, točka 15), točka (a) (iii)

(iii) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih 
majhnih količin iste vrste odpadkov, zbranih 
iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki se bo 
začela pošiljati iz enega priglašenega kraja;
ali

(iii) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih 
majhnih količin iste vrste toka odpadkov, 
zbranih iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki 
se bo začela pošiljati iz enega priglašenega 
kraja, ali
za odpadke, ki jih zajema zakonodaja 
Skupnosti o odgovornostih povzročiteljev, na 
primer Direktiva 2002/96/ES: 
(A) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih 
majhnih količin iste vrste toka odpadkov iz 
različnih virov, sestavil pošiljko, ali
(B) povzročitelj proizvoda, ali
(C) katera koli oseba, ki ima sklenjeno 
pogodbo, da organizira zbiranje in/ali 
ravnanje z odpadki v imenu povzročitelja 
proizvoda; ali

Or. en

Obrazložitev

Vsebinske obveznosti za predlagano Uredbo so naložene „prijavitelju“. Opredelitev mora 
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omogočati, da povzročitelj proizvodov, vključen v zakonodajo Skupnosti o odgovornostih 
povzročiteljev, na primer v Direktivi 2002/96/ES o OEEO, ali tretja stranka, ki deluje v 
njegovem imenu, pošlje takšne odpadke v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti o 
odgovornostih povzročiteljev.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 66
Člen 2, točka 22)

22) „država odpreme“ pomeni katero koli 
državo, iz katere je predvidena odprema 
pošiljke ali je pošiljka odpremljena;

22) „država odpreme“ pomeni katero koli 
državo, iz katere je predvidena odprema 
pošiljke ali je pošiljka odpremljena. V 
primeru ladij ali plovil, ki so odpremljene 
kot odpadek, lahko država odpreme 
vključuje tudi države pristanišča, države 
zastave in/ali države s pristojnostjo nad 
lastnikom ali imetnikom;

Or. en

Obrazložitev

Ko je ladja končno odpremljena kot odpadek, je potrebna jasnost, da bi preprečili pošiljanje 
ladij v drugo pristanišče z namenom izogibanja predpisom o pošiljkah. Ta predlog 
spremembe ponovno uvaja predlog spremembe 92 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 67
Člen 2, točka 24)

24) „država tranzita“ pomeni katero koli 
državo, skozi katero je predvideno pošiljanje 
pošiljke ali skozi katero je bila pošiljka 
poslana, razen države odpreme ali ciljne 
države;

24) „država tranzita“ pomeni katero koli 
državo, skozi katero je predvideno pošiljanje 
pošiljke ali skozi katero je bila pošiljka 
poslana, razen države odpreme ali ciljne 
države. V primeru pošiljk odpadkov država 
tranzita pomeni katero koli državo, kjer se v 
pristaniščih ladja s pošiljko odpadkov 
zasidra ali se namerava zasidrati, razen 
države odpreme ali ciljne države;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 68
Naslov II

POŠILJKE MED DRŽAVAMI
ČLANICAMI ZNOTRAJ SKUPNOSTI ALI
S TRANZITOM SKOZI TRETJE DRŽAVE

POŠILJKE ZNOTRAJ SKUPNOSTI S
TRANZITOM ALI BREZ NJEGA SKOZI

TRETJE DRŽAVE

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba zaradi predloga spremembe člena 1(2)(a). Pojasnitev vsebine Naslova 
II (obsega tudi pošiljke med državami članicami s tranzitom prek drugih držav članic ali 
tretjih držav).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 69
Člen 3, odstavek 1, točka (b)(i)

(i) odpadki, navedeni v Prilogi IV; (i) odpadki, navedeni v Prilogi IV, ki 
vključujejo odpadke, navedene v Prilogah 
II in VIII k Baselski konvenciji;

Or. en

Obrazložitev

Zato da se pojasni, da za vse nevarne odpadke velja postopek obveščanja s prijavo, je temu 
členu dodan sklic na seznam za nevarne odpadke Baselske konvencije. Mogoče ga je prebrati 
v delu I Priloge IV, ki se nanaša na dva seznama iz Baselske konvencije.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 70
Člen 3, odstavek 2, uvodni del

2. Za pošiljke naslednjih odpadkov, 
namenjenih za predelavo, velja splošna 
zahteva, da jih spremljajo določene 
informacije, kakor je določeno v členu 18:

2. Za pošiljke naslednjih odpadkov, 
namenjenih za predelavo, velja splošna 
zahteva, določena v členu 18, če količina 
odpremljenih odpadkov presega 20 
kilogramov:

Or. en

Obrazložitev

Zahtevi, da se sklene pogodba in da odpadke iz člena 3(2) spremlja dokument iz Priloge VII, 
nista sorazmerni za manjše količine odpremljenih odpadkov. Takšne manjše količine se lahko, 
tudi pri sistemih prevzema odpadkov nazaj, pošljejo po pošti ali jih prinesejo s seboj osebe, ki 
prečkajo mejo (npr. odpadna embalaža ali star papir). Če se bodo prostovoljni sistemi 
prevzema odpadkov nazaj, ki so jih vzpostavili proizvajalci, ohranili, ni praktično vsiljevati 
potrošniku obveznosti, da vrača odpadke za predelavo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 71
Člen 3, odstavek 4

(4) Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno 
namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero
se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne 
bodisi kemične lastnosti ali določila njihova 
primernost za postopke predelave ali 
odstranjevanja, ne velja postopek predhodne 
pisne prijave in soglasja, kot je opisano v 
odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo 
postopkovne zahteve iz člena 18. Količina 
takih izvzetih odpadkov, ki je izrecno 
namenjena za laboratorijsko analizo, se 
določi z najmanjšo količino, ki je razumno 
potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak 
posamezni primer in ne presega 25 kg.

(4) Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno 
namenjeni za laboratorijsko analizo ali 
poskus, s čimer se bodo ocenile bodisi 
njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali 
določila njihova primernost za postopke 
predelave ali odstranjevanja, ne velja 
postopek predhodne pisne prijave in 
soglasja, kot je opisano v odstavku 1.
Namesto tega se uporabljajo postopkovne 
zahteve iz člena 18. Količina takih izvzetih 
odpadkov, ki je izrecno namenjena za 
laboratorijsko analizo, se določi z najmanjšo 
količino, ki je razumno potrebna za ustrezno 
izvedbo analize za vsak posamezni primer in 
ne presega 25 kg.
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Or. de

Obrazložitev

Ukinitev obvezne prijave mora zajemati tudi postopke predelave ali odstranjevanja v okviru 
raziskav in razvoja ter čezmejne pošiljke odpadkov za tehnične poskuse.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 72
Člen 3, odstavek 4

4. Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno 
namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero 
se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne 
bodisi kemične lastnosti ali določila njihova 
primernost za postopke predelave ali 
odstranjevanja, ne velja postopek predhodne 
pisne prijave in soglasja, kot je opisano v 
odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo 
postopkovne zahteve iz člena 18. Količina 
takih izvzetih odpadkov, ki je izrecno 
namenjena za laboratorijsko analizo, se 
določi z najmanjšo količino, ki je razumno 
potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak 
posamezni primer in ne presega 25 kg.

4. Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno 
namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero 
se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne 
bodisi kemične lastnosti ali določila njihova 
primernost za postopke predelave ali 
odstranjevanja, ne velja postopek predhodne 
pisne prijave in soglasja, kot je opisano v 
odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo 
postopkovne zahteve iz člena 18. Količina 
takih izvzetih odpadkov, ki je izrecno 
namenjena za laboratorijsko analizo, se 
določi z najmanjšo količino, ki je razumno 
potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak 
posamezni primer in ne presega 25 kg. Ta 
količina se lahko zaradi raziskovanja na 
objektu za predelavo ali deponiji pošlje do 
njene tridesetkratne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Oprostitev obveznosti obveščanja velja tudi za ukrepe predelave in odstranjevanja v okviru 
raziskovanja in razvoja ter zato tudi za čezmejne pošiljke odpadkov za tehnične poskuse.
Zaradi tega je treba povišati količinsko omejitev, ker so lahko količine do nekaj sto 
kilogramov odpadkov potrebne za tehnične poskuse.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 73
Člen 3, odstavek 5

(5) Za pošiljke mešanih komunalnih 
odpadkov (klasifikacijska številka odpadkov 
20 03 01), zbranih iz zasebnih 
gospodinjstev, vključno s takimi zbranimi 
odpadki drugih povzročiteljev, do objektov 
za predelavo ali odstranjevanje, veljajo v 
skladu s to uredbo iste določbe kot za 
pošiljke odpadkov, ki so namenjeni 
odstranjevanju.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Poseben predpis za mešane komunalne odpadke je brez stvarne podlage. Mešani komunalni 
odpadki so načeloma zajeti tudi v razlogih za ugovor, določenih v členu 12. Ti razlogi za 
ugovor zagotavljajo dovolj visoko raven varovanja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 74
Člen 3, odstavek 5 a (novo)

5a. Za pošiljke odpadkov, ki jih sestavljajo 
ali vsebujejo kemikalije, navedene v 
Prilogah A, B in C k Stockholmski 
konvenciji z dne 22. maja 2001 o obstojnih 
organskih onesnaževalih (POP), ali so z 
njimi onesnažene in za katera veljajo 
določbe člena 6(1) te konvencije – ki med 
drugim vključujejo prepoved postopkov 
odstranjevanja za predelavo, recikliranje, 
obnavljanje, neposredno ponovno uporabo 
ali drugo uporabo obstojnih organskih 
onesnaževal –, veljajo iste določbe kot za 
pošiljke odpadkov, namenjene za 
odstranitev.

Or. en
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Obrazložitev

Obstojna organska onesnaževala (POP) je treba obravnavati v skladu s Stockholmsko 
konvencijo ZN, ki prepoveduje predelavo POP. Uredba POP, ki jo je sprejela EU, vsebuje 
nekatere nejasnosti o prepovedi predelave/recikliranja odpadkov POP. Svet je črtal pojasnila 
za POP. Ta predlog spremembe obnavlja besedilo Komisije o POP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 75
Člen 3, odstavek 5 a (novo)

5a. Za pošiljke odpadkov, ki jih sestavljajo 
ali vsebujejo kemikalije, navedene v 
Prilogah A, B in C k Stockholmski 
konvenciji z dne 22. maja 2001 o obstojnih 
organskih onesnaževalih (POP), ali so z 
njimi onesnažene, veljajo iste določbe kot 
za pošiljke odpadkov, namenjene za 
odstranitev.  

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uvaja prvotno sklicevanje Komisije na Stockholmsko konvencijo o obstojnih 
organskih onesnaževalih (POP), pri čemer je v skladu s Stockholmsko konvencijo izrecno 
nezakonito omogočati predelavo, recikliranje, pridobivanje ali neposredno ponovno uporabo 
takšnih odpadkov. Je nujna zaradi možnosti napačnih razlag Uredbe EC o POP.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 76
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

Pošiljanje se lahko začne, potem ko je 
prijavitelj prejel:
(a) pisno soglasje pristojnega organa 
odpreme; v primeru odpadkov za predelavo 
v skladu s pogoji iz člena 3(1)(b), po poteku 
obdobja 30 dni iz drugega pododstavka 
člena 9(1), se lahko predvideva tiho soglasje 
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pristojnega organa odpreme;
(a) pisno soglasje pristojnega namembnega 
organa; v primeru odpadkov za predelavo v 
skladu s pogoji iz člena 3(1)(b), po poteku 
obdobja 30 dni iz drugega pododstavka 
člena 9(1), se lahko predvideva tiho soglasje 
pristojnega namembnega organa; in
(c) pisno soglasje pristojnega tranzitnega 
organa ali po preteku roka 30 dni za pristojni 
tranzitni organ iz drugega pododstavka člena 
9(1) in se lahko predvideva tiho soglasje.

Or. en

Obrazložitev

Odpravljanje določbe „tihega soglasja“ v primeru pošiljke odpadkov za predelavo je v 
nasprotju s ciljem poenostavljanja pravil. V sedanji praksi to sredstvo omogoča precej manj 
zahteven postopek (prejšnji predlog spremembe 95).

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 77
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru programa prostovoljne 
vrnitve proizvoda, ki ga je vzpostavil 
proizvajalec za vrnitev in predelavo svojih 
proizvodov, ki so jih zavrgli končni 
uporabniki, je lahko pogodba iz odstavka 1 
pogodba med proizvajalcem ali 
pooblaščenim pogodbenikom in 
prejemnikom, naložene obveznosti iz člena 
6 (finančna garancija) pa lahko izpolni 
proizvajalec ali pooblaščeni pogodbenik.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen ohranjanju prostovoljnih pobud zbiranja in recikliranja, 
ki jih je vzpostavil proizvajalec, da odpadke preusmeri iz odlagališč. Za izvedbo takšnih 
prostovoljnih programov mora biti jasno, da lahko obveznost prijavitelja o pošiljki, kot sta 
finančna garancija in sklenitev pogodbe s prejemnikom, v teh primerih izpolni proizvajalec.
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 78
Člen 5, odstavek 3, točka (c)

(c) prejemnika ali objekta, da v skladu s 
členom 16(e) predloži potrdilo o predelavi 
ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo 
in pogoji iz prijave ter z zahtevami te 
uredbe.

(c) objekta, da v skladu s členom 16(e) 
predloži potrdilo o predelavi ali odstranitvi 
odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz 
prijave ter z zahtevami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. V skladu s členom 6(9) 
Baselske konvencije in Sklepom OECD prejem odpadkov potrdi le objekt (in ne prejemnik) in 
pozneje potrdi, da je bila predelava ali odstranitev opravljena. Še zlasti na to kaže dokument 
o premiku v Prilogi IB (polje 17 in 18) ter tudi člen 15(c) in (e).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 79
Člen 5, odstavek 4

4. Če je pošiljka odpadkov namenjena za 
postopke vmesne predelave ali 
odstranjevanja, se v pogodbo vključijo 
dodatne obveznosti za prejemnika ali ciljni 
objekt, in sicer:

4. Če je pošiljka odpadkov namenjena za 
postopke vmesne predelave ali 
odstranjevanja, se v pogodbo vključijo 
dodatne obveznosti:

(a) obveznost predložitve v skladu s členom 
15(d) in, kadar je ustrezno, členom 15(e) 
potrdila o predelavi ali odstranitvi odpadkov 
v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z 
zahtevami te uredbe; in

(a) obveznost ciljnega objekta, da predloži v 
skladu s členom 15(d) in, kadar je ustrezno, 
členom 15(e) potrdila o predelavi ali 
odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in 
pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe;
in

(b) obveznost predložitve prijave, kadar je to 
primerno, začetnemu pristojnemu organu 
začetne države odpreme v skladu s členom 
15(f)(ii).

(b) obveznost prejemnika, da predloži
prijavo, kadar je to primerno, začetnemu 
pristojnemu organu začetne države odpreme 
v skladu s členom 15(f)(ii).
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Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 80
Člen 6, odstavek 5, pododstavek 2

Finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje se sprosti, ko prijavitelj predloži 
dokaz, da so odpadki prispeli na cilj in so 
bili odstranjeni ali predelani na okolju 
varen način. Za tak dokaz se šteje potrdilo 
iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 
15(e) v primeru postopkov vmesne 
predelave ali odstranjevanja.

Finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni 
organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če 
je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru 
postopkov vmesne predelave ali 
odstranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Glede na člena 15 in 16 objekt (in ne prijavitelj) potrdi, da je bila predelava ali odstranitev 
opravljena, in pošlje dokument o premiku, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnemu 
pristojnemu organu. Glede na člena 21(8) in 23(6) ter člena 34(3)(f)(i) in 37(3)(f)(i) izdaja 
tega potrdila povzroči sprostitev finančne garancije. Zaradi notranje doslednosti to velja tudi 
za člen 6(5), (6) in (8).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 81
Člen 6, odstavek 6

6. Ne glede na odstavek 5, če je pošiljka 
odpadkov namenjena postopkom vmesne 
predelave ali odstranjevanja in postopek 
nadaljnje predelave ali odstranjevanja poteka 

6. Ne glede na odstavek 5, če je pošiljka 
odpadkov namenjena postopkom vmesne 
predelave ali odstranjevanja in postopek 
nadaljnje predelave ali odstranjevanja poteka 
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v ciljni državi, se finančna garancija ali 
enakovredno zavarovanje sprosti, ko 
odpadki zapustijo vmesni objekt in 
prijavitelj predloži dokaz, da je vmesni 
postopek končan. Za tak dokaz se šteje
potrdilo iz člena 15(d). V takem primeru 
vsako nadaljnjo pošiljko v objekt za 
predelavo ali odstranjevanje pokriva nova 
finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje, razen če pristojni organ ciljne 
države meni, da taka finančna garancija ali 
enakovredno zavarovanje ni potrebno. V teh 
okoliščinah je pristojni organ ciljne države 
odgovoren za obveznosti, ki nastanejo v 
primeru nezakonite pošiljke, ali obveznosti, 
da prevzame odpadke nazaj, kadar se 
pošiljanje ali postopek nadaljnje predelave 
ali odstranjevanja ne more dokončati, kot je 
bilo predvideno.

v ciljni državi, se finančna garancija ali 
enakovredno zavarovanje sprosti, ko 
odpadki zapustijo vmesni objekt in zadevni 
pristojni organ prejme potrdilo iz člena 
15(d). V takem primeru vsako nadaljnjo 
pošiljko v objekt za predelavo ali 
odstranjevanje pokriva nova finančna 
garancija ali enakovredno zavarovanje, razen 
če pristojni organ ciljne države meni, da taka 
finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje ni potrebno. V teh okoliščinah 
je pristojni organ ciljne države odgovoren za 
obveznosti, ki nastanejo v primeru 
nezakonite pošiljke, ali obveznosti, da 
prevzame odpadke nazaj, kadar se pošiljanje 
ali postopek nadaljnje predelave ali 
odstranjevanja ne more dokončati, kot je 
bilo predvideno.

Or. en

Obrazložitev

Glede na člena 15 in 16 objekt (in ne prijavitelj) potrdi, da je bila predelava ali odstranitev 
opravljena, in pošlje dokument o premiku, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnemu 
pristojnemu organu. Glede na člena 21(8) in 23(6) ter člena 34(3)(f)(i) in 37(3)(f)(i) izdaja 
tega potrdila povzroči sprostitev finančne garancije. Zaradi notranje doslednosti to velja tudi 
za člen 6(5), (6) in (8).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 82
Člen 6, odstavek 8, pododstavek 2

Finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje se sprosti, ko prijavitelj predloži 
dokaz, da so zadevni odpadki prispeli na cilj 
in bili odstranjeni ali predelani na okolju 
varen način. Smiselno se uporabljata 
odstavek 5, drugi pododstavek, drugi 
stavek, in odstavek 6.

Finančna garancija ali enakovredno 
zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni 
organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če 
je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru 
postopkov vmesne predelave ali 
odstranjevanja za zadevne odpadke.
Smiselno se uporablja odstavek 6.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na člena 15 in 16 objekt (in ne prijavitelj) potrdi, da je bila predelava ali odstranitev 
opravljena, in pošlje dokument o premiku, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnemu 
pristojnemu organu. Glede na člena 21(8) in 23(6) ter člena 34(3)(f)(i) in 37(3)(f)(i) izdaja 
tega potrdila povzroči sprostitev finančne garancije. Zaradi notranje doslednosti to velja tudi 
za člen 6(5), (6) in (8).

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 83
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2

Če pristojni organ tranzitne države ne vloži 
ugovora v navedenem roku 30-ih dni, je 
mogoče sklepati, da daje tiho soglasje.

Če pristojni organ zadevne države ne vloži 
ugovora v navedenem roku 30-ih dni, je 
mogoče sklepati, da daje tiho soglasje.

Or. en

Obrazložitev

Odpravljanje določbe „tihega soglasja“ v primeru pošiljke odpadkov za predelavo je v 
nasprotju s ciljem poenostavljanja pravil. V sedanji praksi to sredstvo omogoča precej manj 
zahteven postopek.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 84
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Za odpadke, poslane za predelavo (vključno 
s ponovno uporabo), ki spadajo na področje 
uporabe zakonodaje Skupnosti o 
odgovornostih povzročiteljev (na primer 
Direktive 2002/96/ES o odpadni električni 
in elektronski opremi), se lahko predvideva 
tiho soglasje za vse vpletene pristojne 
organe, če v navedenem roku 30-ih dni ni 
bil vložen ugovor zoper prijavljeno pošiljko 
(ali pošiljke v primeru splošne prijave).

Or. en
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Obrazložitev

Sklep OECD C(2001)107 konč. izrecno priznava možnost uporabe tihega soglasja za pošiljke 
odpadkov, ki so namenjene za predelavo. Po začetku izvajanja Direktive 2002/96/ES o OEEO 
se pričakuje zbiranje velikih količin OEEO za predelavo (vključno s ponovno uporabo 
odpadnih aparatov in drugih delov). Direktiva predvideva gibanje OEEO med državami 
članicami, da jih dostavijo v objekte za obdelavo in recikliranje. 

Ob potrebnem izrecnem predhodnem pisnem soglasju in pričakovani veliki količini prijav 
pristojni organi držav članic verjetno ne bodo imeli sredstev in se torej ne bodo mogli odzvati 
v določenem roku 30 dni. To bo povzročilo zamude in kopičenje zalog odpadkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 85
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Če v roku 30-ih dni ni v skladu s členom 
3(1)(b)(i) vložen noben ugovor zoper 
pošiljko odpadkov, ki spadajo v del II 
Priloge IV, se tiho dovoljenje zadevnega 
pristojnega organa šteje za odobreno.

Or. de

Obrazložitev

Prenehanje veljavnosti „tihega dovoljenja“ pri pošiljki odpadkov za predelavo nasprotuje 
cilju enostavne ureditve. To sredstvo v sedanji praksi omogoča znatno olajšanje postopka.
Predlog spremembe velja za odpadke na sedanjem „rumenem seznamu“ (Priloga III k Uredbi 
(EGS) št. 259/93).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 86
Člen 9, odstavek 7

7.   Predelava ali odstranjevanje odpadkov iz 
predvidene pošiljke se dokonča najpozneje 
eno koledarsko leto po tem, ko je prejemnik
prejel odpadke, razen če zadevni pristojni 

7.   Predelava ali odstranjevanje odpadkov iz 
predvidene pošiljke se dokonča najpozneje 
eno koledarsko leto po tem, ko je objekt
prejel odpadke, razen če zadevni pristojni 
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organi navedejo krajše obdobje. organi navedejo krajše obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 87
Člen 9, odstavek 9 a (novo)

(9a) Pristojni organ v kraju odpreme 
obvesti prejemnika o posredovanju prijave 
v skladu s členom 7(2), pristojni organ v 
ciljnem kraju mu predloži izvod potrdila v 
skladu s členom 8(2) in izvod odločbe v 
skladu s členom 9(2).

Or. de

Obrazložitev

Prejemnik odpadkov mora biti obvezno obveščen o poteku postopka prijave, kot je že 
predvideno v veljavni Uredbi o pošiljkah odpadkov, ker je s prijaviteljem že sklenil pogodbo o 
ravnanju z odpadki in lahko nastanejo pomembne spremembe, ki lahko vplivajo na pošiljke 
odpadkov, npr: zaustavitev objekta, obremenitev zmogljivosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 88
Člen 10, odstavek 4 a (novo)

4a. Pristojni organi države odpreme in 
ciljne države lahko od prejemnika 
zahtevajo, da redno pripravlja poročila, v 
katerih so navedeni vsi postopki ravnanja z 
odpadki.
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Ta poročila vsebujejo podatke o vseh 
vhodnih in izhodnih odpadkih za vsako 
metodo ravnanja, da lahko pristojni organi 
kadar koli preverijo, da se pošiljke izvajajo 
tako, kot je določeno v prijavi.

Or. en

Obrazložitev

Namen je zahtevati predložitev informacij, s čimer se pristojnim organom omogoči izvajanje 
učinkovitih pregledov pretoka odpadkov in metod, uporabljenih pri obdelavi odpadkov, na 
podlagi izdanih dovoljenj (prejšnji predlog spremembe 33, sprejet na plenarnem zasedanju)

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 89
Člen 11, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) da predvidena pošiljka ali 
odstranjevanje ne bi bilo v skladu z 
obveznostmi Baselske konvencije za 
zagotovitev okolju varnega ravnanja ter 
zmanjšanje prehoda nevarnih in drugih 
odpadkov preko meja in z načelom 
doseganja nacionalne samozadostnosti pri 
ravnanju z odpadki; ali

Or. en

Obrazložitev

Besedilo skuša okrepiti možnosti za ugovarjanje izvozu in ustvarja tesnejšo povezavo z 
baselskimi obveznostmi. Ta predlog spremembe je povezan s podobnim predlogom 
spremembe člena 12.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 90
Člen 11, odstavek 1, točka (d)

(d) da prijavitelj ali prejemnik večkrat nista (d) da prijavitelj ali objekt večkrat nista 
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ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi 
s preteklimi pošiljkami; ali

ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi 
s preteklimi pošiljkami; ali

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 91
Člen 11, odstavek 1, točka (g) (i)

(i) za izvajanje načela samozadostnosti na 
ravni Skupnosti in nacionalni ravni; ali

(i) za izvajanje načela samozadostnosti na 
ravni Skupnosti; ali

Or. en

Obrazložitev

Načela notranjega trga morajo veljati tudi za ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 92
Člen 11, odstavek 1, točka (h)

(h) da se bodo odpadki obdelali v objektu, 
ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se 
v njem ne uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno 
v členu 9(4) omenjene direktive, v skladu z 
dovoljenjem objekta; ali

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta metoda je morda v nasprotju z načeli notranjega trga.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 93
Člen 12, odstavek 1, točka (a)

(a) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi 
bila v skladu z Direktivo 75/442/EGS, zlasti 
členov 3, 4, 7 in 10; ali

(a) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi 
bila v skladu z Direktivo 75/442/EGS, zlasti 
členov 3, 4, 7 in 10, razen v primerih iz 
spodnjih točk; ali

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev in v izogib dvojnim določbam. 16. decembra 2004 je Evropsko sodišče 
pojasnilo prvo alineo člena 7(4)(a) Uredbe št. 259/93 (primer C-277/02). Pristojni organi 
lahko v skladu s to odločitvijo vložijo ugovor, če so v ciljni državi nižji standardi obdelave kot 
v državi odpreme. Tak razlog za ugovor je vsebovan v členu 12(1)(c); vsebina prve alinee 
člena 7(4)(a) Uredbe št. 259/93 je – z manjšo spremembo – vsebovana v členu 12(1)(a), kar 
se šteje kot dvojna določba. Tudi člena 12(1)(a) in 12(1)(h), (j) in (k) se prekrivata.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 94
Člen 12, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) da predvidena pošiljka ali predelava ne 
bi bila v skladu z obveznostmi Baselske 
konvencije za zagotovitev okolju varnega 
ravnanja ter zmanjšanje prehoda nevarnih 
in drugih odpadkov preko meja in z 
načelom doseganja nacionalne 
samozadostnosti pri ravnanju z odpadki; ali

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo skuša okrepiti možnosti za ugovarjanje izvozu in ustvarja tesnejšo povezavo z 
baselskimi obveznostmi. Ta predlog spremembe je povezan s podobnim predlogom 
spremembe člena 11.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 95
Člen 12, odstavek 1, točka (b)

(b) da predvidena pošiljka ali predelava ne 
bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo, ki 
se nanaša na varstvo okolja, javni red, javno 
varnost ali zdravstveno varstvo glede na 
ukrepe, ki se izvajajo v državi, ki ugovarja;
ali

(b) da predvidena pošiljka ali predelava ne 
bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo, 
sprejeto pri izvajanju direktiv EU in v 
skladu z uredbami EU, ki se nanaša na 
varstvo okolja, javni red, javno varnost ali 
okoljske davke glede na ukrepe, ki se 
izvajajo v državi, ki ugovarja; ali

Or. en

Obrazložitev

Pravilno in enotno izvajanje Uredbe o pošiljkah odpadkov zahteva, da morajo možnost 
ugovora imeti le države z evropskimi zasnovami in referenčnimi uredbami. 

Država, ki ugovarja, ne sme uporabljati lastne zakonodaje kot opravičilo za ugovor, če ne 
temelji na evropski zakonodaji. Zaradi tega in nekaterih nacionalnih okoljskih davkov bi se 
izkrivilo delovanje notranjega trga in povečalo število primerov na sodišču.

Predlog spremembe, ki ga vloži María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 96
Člen 12, odstavek 1, točka (c)

(c) da predvidena pošiljka ali predelava ne 
bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo 
države odpreme, ki se nanaša na predelavo 
odpadkov, vključno s primeri, kadar bi 
predvidena pošiljka odpadkov bila 
namenjena predelavi v objektu, ki ima nižje 
standarde obdelave za določene odpadke od 

črtano
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tistih, ki se uporabljajo v državi odpreme in 
sicer zaradi upoštevanja potrebe po 
zagotovitvi pravilnega delovanja notranjega 
trga;

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bo ovirala evropski trg za recikliranje in predelavo odpadkov, ker ne izboljšuje 
okoljskih standardov ravnanja z odpadki v EU. Ker je besedilo tega odstavka nejasno in 
kompleksno, bi se lahko povečalo število nezakonitih pošiljk odpadkov in primerov na 
sodišču.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 97
Člen 12, odstavek 1, točka (c)

(c) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi 
bila v skladu z nacionalno zakonodajo 
države odpreme, ki se nanaša na predelavo 
odpadkov, vključno s primeri, kadar bi 
predvidena pošiljka odpadkov bila 
namenjena predelavi v objektu, ki ima nižje 
standarde obdelave za določene odpadke od 
tistih, ki se uporabljajo v državi odpreme in 
sicer zaradi upoštevanja potrebe po 
zagotovitvi pravilnega delovanja notranjega 
trga;

(c) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi 
bila v skladu z nacionalno zakonodajo 
države odpreme, sprejete pri izvajanju 
direktiv EU in v skladu z uredbami EU, ki 
se nanaša na predelavo odpadkov, in sicer 
zaradi upoštevanja potrebe po zagotovitvi 
pravilnega delovanja notranjega trga;

To se ne uporablja, če: To se ne uporablja, če:

(i) obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, 
zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v 
nacionalno zakonodajo, v katero je bila 
prenesena taka zakonodaja Skupnosti, 
uvedene zahteve, ki so vsaj tako stroge kot 
tiste, določene v zakonodaji Skupnosti;

(i) obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, 
zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v 
nacionalno zakonodajo, v katero je bila 
prenesena taka zakonodaja Skupnosti, 
uvedene zahteve, ki so vsaj tako stroge kot 
tiste, določene v zakonodaji Skupnosti;

(ii) postopek predelave v ciljni državi poteka 
pod pogoji, ki so večinoma enakovredni 
tistim, predpisanim v nacionalni zakonodaji 
države odpreme;

(ii) postopek predelave v ciljni državi poteka 
pod pogoji, ki so večinoma enakovredni 
tistim, predpisanim v zakonodaji EU; or

(iii) nacionalna zakonodaja države 
odpreme, razen tiste iz (i), ni bila 
notificirana v skladu z Direktivo 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
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junija 1998 o določitvi postopka za 
zagotavljanje informacij na področju 
tehničnih standardov in predpisov ter pravil 
o storitvah informacijske družbe, kadar se 
to zahteva z zadevno direktivo; ali

Or. en

Obrazložitev

Pravilno in enotno izvajanje Uredbe o pošiljkah odpadkov zahteva, da mora možnost 
ugovora obstajati le za države z evropskimi zasnovami in referenčnimi uredbami. 

Ugovori ne smejo temeljiti na subjektivnih ali nejasnih kriterijih (npr. „nižji standardi 
obdelave odpadkov“) ali na nacionalnih uredbah, ki niso v skladu z evropsko zakonodajo. To 
bi lahko povzročilo izkrivljanje konkurence in povečanje števila primerov na sodišču.

Za zmanjšanje vpliva obdelave odpadkov na okolje je treba spodbujati prenose med državami 
članicami, če ima obdelava odpadkov v ciljni državi boljši vpliv na okolje kot obdelava v 
državi odpreme. Te ideje ni v predlogu, ki bi lahko povzročil uporabo tega člena za zaščito 
podjetij, ki se ukvarjajo z lokalno obdelavo odpadkov, namesto da bi prispeval k dejanskemu 
izboljšanju vpliva obdelave odpadkov na okolje.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 98
Člen 12, odstavek 1, točka (e)

(e) da prijavitelj ali prejemnik večkrat nista 
ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi 
s preteklimi pošiljkami; ali

(e) da prijavitelj ali objekt večkrat nista 
ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi 
s preteklimi pošiljkami; ali

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 99
Člen 12, odstavek 1, točka (i)

i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki 
ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v 
njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) 
omenjene direktive, v skladu z dovoljenjem 
objekta; ali

črtano

Or. de

Obrazložitev

Razlog za ugovor ni v skladu z veljavno zakonodajo, ker t. i. dokumenti BAT, ki so izdelani na 
podlagi Direktive 96/61/ES (t.i. Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja) in sporočajo stanje tehnike, niso obvezujoči za nacionalne organe. S 
sprejetjem ugovora pa so dokumenti BAT pravno zavezujoči. 

Razen tega si je treba prizadevati za obširno ureditev v okviru razprave o vključitvi 
posameznih objektov za predelavo odpadkov na področju uporabe Direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 100
Člen 12, odstavek 1, točka (i)

(i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki 
ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v 
njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) 
omenjene direktive, v skladu z dovoljenjem 
objekta; ali

(i) da se bodo odpadki, kjer je primerno,
obdelali v objektu, ki je prejelo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 96/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja in ne ravna z odpadki v 
skladu s tem dovoljenjem; ali

Or. en

Obrazložitev

Zadevni predlog ni v skladu z duhom Direktive 96/61/EGS o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja. Dovoljenja podjetij za obdelavo odpadkov iz Direktive IPPC 
morajo upoštevati številna določila in ne le BAT (najboljših razpoložljivih tehnologij) v 
dokumentih BREF.
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Pristojni organi so odgovorni za izdajo dovoljenj, da bi opredelili določila, ki jih je treba 
uporabljati v objektu za obdelavo odpadkov, in za zagotovitev skladnosti s tem dovoljenjem. 
Zato imajo pravico do ugovora zaradi neskladnosti z dovoljenjem le pristojni organi države, 
kjer je objekt za obdelavo, in ne organi odpremne ali tranzitne države.

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira, Philippe Busquin

Predlog spremembe 101
Člen 12, odstavek 1, točka (i)

i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki 
ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v 
njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) 
omenjene direktive, v skladu z dovoljenjem 
objekta; ali

i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki 
ga zajema Direktiva 96/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja in ki ne obdeluje odpadkov v 
skladu s tem dovoljenjem; ali

Or. fr

Obrazložitev

Zadevni predlog ni v skladu z duhom Direktive 96/61/EGS o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja. Dovoljenja podjetij za obdelavo odpadkov iz Direktive IPPC 
morajo upoštevati številna določila in ne le BAT (najboljših razpoložljivih tehnologij) v 
dokumentih BREF.

Pristojni organi so odgovorni za izdajo dovoljenj, da bi opredelili določila, ki jih je treba 
uporabljati v objektu za obdelavo odpadkov, in za zagotovitev skladnosti s tem dovoljenjem.
Zato imajo pravico do ugovora zaradi neupoštevanja dovoljenja le pristojni organi države, 
kjer je objekt za obdelavo, in ne organi odpremne ali tranzitne države.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 102
Člen 12, odstavek 1, točka (k)

(k) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali 
v skladu z načrti ravnanja z odpadki, 
pripravljenimi na podlagi člena 7 Direktive 
75/442/EGS z namenom zagotovitve 
izvajanja pravno zavezujočih obveznosti 
predelave ali recikliranja, določenih v 
zakonodaji Skupnosti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Člen 7 Direktive 75/442/ES obvezuje države članice, da sestavijo načrte za odstranjevanje 
odpadkov. Pri predelavi je treba upoštevati vse možnosti postopkov v Evropski skupnosti, da 
se prepreči motnja v delovanju notranjega trga in se zagotovi dostop do evropskih podjetij, ki 
uporabljajo odpadke za predelavo. Zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga za 
predelavo odpadkov omogoča optimiziranje postopkov predelave ter zmanjševanje vpliva 
proizvodnje in obdelave odpadkov na okolje. 

Možne posledice tega člena so, da bi morala biti vsaka država članica samozadostna pri 
obdelavi odpadkov za predelavo. To bi povzročilo množično ustanavljanje dragih, ampak 
premalo izkoriščenih objektov brez možnosti povezovanja v omrežja znotraj notranjega trga.

Pravilno izvajanje Uredbe o pošiljkah odpadkov zahteva, da morajo možnost ugovora imeti le 
države z evropskimi zasnovami in referenčnimi uredbami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 103
Člen 12, odstavek 1, točka (k)

k) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v 
skladu z načrti ravnanja z odpadki, 
pripravljenimi na podlagi člena 7 Direktive 
75/442/EGS z namenom zagotovitve 
izvajanja pravno zavezujočih obveznosti 
predelave ali recikliranja, določenih v 
zakonodaji Skupnosti.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Člen 7 Direktive 75/442/EGS obvezuje države članice, da sestavijo načrte za odstranjevanje 
odpadkov. Pri predelavi je treba upoštevati vse možnosti obdelave postopkov v Evropski 
skupnosti. Zagotovitev vračanja zadevnih odpadkov v okviru čezmejnega gibanja omogoča 
optimiziranje postopkov predelave in zmanjševanje vpliva proizvodnje in obdelave odpadkov 
na okolje.

Možna posledica tega člena je, da bi morala biti vsaka država članica samozadostna pri 
obdelavi odpadkov za predelavo. To bi povzročilo množično ustanavljanje dragih, toda 
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premalo izkoriščenih objektov.

Pravilno izvajanje Uredbe o pošiljkah odpadkov zahteva, da morajo imeti možnost ugovora le 
države z evropskimi zasnovami in referenčnimi uredbami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 104
Člen 12, odstavek 1 a (novo)

(1a) Ugovori iz odstavka 1(c) in (g) veljajo 
le do začetka veljavnosti posebne 
zakonodaje Skupnosti, ampak največ štiri 
leta po začetku veljavnosti te zakonodaje. 

Or. de

Obrazložitev

Merila za predelavo iz odstavka (g) morajo biti pravno pojasnjena. To je treba izvesti v 
okviru spremembe Direktive o odpadkih (Direktiva 75/442/EGS, spremenjena z Direktivo 
91/156/EWG). Vložitev ugovora mora biti zato časovno omejena.

Člen (12)(1)(c) pomeni kršitev načela notranjega trga, ki s stališča posebnih zahtev 
varovanja okolja ali varovanja zdravja ljudi ni upravičena. To bi povzročilo ponovno 
nacionalizacijo odstranjevanja odpadkov. Skupno stališče načeloma predvideva, da ni 
mogoče vložiti ugovora zoper predložitev ustrezne zakonodaje Skupnosti o odpadkih. Vseeno 
obstaja nevarnost, da bo vložitev ugovora iz člena 12(1)(c) zaradi kasnejše ali nepopolne 
uvedbe evropskih zahtev v zvezi z odpadki in sekundarnimi surovinami povzročila trajno 
kršenje načela notranjega trga. Zato mora biti vložitev ugovora časovno omejena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 105
Člen 13, odstavek 1, točka (a)

(a) odpadki, ki imajo v osnovi podobne 
fizikalne in kemične lastnosti,

(a) odpadki, ki imajo v osnovi podobne 
fizikalne in kemične lastnosti, in

Or. en
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Obrazložitev

Uvaja pozabljeno besedo „in“ za pojasnitev, da je za splošno prijavo treba izpolnjevati vse 
tri kriterije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 106
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

1a. Ne glede na dejstvo, da pogoji iz 
odstavka 1(b) in (c) niso izpolnjeni, lahko 
prijavitelj predloži splošno prijavo, da 
vključi več pošiljk iz ene ali več lokacij, če 
odpadki spadajo na področje uporabe 
zakonodaje Skupnosti o odgovornostih 
povzročiteljev (na primer Direktive 
2002/96/ES). Prijavitelj lahko v splošno 
prijavo vključi vse pošiljke, ki so 
namenjene za vmesno predelavo, pri tem se 
določbe člena 15 ne uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere ocene kažejo, da je samo na podlagi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO) v EU vsako leto potrebnih približno 2,5 milijona pisnih soglasij 
za pošiljke OEEO. 

Predlog spremembe želi olajšati prevoz takšnih odpadkov tako, da se omogoči predložitev 
splošne prijave in umakne zahteva po pošiljanju pošiljk odpadkov iz splošne prijave v isti 
objekt v ciljni državi in po isti poti. Namesto tega lahko pooblaščena služba za zbiranje vloži 
splošno prijavo za državo članico, kamor namerava poslati odpadke, v kateri so zajeta vsa 
predvidena zbirna mesta v tej državi članici. Lahko se zahtevajo dodatni podatki v zvezi s 
predloženo prijavo, kot je določeno v členu 4(3).

Nekatere pošiljke odpadkov, ki so zajete v pobude Skupnosti v zvezi z odgovornostjo 
povzročiteljev, kot je OEEO, je mogoče razvrstiti ali konsolidirati, preden jih pošljejo v 
končno predelavo, prijavitelju naj bo omogočeno, da te pošiljke za vmesno predelavo vključi 
v splošno prijavo.
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 107
Člen 13, odstavek 3

3. Zadevni pristojni organi se lahko 
dogovorijo o uporabi postopka splošne 
prijave, pod pogojem, da se naknadno 
zagotovijo dodatne informacije in 
dokumentacija, v skladu z drugim 
pododstavkom točke 2 in 3 člena 4.

3. Zadevni pristojni organi se lahko 
dogovorijo o uporabi splošne prijave, pod 
pogojem, da se naknadno zagotovijo dodatne 
informacije in dokumentacija, v skladu z 
drugim pododstavkom točke 2 in 3 člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členom 4, členi 6(8), 13(1) in (2), 14(2) ter členom 16, v katerih se uporablja 
izraz „splošna prijava“. „Postopek splošne prijave“ ne obstaja.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 108
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

3a. Če proizvajalec prostovoljno prevzame 
odpadke nazaj, se uporabljajo naslednje 
določbe:
(a) Splošna prijava velja za sistem šifrskih 
oznak za odpadke, vse povzročitelje 
odpadkov v zadevni državi članici in za 
največ 250 ton odpadkov na leto in na 
povzročitelja.
(b) Proizvajalec predloži dovoljenje za 
tranzit, ki velja za vse stopnje tranzita.
(c) Proizvajalec predloži pristojnim 
organom letni popis s seznamom vseh 
povzročiteljev odpadkov.
(d) Pristojni organ ciljne države nadzira 
primerno odstranjevanje odpadkov, ki so 
bili prostovoljno prevzeti nazaj.
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(e) Z odstopanjem od četrtega stavka člena 
5(4) lahko proizvajalec zadevnemu 
pristojnemu organu na zahtevo predloži 
dobavno pogodbo, sklenjeno med njim in 
povzročiteljem odpadkov.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi vse večjega pomena odgovornosti proizvajalca v evropski okoljski politiki je treba 
sestaviti določbo za „prostovoljni prevzem nazaj“ odpadkov izdelkov, ki naj bo v okviru 
postopka splošne prijave. To bo zmanjšalo birokracijo in proizvajalcem omogočilo, da 
prevzamejo nazaj odpadke izdelkov, ta korak iz ekonomskih razlogov doslej ni bil izvedljiv. 
(Prejšnji predlog spremembe 99, sprejet na plenarnem zasedanju).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 109
Člen 15, odstavek 1, točka (d) 

(d) Takoj, ko je mogoče in najpozneje v 30 
dneh po zaključku postopka vmesne 
predelave ali odstranjevanja ter najpozneje 
eno koledarsko leto ali v krajšem roku 
skladno s členom 9(7), po prejemu 
odpadkov, prejemnik ali objekt, ki je opravil 
ta postopek, na lastno odgovornost potrdi, da 
je bila vmesna predelava ali odstranjevanje 
dokončano.

(d) Takoj, ko je mogoče in najpozneje v 30 
dneh po zaključku postopka vmesne 
predelave ali odstranjevanja ter najpozneje 
eno koledarsko leto ali v krajšem roku 
skladno s členom 9(7), po prejemu
odpadkov, objekt, ki je opravil ta postopek, 
na lastno odgovornost potrdi, da je bila 
vmesna predelava ali odstranjevanje 
dokončano.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 110
Člen 16, odstavek 1, točka (c) 

(c) Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz:
prijavitelj obdrži izvod transportnega 
dokumenta. Transportni dokument in izvode 
prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna 
soglasja in pogoje zadevnih pristojnih 
organov, spremljajo vsak prevoz. Prejemnik
obdrži transportni dokument.

(c) Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz:
prijavitelj obdrži izvod transportnega 
dokumenta. Transportni dokument in izvode 
prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna 
soglasja in pogoje zadevnih pristojnih 
organov, spremljajo vsak prevoz. Objekt, ki 
sprejme odpadke, obdrži transportni 
dokument.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 111
Člen 16, odstavek 1, točka (d) 

(d) Pisno potrdilo o prejemu odpadkov, ki ga 
izda prejemnik: v treh dneh po prejemu 
odpadkov prejemnik izda pisno potrdilo, da 
so bili odpadki prejeti.

(d) Pisno potrdilo o prejemu odpadkov, ki ga 
izda objekt: v treh dneh po prejemu 
odpadkov objekt izda pisno potrdilo, da so 
bili odpadki prejeti.

To potrdilo je navedeno v transportnemu 
dokumentu ali se temu priloži.

To potrdilo je navedeno v transportnemu 
dokumentu ali se temu priloži.

Prejemnik pošlje podpisane izvode 
transportnega dokumenta, ki vsebuje to 
potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim 
organom.

Omenjeni objekt pošlje podpisane izvode 
transportnega dokumenta, ki vsebuje to 
potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim 
organom.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
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5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 112
Člen 16, odstavek 1, točka (e) 

(e) Potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali 
predelavi, ki ga izda prejemnik: takoj, ko je 
mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu 
nevmesnega postopka predelave ali 
odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko 
leto ali v krajšem roku v skladu s členom 
9(7), po prejemu odpadkov, prejemnik ali
objekt, ki izvaja postopek, na lastno 
odgovornost potrdi, da je bila nevmesna 
predelava ali odstranjevanje dokončano.

(e) Potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali 
predelavi, ki ga izda objekt: takoj, ko je 
mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu 
nevmesnega postopka predelave ali 
odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko 
leto ali v krajšem roku v skladu s členom 
9(7), po prejemu odpadkov, objekt, ki izvaja 
postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je 
bila nevmesna predelava ali odstranjevanje 
dokončano.

To potrdilo je navedeno v ali se priloži 
transportnemu dokumentu.

To potrdilo je navedeno v ali se priloži 
transportnemu dokumentu.

Prejemnik pošlje podpisane izvode 
transportnega dokumenta, ki vsebuje to 
potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim 
organom.

Omenjeni objekt pošlje podpisane izvode 
transportnega dokumenta, ki vsebuje to 
potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim 
organom.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 113
Člen 18, odstavek 1, uvodni del 

1. Za odpadke iz člena 3(2) in (4), ki so 
namenjeni pošiljanju iz ene države članice v 
drugo državo članico in/ali tranzitu čez eno 
ali več držav članic, veljajo naslednje 
postopkovne zahteve:

1. Za odpadke iz člena 3(2) in (4), ki so 
namenjeni pošiljanju, veljajo naslednje 
postopkovne zahteve:
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Or. en

Obrazložitev

Črtanje odvečnega besedila. Iz področja uporabe iz člena 1(2) in opredelitve pošiljke iz 
člena 2(34) je razvidno, katere pošiljke zajema člen 18(1). V zvezi s postopkom predhodne 
pisne prijave in soglasja takšno besedilo prav tako ni vključeno v člen 3(1) ali v prvi 
pododstavek člena 4.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 114
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 2

Oseba, ki organizira pošiljanje, ali 
prejemnik na zahtevo zadevnega 
pristojnega organa zagotovi izvod pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker pristojni organ pred pošiljanjem odpadkov v obdelavo, v skladu s Prilogo III, ne prejme 
nobenih dokumentov, ni nobene potrebe po zagotovitvi pogodbe. (Prejšnji predlog spremembe 
105, sprejet na plenarnem zasedanju).

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 115
Člen 18, odstavek 4

4. Informacije iz odstavka 1 se obravnavajo 
kot zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti 
in nacionalno zakonodajo.

4. Informacije iz odstavka 1 so lahko 
predmet zahtev po zaupnosti v skladu z 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno 
zakonodajo.

Or. en
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Obrazložitev

Svet ima strožje besedilo o zaupnosti, kot je potrebno. Podatki o trgovanju z odpadki, ki jih 
zberejo države članice, naj se ne, v vseh primerih ali v vseh delih, obravnavajo kot zaupni.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 116
Člen 20, odstavek 1

1. Vse dokumente, ki so bili poslani 
pristojnim organom ali so jih poslali 
pristojni organi v zvezi s prijavljeno 
pošiljko, hranijo v Skupnosti najmanj tri leta 
od datuma začetka pošiljanja pristojni 
organi, prijavitelj in prejemnik.

1. Vse dokumente, ki so bili poslani 
pristojnim organom ali so jih poslali 
pristojni organi v zvezi s prijavljeno 
pošiljko, hranijo v Skupnosti najmanj tri leta 
od datuma začetka pošiljanja pristojni 
organi, prijavitelj, prejemnik in objekt, ki 
sprejme odpadke.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 117
Člen 20, odstavek 2

2. Informacije, dane na podlagi člena 18(1), 
hranita v Skupnosti najmanj tri leta od 
datuma začetka pošiljanja oseba, ki 
organizira pošiljanje, in prejemnik.

2. Informacije, dane na podlagi člena 18(1), 
hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od 
datuma začetka pošiljanja oseba, ki 
organizira pošiljanje, prejemnik in objekt, ki 
sprejme odpadke.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
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5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 118
Člen 21, odstavek 8

8. Obveznost prijavitelja in subsidiarna 
obveznost države odpreme, da prevzameta 
odpadke nazaj ali poskrbita za alternativno 
predelavo ali odstranjevanje, preneha, ko 
prejemnik izda potrdilo o nevmesnem 
odstranjevanju ali predelavi iz člena 16(e) 
ali, kadar je primerno, člena 15(e). V 
primerih vmesne predelave ali 
odstranjevanja iz člena 6(6) subsidiarna 
obveznost države odpreme preneha, ko 
prejemnik izda potrdilo iz člena 15(d).

8. Obveznost prijavitelja in subsidiarna 
obveznost države odpreme, da prevzameta 
odpadke nazaj ali poskrbita za alternativno 
predelavo ali odstranjevanje, preneha, ko 
objekt izda potrdilo o nevmesnem 
odstranjevanju ali predelavi iz člena 16(e) 
ali, kadar je primerno, člena 15(e). V 
primerih vmesne predelave ali 
odstranjevanja iz člena 6(6) subsidiarna 
obveznost države odpreme preneha, ko 
objekt izda potrdilo iz člena 15(d).

Če prejemnik izda potrdilo o odstranjevanju 
ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka 
nezakonita in se zato sprosti finančna 
garancija, se uporabljata člena 23(3) in 
24(2).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali 
predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka 
nezakonita in se zato sprosti finančna 
garancija, se uporabljata člena 23(3) in 
24(2).

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 119
Člen 23, odstavek 6

6. V primerih vmesne predelave ali 
odstranjevanja iz člena 6(6), kadar se odkrije 
nezakonita pošiljka po tem, ko je bil 
postopek vmesne predelave ali 
odstranjevanja dokončan, subsidiarna 
obveznost države odpreme, da prevzame 
odpadke nazaj ali poskrbi za alternativno 

6.   V primerih vmesne predelave ali 
odstranjevanja iz člena 6(6), kadar se odkrije 
nezakonita pošiljka po tem, ko je bil 
postopek vmesne predelave ali 
odstranjevanja dokončan, subsidiarna 
obveznost države odpreme, da prevzame 
odpadke nazaj ali poskrbi za alternativno 
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predelavo, preneha, ko prejemnik izda 
potrdilo iz člena 15(d).

predelavo, preneha, ko objekt izda potrdilo 
iz člena 15(d).

Če prejemnik izda potrdilo o odstranjevanju 
ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka 
nezakonita in se zato sprosti finančna 
garancija, se uporabljata odstavek 3 in 
člen 24(2).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali 
predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka 
nezakonita in se zato sprosti finančna 
garancija, se uporabljata odstavek 3 in 
člen 24(2).

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 120
Člen 25, odstavek 4

(4) Glede na dogovor med zadevnimi 
pristojnimi organi in prijaviteljem se lahko
informacije in dokumenti iz odstavka 1 
predložijo in izmenjajo prek elektronske 
izmenjave podatkov z elektronskim 
podpisom ali elektronsko overitvijo v skladu 
z Direktivo 1999/93/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
1999 o okviru Skupnosti za elektronske 
podpise ali primerljivim sistemom 
elektronske overitve, ki zagotavlja enako 
raven varnosti. V takih primerih se lahko 
vzpostavi organizacijska ureditev v zvezi s 
pretokom elektronske izmenjave podatkov.

(4) Glede na dogovor med zadevnimi 
pristojnimi organi se lahko informacije in 
dokumenti iz odstavka 1 predložijo in 
izmenjajo prek elektronske izmenjave 
podatkov z elektronskim podpisom ali 
elektronsko overitvijo v skladu z Direktivo 
1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti 
za elektronske podpise ali primerljivim 
sistemom elektronske overitve, ki zagotavlja 
enako raven varnosti. V takih primerih se 
lahko vzpostavi organizacijska ureditev v 
zvezi s pretokom elektronske izmenjave 
podatkov, zlasti v zvezi z načini sporočanja.

Or. de

Obrazložitev

Elektronski sistem se uvaja zaradi povečanja učinkovitosti upravljanja in poenostavitve 
postopka za prijavitelja. Delovanje sistema prijav z elektronsko izmenjavo podatkov se lahko 
zagotovi le, če je sistem dostopen vsem udeležencem. 
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Elektronska izmenjava podatkov zahteva tudi določitev in upoštevanje standardiziranih ali 
dogovorjenih organizacijskih in informacijsko-tehničnih nalog. Zaradi učinkovitosti, tehnične 
izvedljivosti in stroškov je včasih treba spremeniti predvidene poteke (v skladu s sprecifikacijo 
v projektu EUDIN – Evropska izmenjava podatkov v sistemih prijave odpadkov – med 
Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo in Avstrijo). Dodatek k besedilu je namenjen pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 121
Člen 27, odstavek 3

3. Če se pristojni organi države odpreme in 
ciljne države ne morejo dogovoriti ali se 
prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot 
odstranjevanje ali predelava, se uporabljajo 
določbe o odstranjevanju.

3. Če se pristojni organi države odpreme in 
ciljne države ne morejo dogovoriti ali se 
prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot 
odstranjevanje ali predelava, pristojni 
organi predložijo zahtevo za uvrstitev na 
sestanek informatorjev iz člena 56, da se 
najde sporazumna rešitev glede uvrščanja 
postopka. Do sestanka informatorjev, se 
uporabljajo določbe o odstranjevanju. 

Or. en

Obrazložitev

Odločitev enega organa, da postopek uvrsti kot odstranjevanje, lahko za daljši čas ustavi 
pošiljko, če bi bilo zadevo treba predložiti Sodišču prve stopnje, kot to predlaga Svet.

Če dogovora ni mogoče doseči, predložitev zahteve po uvrstitvi na sestanek informatorjev 
znatno skrajša čas, ki je potreben za iskanje rešitve. To bi znatno zmanjšalo pravno 
negotovost ter morebitno povečanje dela Sodišča prve stopnje.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 122
Člen 27, odstavek 3

3. Če se pristojni organi države odpreme in 
ciljne države ne morejo dogovoriti ali se 
prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot 
odstranjevanje ali predelava, se uporabljajo 
določbe o odstranjevanju.

3. Če se pristojni organi države odpreme in 
ciljne države ne morejo dogovoriti ali se 
prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot 
odstranjevanje ali predelava, prevlada 
mnenje organov oblasti ciljne države.
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Or. en

Obrazložitev

Če imajo določbe o odstranjevanju prednost, bi to v primeru spora to težavo poslabšalo, ne 
pa je rešilo. Te določbe lahko uporabljajo organi oblasti države odpreme za prednostno 
obravnavo lokalnih deponij, v škodo objektov za predelavo, ki so nameščeni zunaj države 
izvora.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 123
Člen 30, uvodni del

Kadar se odpadki pošiljajo znotraj 
Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji 
v isti državi članici, s tranzitom prek ene ali 
več tretjih držav in so namenjeni 
odstranjevanju, pristojni organ države 
odpreme poleg določb tega naslova pri 
pristojnem organu v tretjih državah poizve, 
ali želi poslati svoje pisno soglasje s 
predvideno pošiljko:

Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti 
s tranzitom prek ene ali več tretjih držav in 
so namenjeni odstranjevanju, pristojni organ 
države odpreme poleg določb tega naslova 
pri pristojnem organu v tretjih državah 
poizve, ali želi poslati svoje pisno soglasje s 
predvideno pošiljko:

Or. en

Obrazložitev

Črtanje odvečnega besedila. Iz člena 1(2)(a) in (aa) novo ter opredelitve pošiljke iz člena 
2(34) je jasno, da člen 30 vključuje tudi pošiljke med kraji v isti državi članici s tranzitom 
prek ene ali več tretjih držav. Takšno besedilo tudi ni vključeno v poglavje I Naslova II, npr. 
prvi pododstavek člena4.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 124
Člen 31, odstavek 1

1. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj 
Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji 
v isti državi članici, s tranzitom prek ene ali 
več tretjih držav, za katere se ne uporablja 

1. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj 
Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih 
držav, za katere se ne uporablja Sklep 
OECD, in so odpadki namenjeni predelavi, 
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Sklep OECD, in so odpadki namenjeni 
predelavi, se uporablja člen 30.

se uporablja člen 30.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje odvečnega besedila.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 125
Člen 31, odstavek 2

2. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj 
Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji 
v isti državi članici, s tranzitom prek ene ali 
več tretjih držav, za katere se uporablja 
Sklep OECD, in so odpadki namenjeni 
predelavi, se lahko da tiho soglasje iz člena 
9, in če ni bil vložen noben ugovor ali če 
niso bili določeni nobeni pogoji, se lahko 
pošiljanje začne 30 dni po datumu, ko je bila 
poslana potrditev pristojnega organa ciljne 
države v skladu s členom 8.

2. Kadar se odpadki pošiljajo znotraj 
Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih 
držav, za katere se uporablja Sklep OECD, 
in so odpadki namenjeni predelavi, se lahko 
da tiho soglasje iz člena 9, in če ni bil vložen 
noben ugovor ali če niso bili določeni 
nobeni pogoji, se lahko pošiljanje začne 30 
dni po datumu, ko je bila poslana potrditev 
pristojnega organa ciljne države v skladu s 
členom 8.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje odvečnega besedila.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 126
Člen 34, odstavek 3, točka (e)

(e) če pristojni organ države odpreme v 
Skupnosti v 42 dneh od dne, ko so odpadki 
zapustili Skupnost, od prejemnika ne prejme 

(e) če pristojni organ države odpreme v 
Skupnosti v 42 dneh od dne, ko so odpadki 
zapustili Skupnost, od objekta ne prejme 
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informacij o prejemu odpadkov, o tem 
nemudoma obvesti pristojni organ ciljne 
države; in

informacij o prejemu odpadkov, o tem 
nemudoma obvesti pristojni organ ciljne 
države; in

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 127
Člen 34, odstavek 3, točka (f)

(f) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 
člena 4 in člena 5 določa da: 

(f) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 
člena 4 in člena 5 določa, da:

(i) če prejemnik izda nepravilno potrdilo o 
odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 
finančna garancija, nosi stroške, povezane z 
dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje 
pristojnosti pristojnega organa države 
odpreme in njihovega odstranjevanja na 
alternativen in okolju varen način;

(i) če objekt izda nepravilno potrdilo o 
odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 
finančna garancija, prejemnik nosi stroške, 
povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na 
območje pristojnosti pristojnega organa 
države odpreme in njihovega odstranjevanja 
na alternativen in okolju varen način;

(ii) prejemnik pošlje v treh dneh od prejema 
odpadkov za odstranjevanje prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom podpisane 
izvode izpolnjenega transportnega 
dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju 
iz podtočke (iii); ter

(ii) objekt pošlje v treh dneh od prejema 
odpadkov za odstranjevanje prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom podpisane 
izvode izpolnjenega transportnega 
dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju 
iz podtočke (iii); ter

(iii) prejemnik takoj ko je mogoče, in 
najpozneje v 30 dneh po koncu 
odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko 
leto od prejema odpadkov, na lastno
odgovornost potrdi da je odstranjevanje bilo 
dokončano in pošlje podpisane izvode 
transportnega dokumenta, ki vsebuje to 
potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim 
organom.

(iii) objekt takoj ko je mogoče, in najpozneje 
v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter 
najpozneje eno koledarsko leto od prejema 
odpadkov, na svojo odgovornost potrdi da je 
odstranjevanje bilo dokončano in pošlje 
podpisane izvode transportnega dokumenta, 
ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom.

Or. en
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Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 128
Člen 37, odstavek 3, točka (d)

(d) če pristojni organ države odpreme v 42 
dneh od dne, ko so odpadki zapustili 
Skupnost, od prejemnika ni dobil informacij 
o prejemu odpadkov, o tem nemudoma 
obvesti pristojni organ ciljne države; in

(d) če pristojni organ države odpreme v 42 
dneh od dne, ko so odpadki zapustili 
Skupnost, od objekta ni dobil informacij o 
prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti 
pristojni organ ciljne države; in

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 129
Člen 37, odstavek 3, točka (e)

(e) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 
člena 4 in člena 5 določa, da:

(e) pogodba iz drugega pododstavka točke 4 
člena 4 in člena 5 določa, da:

(i) kadar prejemnik izda nepravilno potrdilo 
o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 
finančna garancija, nosi stroške, povezane z 
dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje 
pristojnosti pristojnega organa države 
odpreme in njihovega odstranjevanja ali 
predelave na alternativen in okolju varen 
način;

(i) če objekt izda nepravilno potrdilo o 
odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti 
finančna garancija, prejemnik nosi stroške, 
povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na 
območje pristojnosti pristojnega organa 
države odpreme in njihovega odstranjevanja 
na alternativen in okolju varen način;

(ii) prejemnik pošlje prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom v treh 
delovnih dneh po prejemu odpadkov za 

(ii) objekt pošlje prijavitelju in zadevnim 
pristojnim organom v treh delovnih dneh po 
prejemu odpadkov za predelavo podpisane 
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predelavo podpisane izvode izpolnjenega 
transportnega dokumenta, razen potrdila o 
odstranjevanju iz podtočke (iii); in

izvode izpolnjenega transportnega 
dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju 
iz podtočke; in

(iii) prejemnik takoj, ko je mogoče, vendar 
najpozneje v 30 dneh po koncu predelave ter 
najpozneje eno koledarsko leto od prejema 
odpadkov, na lastno odgovornost potrdi, da 
je predelava bila dokončana in pošlje 
podpisane izvode transportnega dokumenta, 
ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom. 

(iii) objekt takoj ko je mogoče, in najpozneje 
v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter 
najpozneje eno koledarsko leto od prejema 
odpadkov, na svojo odgovornost potrdi da je 
odstranjevanje bilo dokončano in pošlje 
podpisane izvode transportnega dokumenta, 
ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in 
zadevnim pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 130
Člen 37, odstavek 3, točka (e) ii)

(ii) prejemnik pošlje prijavitelju in zadevnim 
pristojnim organom v treh delovnih dneh po 
prejemu odpadkov za predelavo podpisane 
izvode izpolnjenega transportnega 
dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju 
iz podtočke (iii); ter

(ii) prejemnik pošlje prijavitelju in zadevnim 
pristojnim organom v treh dneh po prejemu 
odpadkov za predelavo podpisane izvode 
izpolnjenega transportnega dokumenta, 
razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke 
(iii); ter

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členoma 15(c), 16(d) in členom 34(3)(f)(ii).
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Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 131
Člen 46, odstavek 1, točka (e)

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, 
carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje 
ožigosan izvod transportnega dokumenta, v 
katerem je navedeno, da so odpadki zapustili 
Skupnost, pristojnim organom tranzitne 
države v Skupnosti.

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, 
carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje 
potrjen in ožigosan izvod transportnega 
dokumenta, v katerem je navedeno, da so 
odpadki zapustili Skupnost, pristojnim 
organom tranzitne države v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členi 34(3)(d), 37(3)(c) in 41(3)(d).

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 132
Člen 47, odstavek (2), točka (b)

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, 
carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje 
ožigosan izvod transportnega dokumenta, v 
katerem je navedeno, da so odpadki zapustili 
Skupnost, pristojnemu organu tranzitne 
države v Skupnosti.

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, 
carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje 
potrjen in ožigosan izvod transportnega 
dokumenta, v katerem je navedeno, da so 
odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu 
organu (pristojnim organom) tranzitne 
države v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členi 34(3)(d), 37(3)(c), 41(3)(d) in členom 46(b).

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 133
Člen 49, odstavek 2
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2. Države članice lahko z ukrepi za
izvrševanje te uredbe med drugim predvidijo 
inšpekcijske preglede objektov in podjetij v 
skladu s členom 13 Direktive 75/442/EGS 
ter preverjanja po naključnem izboru pošiljk 
odpadkov ali z njimi povezane predelave ali 
odstranjevanja. 

2. Države članice z ukrepi za izvrševanje te 
uredbe med drugim predvidijo inšpekcijske 
preglede objektov in podjetij v skladu s 
členom 13 Direktive 75/442/EGS ter 
preverjanja po naključnem izboru pošiljk 
odpadkov ali z njimi povezane predelave ali 
odstranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Jedro težave te uredbe je njeno pravilno izvajanje. Zato je treba besedilo okrepiti.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 134
Člen 49, odstavek 3, točka (b)

(b) na ciljnem kraju, in sicer pri prejemniku; (b) na ciljnem kraju, in sicer pri prejemniku 
ali objektu;

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. (Glej obrazložitev člena 
5(3)(c).)

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 135
Člen 49, odstavek 4

4. Pregledi lahko vključujejo pregled 
dokumentacije, potrditev istovetnosti in, 
kadar je to primerno, fizično kontrolo 
odpadkov.

4. Pregledi pošiljk vključujejo pregled 
dokumentacije, potrditev istovetnosti in, 
kadar je to primerno, fizično kontrolo 
odpadkov. Države članice izvajajo preglede 
vsaj 3 % pošiljk na njihovem ozemlju.

Or. en
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Obrazložitev

Nujno je vpeljati obvezno pregledovanje najmanj 3 % pošiljk, ker je to edini način za 
vzdrževanje pravne strogosti, kajti pošiljke odpadkov so okolju nevarne.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 136
Člen 50, odstavek 4 a (novo)

4a. Pristojni organ države izvoznice ali 
uvoznice mora v 30 dneh po prejemu 
prijave pošiljke javno objaviti, na primer v 
internetu, vse nezaupne podatke (kot to 
določa pravo Skupnosti in nacionalno 
pravo) iz prijav pošiljk ter pisem in vse 
priložene dokumentacije, ki jo je prejel ali s 
katero se strinja.

Or. en

Obrazložitev

Podatki v zvezi s pošiljkami odpadkov morajo biti dostopni. Ta ideja je usklajena z Aarhuško 
konvencijo in Direktivo o prostem dostopu do informacij o okolju. Če je del podatkov zaupen, 
ker tako določa pravi Skupnosti ali nacionalno pravo, se ta del lahko zadrži. Ponovno se 
vstavi predlog spremembe 66, sprejet na prvi obravnavi in prilagojen tako, da vključuje 
težave, povezane z zaupnostjo podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 137
Člen 56

Komisija, če države članice to zahtevajo ali 
če je drugače primerno, periodično sklicuje 
sestanke informatorjev, da skupaj z njimi 
obravnava vprašanja, ki se pojavljajo pri 
izvajanju te uredbe.

Komisija, če države članice to zahtevajo ali 
če je drugače primerno, periodično sklicuje 
sestanke informatorjev, da skupaj z njimi 
obravnava vprašanja, ki se pojavljajo pri 
izvajanju te uredbe. Na te sestanke morajo 
biti povabljene tudi ustrezne nevladne 
organizacije.

Or. en
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Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki nevladnim organizacijam ponuja možnost sodelovanja na 
sestankih, ki jih organizira Komisija na zahtevo držav članic med dopisniki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 138
Člen 57, odstavek (1), točka (b)

(b) neuvrščene odpadke se lahko začasno 
doda Prilogam IIIB, IV ali V, dokler ni 
odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne 
priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu 
OECD;

(b) neuvrščene odpadke je treba obravnavati 
in upravljati tako, kot da so začasno 
navedeni v Prilogah IV in V, dokler ni 
odločitve o njihovi vključitvi v ustrezne 
priloge Baselske konvencije ali Sklepu 
OECD ali klasifikacijskega seznama 
odpadkov;

Or. en

Obrazložitev

Pomembna politična prednostna naloga je, da se nova Priloga IIIB, ki jo je uvedel Svet, 
izbriše. Ta predlog spremembe spreminja besedilo člena 57, ki opisuje priloge in njihovo 
uporabo. Namesto predlaganega postopka Sveta, ki bi lahko dovolil dodajanje nerazvrščenih 
odpadkov k Prilogi IIIB, ki vključuje nenevarne odpadke, predlagamo previdnejši dostop k 
nerazvrščenim odpadkom, in dokler se ne dokaže, da NISO nevarni, se obravnavajo kot da 
sodijo v Prilogi IV in V (nevarni). 

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 139
Člen 59, odstavek 2

2. V petih letih od ... ** Komisija pregleda
izvajanje člena 12(1)(c), vključno z 
njegovim učinkom na varstvo okolja in 
delovanje notranjega trga. Po potrebi 
spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za 
spremembo te določbe.

2. V štirih letih od ... ** Evropski parlament 
in Svet, na podlagi predloga Komisije, 
pregledata to uredbo v skladu z okvirno 
direktivo o odpadkih, ki bo sprejeta.
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Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija bo kmalu vložila predlog okvirne direktive o odpadkih. Ta okvirna 
direktiva mora vplivati na to uredbo, njene posledice pa bodo upoštevane v 4 letnem obdobju 
po datumu sprejetja te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle

Predlog spremembe 140
Člen 59, odstavek 2

2. V petih letih od ... ** Komisija pregleda 
izvajanje člena 12(1)(c), vključno z 
njegovim učinkom na varstvo okolja in 
delovanje notranjega trga. Po potrebi 
spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za 
spremembo te določbe.

2. V treh letih od ... **, Komisija pregleda 
izvajanje člena 12(1)(c) in člena 27, 
vključno z njegovim učinkom na varstvo 
okolja in delovanje notranjega trga. Po 
potrebi spremljajo ta pregled ustrezni 
predlogi za spremembo te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Tri leta bi moralo biti dovolj dolgo obdobje za izvajanje meril EU za okoljsko zaščito. 
Ukinitev možnosti uporabe nacionalnih meril bo pomagala pri oblikovanju enakih pogojev za 
zaščito okolja v Evropi.

Spodbujati je treba razvoj enakih okoljskih pogojev za obravnavo odpadkov v vseh državah 
članicah, zato je priporočljivo, da se to pravilo uporablja le v omejenem obdobju. Potrebna je 
spodbuda za razvoj enakih pravil po vsej Evropi in ustreznega delovanja notranjega trga za 
predelavo odpadkov.</

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 141
Člen 62, odstavek 1

1. Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki 
so navedeni v Prilogah III in IV, in vse 
pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso 

črtano
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navedeni v teh prilogah, na Madžarsko, 
velja do 30. junija 2005 postopek 
predhodne pisne prijave in soglasja v 
skladu z Naslovom II.
Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi 
ugovarjajo pošiljkam odpadkov za 
predelavo, ki so navedeni v Prilogah III in 
IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki 
niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v 
objekt, ki izkorišča začasne izjeme od 
nekaterih določb Direktive Sveta 94/67/ES 
z dne 16. decembra 1994 o sežiganju 
nevarnih odpadkov in Direktive 2001/80/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2001 o omejevanju emisij 
nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih 
kurilnih naprav, v obdobju, ko se začasna 
izjema uporablja za ciljni objekt.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 1 je treba črtati, ker je rok za prehodne ureditve z Madžarsko potekel. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 142
Člen 62, odstavek 3

3. Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki 
so navedeni v Prilogah III in IV, in vse 
pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso 
navedeni v teh prilogah, na Malto velja do 
31. decembra 2005 postopek predhodne 
pisne prijave in soglasja v skladu z 
Naslovom II.

črtano

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi 
ugovarjajo pošiljkam odpadkov za
predelavo, ki so navedeni v Prilogah III in 
IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki 
niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v 
objekt, ki izkorišča začasne izjeme od 
nekaterih določb Direktive 2001/80/ES, v 
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obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo 
za ciljni objekt. 

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 3 je treba črtati, ker bo rok za prehodne ureditve z Malto do datuma izvajanje 
Uredbe potekel.

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 143
Člen 62, odstavek 4, pododstavek 2, vrstica 26

A4030 A4010

Or. en

Obrazložitev

V odstavku 4, ki se nanaša na Poljsko, vnos AD010, vključen v pristopno pogodbo, ustreza 
vnosu A4010 v Prilogi VIII k Baselski konvenciji, in ne vnosu A4030 (ki ustreza vnosu 
AD020), in ga je treba popraviti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 144
Člen 62, odstavek 5 a (novo)

5a. Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, 
ki so navedeni v Prilogi III, v Bolgarijo 
velja do 31. decembra 2014 postopek 
predhodne pisne prijave in soglasja v 
skladu z Naslovom II.
Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski 
pristojni organi do 31. decembra 2009 
ugovarjajo pošiljkam v Bolgarijo 
naslednjih odpadkov za predelavo, ki so 
navedeni v Prilogah III in IV, v skladu z 
razlogi za ugovore iz člena 11:
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B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 inA1030 (samo alinee, ki se 
nanašajo na arzen in živo srebro)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi 
naftaleni (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
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AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje 
do 31. decembra 2012 v skladu s postopkom 
iz člena 18(2) Direktive 75/442/EGS.
Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski 
pristojni organi do 31. decembra 2009 v 
skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 
ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Bolgarijo 
za:
(a) naslednje odpadke za predelavo, ki so 
navedeni v Prilogi IV:
A2050
A3030
A3180, razen polikloriranih naftalenov 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
in
(b) odpadke za predelavo, ki niso navedeni 
v Prilogah.
Z odstopanjem od člena 12 bolgarski 
pristojni organi ugovarjajo pošiljkam 
odpadkov za predelavo, ki so navedeni v 
Prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov 
za predelavo, ki niso navedeni v teh 
prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča 
začasne izjeme od nekaterih določb 
Direktive 96/61/ES ali Direktive 
2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne 
izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

Or. en
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Obrazložitev

Odstavka 5a in 5b (novo) uvajata besedilo pristopnih pogodb za Bolgarijo in Romunijo v 
Uredbo, kot je bilo narejeno v odstavkih od 1 do 5 za Madžarsko, Latvijo, Malto, Poljsko in 
Slovaško. Še zlasti je treba številne vnose nadomestiti z ustreznimi vnosi, navedenimi v 
Prilogah III in IV, kot je bilo narejeno za Poljsko.

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 145
Člen 62, odstavek 5 b (novo)

5b. Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, 
ki so navedeni v Prilogi III, v Romunijo 
velja do 31. decembra 2015 postopek 
predhodne pisne prijave in soglasja v 
skladu z Naslovom II.
Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski 
pristojni organi do 31. decembra 2011 
ugovarjajo pošiljkam v Romunijo 
naslednjih odpadkov za predelavo, ki so 
navedeni v Prilogah III in IV, v skladu z 
razlogi za ugovore iz člena:
B2070
B2100, razen odpadnega aluminija
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 in A1030 (samo alinee, ki se 
nanašajo na arzen, živo srebro in talij)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
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A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi 
naftaleni (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje 
do 31. decembra 2015 v skladu s postopkom 
iz člena 18(2) Direktive 75/442/EGS.
Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski 
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pristojni organi do 31. decembra 2011 v 
skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 
ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Romunijo 
za:
(a) naslednje odpadke za predelavo,ki so 
navedeni v Prilogi IV:
A2050
A3030
A3180, razen za polikloriranih naftalenov 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
in
(b) odpadke za predelavo, ki niso navedeni 
v Prilogah.
To obdobje je mogoče podaljšati najpozneje 
do 31. decembra 2015 v skladu s postopkom 
iz člena 18(2) Direktive 75/442/EGS.
Z odstopanjem od člena 12 romunski 
pristojni organi ugovarjajo pošiljkam 
odpadkov za predelavo, ki so navedeni v 
Prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov 
za predelavo, ki niso navedeni v teh 
prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča 
začasne izjeme od nekaterih določb 
Direktive 96/61/ES ali Direktive 
2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne 
izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

Or. en

Obrazložitev

Odstavka 5a in 5b (novo) uvajata besedilo pristopnih pogodb za Bolgarijo in Romunijo v 
Uredbo, kot je bilo narejeno v odstavkih od 1 do 5 za Madžarsko, Latvijo, Malto, Poljsko in 
Slovaško. Še zlasti je treba številne vnose nadomestiti z ustreznimi vnosi, navedenimi v 
Prilogah III in IV, kot je bilo narejeno za Poljsko.



AM\579991SL.doc 61/66 PE 362.657v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Predlog spremembe 146
Člen 63, odstavek 1 a (novo)

1a. Če je datum pristopa poznejši kot datum 
začetka izvajanja, navedenega v odstavku 1, 
se člena 62(5a) in (5b), brez odstopanja od 
odstavka 1 tega člena, izvajata od datuma 
pristopa.

Or. en

Obrazložitev

Prehodne ureditve za Bolgarijo in Romunijo, navedene v členih 62(5a) in (5b), morajo veljati 
od datuma pristopa teh držav, vendar ne pred datumom začetka izvajanja te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 147
Priloga II, del 1, odstavek 23 a (novo)

23a. Kopija pogodbe ali dokazila o pogodbi 
(ali izjava, ki potrjuje njen obstoj) med 
objektom in posrednikom, kadar je 
posrednik tudi prejemnik.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba predloga spremembe opredelitve prejemnika v členu 2(14). Besedilo 
je podobno točki 23 dela I Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 148
Priloga II, del 3, odstavek 4
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4. Razdalja(-e) prevoza med prijaviteljem in 
prejemnikom, vključno z alternativnimi 
potmi, tudi v primeru nepredvidenih 
okoliščin, in v primeru intermodalnega 
prevoza mesto, kjer se bo izvedlo 
prekladanje.

4. Razdalja(-e) prevoza med prijaviteljem in 
objektom, vključno z alternativnimi potmi, 
tudi v primeru nepredvidenih okoliščin, in v 
primeru intermodalnega prevoza mesto, kjer 
se bo izvedlo prekladanje.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. Odpadki se prepeljejo do 
objekta, ki izvaja predelavo ali odlaganje. Zato je prevoz do objekta pomemben v točkah 4 in 
5 dela 3 Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 149
Priloga II, del 3, odstavek 5

5. Podatki o stroških prevoza med 
prijaviteljem in prejemnikom.

5. Podatki o stroških prevoza med 
prijaviteljem in objektom.

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba za zagotavljanje notranje doslednosti. Odpadki se prepeljejo do 
objekta, ki izvaja predelavo ali odlaganje. Zato je prevoz do objekta pomemben v točkah 4 in 
5 dela 3 Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 150
Priloga II, del 3, odstavek 12

12. Izvod pogodbe iz točk 22 in 23 dela 1. 12. Izvod pogodbe iz točk 22, 23 in 23 a
dela 1.

Or. en
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Obrazložitev

Posledična sprememba predloga spremembe o opredelitvi prejemnika v členu 2(14) in točki 
23a (novo) dela I Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vložita María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 151
Priloga III, del I, točka (f a) (novo)

(fa) Vnosa Baselske konvencije B1200 in 
B1210 ne veljata, če je žlindra posebno 
proizvedena tako, da ustreza nacionalnim 
in ustreznim mednarodnim zahtevam in 
standardom. 

Or. en

Obrazložitev

Zdaj veljavna Uredba o pošiljkah odpadkov (Uredba (EGS) št. 259/93) v Prilogi II (zeleni 
seznam) vključuje naslednji naslov:

„GC 070 žlindra pri pridobivanju železa in ogljikovega jekla (vključno z nizkolegiranim 
jeklom), razen tiste žlindre, ki je bila posebno proizvedena tako, da ustreza nacionalnim in 
ustreznim mednarodnim zahtevam in standardom.“

Ta izjema sestavlja zdaj veljavno zakonodajo. Dodatna zgornja opredelitev bi zagotavljala 
vzdrževanje te izjeme.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 152
Priloga IIIB

PRILOGA IIIB
DODATNI ODPADKI NA ZELENEM 

SEZNAMU, KI ČAKAJO NA 
VKLJUČITEV V USTREZNE PRILOGE 

K BASELSKI KONVENCIJI ALI SKLEPU 
OECD, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 

črtano
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57(1)(b)

Or. en

Obrazložitev

Nerazvrščeni odpadki se ne smejo obravnavati kot „zeleni“ odpadki, dokler se ne razvrstijo. 
To lahko povzroči nejasne položaje in pošiljke ali izvoz morebitno nevarnih odpadkov. Dokler 
ni sprejet končni sklep OECD ali Baselske konvencije, je treba odpadke razvrščati kot 
nevarne.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 153
Priloga IIIB

PRILOGA IIIB
DODATNI ODPADKI NA ZELENEM 

SEZNAMU, KI ČAKAJO NA 
VKLJUČITEV V USTREZNE PRILOGE 

K BASELSKI KONVENCIJI ALI SKLEPU 
OECD, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 

57(1)(b)

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pomembna politična prednostna naloga je, da se nova Priloga IIIB, ki jo je uvedel Svet, 
izbriše. Namesto predlaganega postopka Sveta, ki bi lahko dovolil dodajanje nerazvrščenih 
odpadkov k Prilogi IIIB, ki vključuje nenevarne odpadke, predlagamo previdnejši dostop do 
nerazvrščenih odpadkov, in dokler se ne dokaže, da NISO nevarni, se jih obravnava, kot da
spadajo v Prilogi IV in V (nevarni).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 154
Priloga V, uvodne opombe, odstavek 2

2. Ta priloga je sestavljena iz treh delov, pri 
čemer se del 2 in del 3 uporabljata, le ko se 

2. Ta priloga je sestavljena iz treh delov, pri 
čemer se del 2 in del 3 uporabljata, le ko se 
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ne uporablja del 1. Posledično je treba za 
ugotovitev, ali je določena vrsta odpadkov 
vsebovana v tej prilogi, najprej preveriti, ali 
so odpadki navedeni v delu 1 te priloge, in 
če niso, je treba preveriti, ali so navedeni v 
delu 2 iste priloge, in če niso navedeni tam, 
ali so navedeni v delu 3.

ne uporablja seznam A iz dela 1. Posledično 
je treba za ugotovitev, ali je določena vrsta 
odpadkov vsebovana v tej prilogi, najprej 
preveriti, ali so odpadki navedeni v seznamu 
A iz dela 1 te priloge, in če niso, je treba 
preveriti, ali so navedeni v delu 2 iste 
priloge, in če niso navedeni tam, ali so 
navedeni v delu 3.

Del 1 je razdeljen v dva pododdelka: seznam 
A našteva vrste odpadkov, ki so označeni 
kot nevarni v skladu s členom 1(i)(a) 
Baselske konvencije in so zato zajeti v 
prepoved izvoza, medtem ko seznam B 
našteva vrste odpadkov, ki jih ne ureja člen 
1(i)(a) Baselske konvencije in torej niso 
zajeti v prepoved izvoza.

Del 1 je razdeljen v dva pododdelka: seznam 
A našteva vrste odpadkov, ki so označeni 
kot nevarni v skladu s členom 1(i)(a) 
Baselske konvencije, medtem ko seznam B 
našteva vrste odpadkov, ki niso označeni 
kot nevarni.

Zato je treba pri odpadkih iz dela 1 
preveriti, ali so navedeni v seznamu A ali B. 
Samo če vrste odpadkov niso navedene v 
seznamu A ali B, je treba preveriti, ali so 
navedeni med nevarnimi odpadki v delu 2 
(tj. vrste odpadkov, označene z zvezdico) ali 
v delu 3, in če so navedeni tam, potem so 
zajeti v prepoved izvoza.

Zato so odpadki, navedeni v seznamu A v 
delu 1, zajeti v prepoved izvoza. Če odpadki 
niso navedeni v seznamu A v delu 1, vendar 
imajo lastnosti nevarnih odpadkov, 
navedenih v delu 2 (tj. vrste odpadkov, 
označene z zvezdico) ali v delu 3, so prav 
tako zajeti v prepoved izvoza. *

_________

* Del 2 je seznam odpadkov v skladu s 
členom 1(a) Direktive o odpadkih 
75/442/EGS in člena 1(4) Direktive o 
nevarnih odpadkih 91/689/EEC, kjer so 
odpadki, označeni z zvezdico (*), nevarni 
odpadki. Odpadki, ki niso označeni z 
zvezdico (*) niso razvrščeni kot nevarni.
Del 3 izvira iz Dodatka 4, delov I in II 
Sklepa OECD in navaja odpadke, ki so 
razvrščeni kot nevarni.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predlogov sprememb 69in 70 s prve obravnave v Evropskem parlamentu, 
sprejetih 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004), ki so bile vključene v spremenjeni predlog 
Evropske komisije (KOM(2004)172).

Ta predlog spremembe spreminja razvrstitev seznamov odpadkov tako, da ima seznam EU o 
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nevarnih odpadkih prednost pred baselskim seznamom nenevarnih odpadkov.

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 44, zato da se ta pojasni.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Predlog spremembe 155
Priloga V, del 3, seznam B a (novo)

Seznam Ba:
Odpadki, ki vsebujejo ali jih sestavljajo 
sestavine, navedene v delu 1 Priloge II 
Direktive 2002/96/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 
2003 o odpadni električni in elektronski 
opremi (OEEO):
(a) ti odpadki so ovrednoteni, preskušani in 
označeni kot odpadki v popolnem delovnem 
stanju in so namenjeni neposredni ponovni 
uporabi;
(b) ) ti odpadki so ovrednoteni, preskušani 
in označeni kot odpadki, ki jih je mogoče 
popraviti, ne da bi bilo treba odstraniti ali 
reciklirati nevarne sestavne dele.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo letos začela veljati Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), je 
zelo pomembno, da pričakovana povečana količina zbranih odpadkov OEEO ne ustvari 
dodatnega pritiska na izvoz tega materiala (pod pretvezo ponovno uporabe) v dežele v 
razvoju. Dokazila o takšnih izvozih obstajajo v poročilih o projektih izvajanja, kot je IMPEL. 
Zato je treba v del 3 Priloge V nujno vključiti nov sklic, ki bi pojasnil, da je treba OEEO 
dekontaminirati v skladu z zahtevami iz dela I Priloge II Direktive OEEO ali pa da morajo 
biti OEEO ali v popolnem delovnem stanju, namenjeni neposredno za ponovno uporabo, ali 
da jih je mogoče popraviti, ne da bi bilo treba odstraniti ali reciklirati nevarne sestavne dele 
(kot je bilo predlagano v okviru razprav v Baslu).


