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Predlog spremembe 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1) Direktiva 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih določa zakonodajni okvir za 
ravnanje z odpadki v Skupnosti. 
Opredeljuje ključne pojme, kot so odpadek, 
predelava in odstranjevanje, in vzpostavlja 
temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, 
zlasti obveznost za zavod ali podjetje, ki 
izvajata postopke ravnanja z odpadki, da 
mora imeti dovoljenje oziroma se mora 
registrirati, in obveznost za države članice, 
da morajo izdelati načrte ravnanja z 
odpadki. Poleg tega vzpostavlja glavna 
načela, kot je obveznost ravnanja z odpadki 
brez negativnega vpliva na okolje in 
zdravje ljudi, spodbujanje upoštevanja 
hierarhije ravnanja z odpadki ter načelo 
onesnaževalec plača, v skladu s katerim 
mora stroške odstranjevanja odpadkov kriti 
imetnik odpadkov ali prejšnji imetniki ali 
proizvajalci proizvodov, od katerih 
odpadki izvirajo.

(1) Direktiva 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih določa zakonodajni okvir za 
ravnanje z odpadki v Skupnosti. 
Opredeljuje ključne pojme, kot so odpadek, 
predelava in odstranjevanje, in vzpostavlja 
temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, 
zlasti obveznost za zavod ali podjetje, ki 
izvajata postopke ravnanja z odpadki, da 
mora imeti dovoljenje oziroma se mora 
registrirati, in obveznost za države članice, 
da morajo izdelati načrte ravnanja z 
odpadki. Poleg tega vzpostavlja glavna 
načela, kot je obveznost ravnanja z odpadki 
brez negativnega vpliva na okolje in 
zdravje ljudi, ravnanje z odpadki ter 
načelo onesnaževalec plača, v skladu s 
katerim mora stroške odstranjevanja 
odpadkov kriti imetnik odpadkov ali 
prejšnji imetniki ali proizvajalci 
proizvodov, od katerih odpadki izvirajo.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika)

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 21 tega poročevalca, ki obravnava hierarhijo ravnanja z 
odpadki kot splošno pravilo. Zato direktiva ne "spodbuja" držav članic, naj jo upoštevajo.
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Predlog spremembe 33
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) Poglavitni cilj politike ravnanja z 
odpadki mora biti zmanjšanje škodljivih 
vplivov nastajanja in ravnanja z odpadki 
na zdravje ljudi in okolje. Zato mora imeti 
zakonodaja o odpadkih za cilj tudi 
zmanšanje uporabe virov in v celoti 
prispevati k ciljem EU za podnebne 
spremembe, saj je to eden 
najučinkovitejših načinov za zmanjšanje 
eimisij toplogrednih plinov. Zakonodaja o 
odpadkih bi morala tudi dajati prednost 
praktičnemu izvajanju hierarhije 
ravnanja z odpadki.

Or. en

(Ta predlog spremembe dodaja predlogu spremembe 1, ki ga je vložil poročevalec, pomen 
zakonodaje o odpadkih za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb)

Obrazložitev

V duhu predloga spremembe 38/108/157/141 iz prve obravnave EP je treba poudariti, da ima 
zakonodaja o odpadkih pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. 
Približno 10 % ciljev EU glede podnebnih sprememb za leto 2020 je mogoče doseči tako, da 
se več odpadkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, ne odvrže, ampak uporabi in reciklira.

Predlog spremembe 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Za premičnine, ki jih imetnik zavrže ali 
namerava ali mora zavreči, bi bilo treba ob 
upoštevanju nekaterih izjem uporabiti 

(8) Za premične snovi in predmete, ki jih 
imetnik zavrže ali namerava ali mora 
zavreči, bi bilo treba ob upoštevanju 
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učinkovita in dosledna pravila o obdelavi 
odpadkov.

nekaterih izjem uporabiti učinkovita in 
dosledna pravila o obdelavi odpadkov.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika)

Obrazložitev

Izraz premičnine bi bil lahko zavajajoč, ker bi lahko navajal na to, da pravila veljajo samo za 
odpadke, ki so v lasti osebe, ki jih zavrže. Vendar ker je možno, da kdo zavrže nekaj, kar v 
njeni/njegovi lasti, je treba izraz premičnine zamenjati z izrazi, ki se uporabljajo pri 
opredelitvi odpadkov.

Predlog spremembe 35
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 9 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(9a) Da bi se zagotovila celostna in 
preventivna zaščita prsti lahko države 
članice uredijo vprašanje v zvezi z njo 
(zlasti z onesnaženo prstjo) na nacionalni 
ravni v svojih zakonih o odpadkih kljub 
temu, da to ni vključeno v cilje te 
direktive.

Or. de

(III)

Obrazložitev

Skupno stališče izključi prst (vključno z neizkopano prstjo). Mora biti jasno, da lahko države 
članice sprejmejo lastne določbe o tleh kot del svojih zakonodaj o odpadkih, zlasti dokler ne 
bodo sprejete določbe o prsti za celo EU.
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Predlog spremembe 36
Anne Laperrouze

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 12

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12) Uvrstitev odpadkov med nevarne 
odpadke bi morala med drugim temeljiti 
na zakonodaji Skupnosti o kemikalijah, 
zlasti glede uvrstitve pripravkov med 
nevarne, vključno z v ta namen 
uporabljenimi koncentracijskimi mejnimi 
vrednostmi. Poleg tega bi bilo treba 
ohraniti sistem, s katerim so bili odpadki 
in nevarni odpadki uvrščeni v skladu s 
seznamom odpadkov, kakor je bil 
nazadnje oblikovan z Odločbo Komisije 
2000/532/ES, da bi se spodbudila 
usklajena uvrstitev odpadkov in zagotovila 
usklajena določitev nevarnih odpadkov v 
Skupnosti.

(12) Nevarni odpadki se razvrščajo po 
merilih nevarnosti in tveganja. Posledično 
morajo zanje veljati stroge specifikacije, 
da se preprečijo ali čim bolj zavrejo 
škodljivi vplivi, ki so posledica 
neustreznega ravnanja in lahko vplivajo 
na okolje, ter povzročijo nevarnosti za 
zdravje in varnost ljudi. Z nevarnimi 
odpadki je treba zaradi njihovih nevarnih 
lastnosti ustrezno ravnati, kar vključuje 
posebne in prilagojene tehnike zbiranja in 
obdelave, poseben nadzor in posebne 
postopke v zvezi z njihovo sledljivostjo. Vsi 
izvajalci postopkov z nevarnimi odpadki 
morajo imeti ustrezne kvalifikacije in biti 
ustrezno usposobljeni.

Or. en

(Predlog spremembe 11, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Ker bo okvirna direktiva o vodah razveljavila direktivo o nevarnih odpadkih, je bistvenega 
pomena, da se zagotovi ustrezno upoštevanje sektorja upravljanja z nevarnimi odpadki v 
njenem besedilu.

Predlog spremembe 37
Françoise Grossetête

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 12

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12) Uvrstitev odpadkov med nevarne 
odpadke bi morala med drugim temeljiti 
na zakonodaji Skupnosti o kemikalijah, 

(12) Nevarni odpadki se razvrščajo po 
merilih nevarnosti in tveganja. Posledično 
morajo zanje veljati stroge specifikacije, 
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zlasti glede uvrstitve pripravkov med 
nevarne, vključno z v ta namen 
uporabljenimi koncentracijskimi mejnimi 
vrednostmi. Poleg tega bi bilo treba 
ohraniti sistem, s katerim so bili odpadki 
in nevarni odpadki uvrščeni v skladu s 
seznamom odpadkov, kakor je bil 
nazadnje oblikovan z Odločbo Komisije 
2000/532/ES, da bi se spodbudila 
usklajena uvrstitev odpadkov in zagotovila 
usklajena določitev nevarnih odpadkov v 
Skupnosti.

da se preprečijo ali čim bolj omejijo 
škodljivi vplivi, ki so posledica 
neustreznega ravnanja in ki lahko 
vplivajo na okolje, ter preprečijo tveganja 
za zdravje in varnost ljudi. Z nevarnimi 
odpadki je treba zaradi njihovih nevarnih 
lastnosti ustrezno ravnati, kar vključuje 
posebne in prilagojene tehnike zbiranja in 
obdelave, poseben nadzor in posebne 
postopke v zvezi z njihovo sledljivostjo. Vsi 
izvajalci postopkov z nevarnimi odpadki 
morajo imeti ustrezne kvalifikacije in biti 
ustrezno usposobljeni.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo okvirna direktiva o vodah razveljavila direktivo o nevarnih odpadkih, je bistvenega 
pomena, da se zagotovi ustrezno upoštevanje sektorja upravljanja z nevarnimi odpadki v 
njenem besedilu, kot je predložil Parlament v prvi obravnavi (predlog spremembe 11, sprejet 
v prvi obravnavi). Uvedba sklicevanja na zakonodajo o kemikalijah v tej uvodni izjavi 
povzroča zmedo. Cilji te zakonodaje so drugi.

Predlog spremembe 38
Anne Ferreira

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 12

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12) Uvrstitev odpadkov med nevarne 
odpadke bi morala med drugim temeljiti 
na zakonodaji Skupnosti o kemikalijah, 
zlasti glede uvrstitve pripravkov med 
nevarne, vključno z v ta namen 
uporabljenimi koncentracijskimi mejnimi 
vrednostmi. Poleg tega bi bilo treba 
ohraniti sistem, s katerim so bili odpadki 
in nevarni odpadki uvrščeni v skladu s 
seznamom odpadkov, kakor je bil 
nazadnje oblikovan z Odločbo Komisije 
2000/532/ES, da bi se spodbudila 
usklajena uvrstitev odpadkov in zagotovila 

(12) Nevarni odpadki se razvrščajo po 
merilih nevarnosti in tveganja. Posledično 
morajo upoštevati stroge specifikacije, da 
se preprečijo ali čim bolj omejijo škodljivi 
vplivi, ki so posledica neustreznega 
ravnanja in ki lahko vplivajo na okolje, 
ter preprečijo tveganja za zdravje in 
varnost ljudi. Z nevarnimi odpadki je 
treba zaradi njihovih nevarnih lastnosti 
ustrezno ravnati, kar vključuje posebne in 
prilagojene tehnike zbiranja in obdelave, 
poseben nadzor in posebne postopke v 
zvezi z njihovo sledljivostjo. Vsi izvajalci 
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usklajena določitev nevarnih odpadkov v 
Skupnosti.

postopkov z nevarnimi odpadki morajo 
imeti ustrezne kvalifikacije in biti ustrezno 
usposobljeni.

Or. fr

(Ponovno se vloži predlog spremembe številka 11 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Prenehanje veljavnosti sedanje direktive o nevarnih odpadkih se ne sme razumeti kot 
priložnost za ublažitev zahtev za ravnanje z nevarnimi odpadki. Zato je treba to jasno izraziti 
v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 12 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(12a) Zanje morajo veljati stroge 
specifikacije, da se preprečijo škodljivi 
vplivi, ki so posledica neustreznega 
ravnanja in ki lahko vplivajo na okolje, 
ter preprečijo tveganje za zdravje in 
varnost ljudi. Z nevarnimi odpadki je 
treba zaradi njihovih nevarnih lastnosti 
ustrezno ravnati, kar vključuje posebne in 
prilagojene tehnike zbiranja in obdelave, 
poseben nadzor in posebne postopke v 
zvezi z njihovo sledljivostjo. Vsi izvajalci 
postopkov z nevarnimi odpadki morajo 
imeti ustrezne kvalifikacije in biti ustrezno 
usposobljeni.

Or. en

(Ponovno vloženi predlog spremembe 11 iz prve obravnave v spremenjeni obliki)
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Predlog spremembe 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 17

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Opredelitvi predelave in 
odstranjevanja je treba spremeniti, da bi se 
zagotovilo jasno razlikovanje med obema 
pojmoma, ki bi temeljilo na dejanskem 
razlikovanju med vplivi na okolje z 
nadomestitvijo naravnih virov v 
gospodarstvu in priznavanjem, da ima 
uporaba odpadkov kot vira potencialne 
koristi za okolje in zdravje ljudi. Poleg tega
se lahko oblikujejo smernice za pojasnitev 
primerov, v katerih je to razlikovanje težko 
uporabiti v praksi ali v katerih uvrstitev 
dejavnosti med predelavo ne ustreza 
dejanskim okoljskim vplivom postopka.

(17) Opredelitvi predelave in 
odstranjevanja je treba spremeniti, da bi se 
zagotovilo jasno razlikovanje med obema 
pojmoma, ki bi temeljilo na dejanskem 
razlikovanju med vplivi na okolje z 
nadomestitvijo naravnih virov v 
gospodarstvu in priznavanjem, da ima 
uporaba odpadkov kot vira potencialne 
koristi za okolje in zdravje ljudi. Poleg tega
je treba oblikovati merila za pojasnitev 
primerov, v katerih je to razlikovanje težko 
uporabiti v praksi ali v katerih uvrstitev 
dejavnosti med predelavo ne ustreza 
dejanskim okoljskim vplivom postopka.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogom 
spremembe 38/108/157/140/141 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Povezuje se z novim predlogom spremembe k členu 8(2) istih avtorjev. V primeru, da se v tej 
direktivi določijo merila učinkovitosti za sežig odpadkov, je treba narediti isto za druge 
dejavnosti predelave, in s tem bolje ločiti med dejavnostmi resnične in lažne predelave. Ker bi 
bila ta merila bistvena, jih je treba opredeliti s soodločanjem.

Predlog spremembe 41
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 17 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(17a) Za smiselno in okolju prijazno 
recikliranje je med drugim potrebno 
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ujemanje s pogoji iz te direktive na osnovi 
katerih se lahko določijo merila za 
prenehanje statusa odpadka.

Or. de

Obrazložitev

V primerjavi s predlogom Komisije, člen 5(1) skupnega stališča vključuje dodatne pogoje, ki 
so temelj za merila za prenehanje statusa odpadka. Ti pogoji bi morali zagotoviti visoko 
raven varovanja okolja in zdravja, in bi jih bilo treba uporabiti tudi pri smiselni predelavi.

Predlog spremembe 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(18) V tej direktivi bi bilo treba pojasniti, 
kdaj je sežig trdnih komunalnih odpadkov 
energetsko učinkovit in se ga lahko šteje 
za predelavo.

črtano

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogom 
spremembe 83 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Skupno stališče bi ponovno uvrstilo nekatere sežigalnice komunalnih odpadkov med izvajalce 
postopkov predelave, čeprav ne izpolnjujejo niti pogoja o najboljši razpoložljivi tehnologiji. 
Taka ponovna uvrstitev bi v sežigalnice pritegnila nove naložbe in tako neposredno ogrozila 
naložbe, ki so potrebne za ponovno uporabo in recikliranje, postopka, s katerima se prihrani 
več energije in naravnih virov kot s "predelovanjem" v sežigalnicah. Zato je treba vsako tako 
prekvalifikacijo izpustiti iz skupnega stališča. Učinkovitost bi bilo bolje obravnavati pri 
reviziji direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ter direktive o 
sežiganju odpadkov.
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Predlog spremembe 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje 
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre, 
odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo. Da bi se doseglo prenehanje 
statusa odpadka, je lahko postopek 
predelave enostaven – npr. pregled 
odpadkov, da se ugotovi, ali izpolnjujejo 

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje 
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre, 
odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo.
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merila za prenehanje statusa odpadka.
Koncept stranskega proizvoda in odpadka, 
ki preneha biti odpadek, se ne uporabljajo 
pri čezmejnih pošiljkah odpadkov v tretje 
države.

Or. en

(Prvi del je nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika, drugi del je nov 
pri obravnavi pregleda prve obravnave, da bi se zagotovila skladnost z mednarodnimi 

obvezami)

Obrazložitev

Prvi del: V skladu s predlogoma sprememb 4 in 11, ki ju je vložil poročevalec, lahko odpadek 
neha biti odpadek, ko je dokončana operacija ponovne uporabe, recikliranja ali predelave. 
Zgolj pregled odpadkov ni enakovreden zaključevanju dejavnosti predelave.
Drugi del: koncepta stranskega proizvoda in odpadka, ki preneha biti odpadek, nista poznana 
v mednarodni zakonodaji, kot je baselska konvencija o prehodu nevarnih in drugih odpadkov 
preko meja. Da bi se zagotovila popolna skladnost z mednarodnimi obvezami, ju ni možno 
uporabiti za prehod odpadkov prek meja.

Predlog spremembe 44
Jules Maaten

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
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odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za "prenehanje
statusa odpadka", med drugim 
predstavljajo gradbeni odpadki in odpadki 
pri rušenju objektov, nekateri pepeli in 
žlindre, odpadne kovine, kompost, odpadni 
papir in steklo. Da bi se doseglo 
prenehanje statusa odpadka, je lahko 
postopek predelave enostaven – npr. 
pregled odpadkov, da se ugotovi, ali 
izpolnjujejo merila za prenehanje statusa 
odpadka.

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli, odpadne kovine, 
kompost, odpadni papir in steklo. Da bi se 
doseglo prenehanje statusa odpadka, je 
lahko postopek predelave enostaven – npr. 
pregled odpadkov, da se ugotovi, ali 
izpolnjujejo merila za prenehanje statusa 
odpadka.

Or. en

Obrazložitev

Ker se nekatere žlindre prej obravnavajo kot stranski proizvod, kot pa odpad, je njihova 
vključitev na seznam morebitnih snovi, ki bi jih bilo treba oceniti, v nasprotju z merili za 
prenehanje statusa odpadka.

Predlog spremembe 45
Anne Ferreira

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se (20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
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med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za
stranske proizvode, ki niso odpadki, na 
drugi pa za odpadke, ki prenehajo biti 
odpadki. Za opredelitev nekaterih vidikov 
opredelitve odpadka bi bilo treba v tej 
direktivi pojasniti:

med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo treba uporabiti ustrezne postopke 
za odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in
– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje 
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre, 
odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo. Da bi se doseglo prenehanje statusa 
odpadka, je lahko postopek predelave 
enostaven – npr. pregled odpadkov, da se 
ugotovi, ali izpolnjujejo merila za 
prenehanje statusa odpadka.

kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje 
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre, 
odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo. Da bi se doseglo prenehanje statusa 
odpadka, je lahko postopek predelave 
enostaven – npr. pregled odpadkov, da se 
ugotovi, ali izpolnjujejo merila za 
prenehanje statusa odpadka.

Or. fr

Obrazložitev

Smernice, ki jih je objavila Komisija (21. februarja 2007), so ustrezen okvir za pojasnitev 
tega vprašanja in preprečitev morebitnih sodnih postopkov. Opredelitev iz skupnega stališča 
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Sveta bi lahko povzročila še večjo zmedo in nezaželeno prekvalifikacjo odpadkov v stranske 
proizvode.

Predlog spremembe 46
Adriana Poli Bortone

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre,

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za "prenehanje
statusa odpadka", med drugim 
predstavljajo gradbeni odpadki in odpadki 
pri rušenju objektov, nekateri pepeli in 
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odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo. Da bi se doseglo prenehanje statusa 
odpadka, je lahko postopek predelave 
enostaven – npr. pregled odpadkov, da se 
ugotovi, ali izpolnjujejo merila za 
prenehanje statusa odpadka.

žlindre, odpadne kovine, kompost, odpadni 
papir in steklo, kot tudi druge izbrane 
kategorije odpadkov, ki so jasno 
prepoznavni tudi prek obstoječih 
evropskih tehničnih standardov. Da bi se 
doseglo prenehanje statusa odpadka, je 
lahko postopek predelave enostaven – npr. 
pregled odpadkov, da se ugotovi, ali 
izpolnjujejo merila za prenehanje statusa 
odpadka.

Or. en

Obrazložitev

Mora biti jasno, da se načelo, kdaj odpadek preneha biti odpadek, moralo uporabljati zgolj 
izjemoma pri posebej določenih in jasno razpoznavnih tokovih odpadkov. Evropski tehnični 
standardi so dober temelj za prepoznavanje posameznih kategorij odpadkov in za 
pridobivanje informacij o njihovih tehničnih in okoljskih lastnosti.

Predlog spremembe 47
Vittorio Prodi

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

(20) Različni vidiki opredelitve odpadka se 
med seboj ne bi smeli zamenjevati, hkrati 
pa bi bilo po potrebi treba uporabiti 
ustrezne postopke, na eni strani za stranske 
proizvode, ki niso odpadki, na drugi pa za 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki. Za 
razjasnitev nekaterih vidikov opredelitve 
odpadka bi bilo treba v tej direktivi 
pojasniti:

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 

– kdaj so snovi ali predmeti, ki nastanejo 
pri proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja takšnih snovi ali 
predmetov, stranski proizvodi in ne 
odpadki. Odločitev, da neka snov ni 
odpadek, se lahko sprejme le na podlagi 
usklajenega pristopa, ki se redno 
posodablja, in kadar je to skladno z 
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varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je 
uporaba stranskega proizvoda dovoljena z 
okoljskim dovoljenjem ali splošnimi 
okoljskimi predpisi, lahko države članice 
na podlagi tega določijo, da splošni 
škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani, in

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za prenehanje 
statusa odpadka, med drugim predstavljajo 
gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, nekateri pepeli in žlindre, 
odpadne kovine, kompost, odpadni papir in 
steklo. Da bi se doseglo prenehanje statusa 
odpadka, je lahko postopek predelave 
enostaven – npr. pregled odpadkov, da se 
ugotovi, ali izpolnjujejo merila za 
prenehanje statusa odpadka.

– kdaj določen odpadek preneha biti 
odpadek, in sicer z določitvijo meril za 
prenehanje statusa odpadka, ki zagotavlja 
visoko raven varstva okolja ter koristi 
okolju in gospodarstvu; možne kategorije 
odpadkov, za katere bi bilo treba oblikovati 
specifikacije in merila za "prenehanje 
statusa odpadka", med drugim 
predstavljajo gradbeni odpadki in odpadki 
pri rušenju objektov, nekateri pepeli in 
žlindre, odpadne kovine, kompost, odpadni 
papir in steklo ter posebna alternativna 
goriva z visoko vsebnostjo neprimarne 
biomase; Da bi se doseglo prenehanje 
statusa odpadka, je lahko postopek 
predelave enostaven – npr. pregled 
odpadkov, da se ugotovi, ali izpolnjujejo 
merila za prenehanje statusa odpadka.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili izkrivljanju trga z uporabo primarne biomase za energetske namene je 
nujno, da se pospešuje uporaba alternativnih goriv z visoko vsebnostjo neprimarne biomase. 
Ta biomasa ne vsebuje CO2. Nekatere zvrsti teh goriv so tako zelo kakovostne, da so primerne 
za uporabo v nadzorovanih industrijskih obratih  namesto tradicionalnih (fosilnih) goriv. 
Tako se prihrani na naravnih virih (npr. premogu in primarni biomasi), na emisijah CO2 in se 
prispeva k ciljem EU.
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Predlog spremembe 48
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 20 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20a) ko za snov ali predmet preneha 
veljati status odpadka, njegova uporaba 
na splošno ne sme imeti škodljivih 
posledic za okolje ali zdravje. To pomeni, 
da sekundarni proizvodi ne smejo 
vsebovati občutno večjega deleža 
onesnaževal kot primerljive surovine. Za 
uporabo tega merila se mora uporabljati 
certifikacijski sistem za kakovost.

Or. de

(Skupno stališče spremninja ta člen o prenehanju statusa odpadka. Zato je pojasnilo 
potrebno)

Obrazložitev

Prenehanje statusa odpadka ne sme škodovati okolju ali zdravju. Vendar se lahko vsebnost 
onesnaževal v proizvodu odraža na njihovem širjenju v okolju. Če se, na primer, za 
pridobivanje gradbenih materialov uporablja očiščeno svinčeno steklo katodnih cevi, se lahko 
v prihodnosti zgodi, da se to sprosti ob podiranju. To bi pomenilo trajnostno uporabo 
sekundarnih proizvodov.

Predlog spremembe 49
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Na podlagi opredelitve odpadka lahko
Komisija sprejme smernice, da bi se v 
določenih primerih pojasnilo, kdaj snov ali 
predmet postane odpadek, s čimer bi se 
spodbujali varnost in skladnost. Take 
smernice se lahko med drugim pripravijo
za električno in elektronsko opremo in 

(22) Na podlagi opredelitve odpadka mora
Komisija sprejeti ukrepe, da bi se v 
določenih primerih pojasnilo, kdaj snov ali 
predmet postane odpadek, s čimer bi se 
spodbujali varnost in skladnost. Take 
smernice je treba med drugim pripraviti za 
električno in elektronsko opremo in vozila.
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vozila.

Or. en

Obrazložitev

Nanaša se na predlog spremembe 17 sporazuma 103 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 22

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Na podlagi opredelitve odpadka lahko 
Komisija sprejme smernice, da bi se v 
določenih primerih pojasnilo, kdaj snov ali 
predmet postane odpadek, s čimer bi se 
spodbujali varnost in skladnost. Take 
smernice se lahko med drugim pripravijo
za električno in elektronsko opremo in 
vozila.

(22) Na podlagi opredelitve odpadka lahko 
Komisija sprejme smernice, da bi se v 
določenih primerih pojasnilo, kdaj snov ali 
predmet postane odpadek, s čimer bi se 
spodbujali varnost in skladnost. Take 
smernice je nujno treba pripraviti med 
drugim za električno in elektronsko 
opremo in vozila, da bi se zapolnile vrzeli 
v zakonodaji s področja pošiljk odpadkov.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika)

Obrazložitev

Velike količine odpadne električne in elektronske opreme se pošilja pod krinko ponovne 
uporabe v Afriko zgolj zato, da bi se tam odvrgle. Stara plovila opravijo svojo zadnjo pot v 
Azijo, kjer so razstavljena v povsem nesprejemljivih razmerah za človeško zdravje in okolje. 
Komisija bi morala že zdavnaj s svojimi smernicami zapolniti vrzeli v zakonodaji s področja 
pošiljk odpadkov.
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Predlog spremembe 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26) Ta direktiva bi morala pomagati EU, 
da se približa "družbi recikliranja", ki se 
poskuša izogibati nastajanju odpadkov in 
uporabljati odpadke kot vir. K ukrepom za 
zagotavljanje ločevanja pri viru, zbiranja in 
recikliranja prednostnih tokov odpadkov 
poziva zlasti šesti okoljski akcijski 
program Skupnosti. V skladu s tem ciljem 
in kot sredstvo za poenostavitev ali 
izboljšanje možnosti za predelavo bi bilo 
treba odpadke, preden se dajo v postopke 
predelave, ki skupaj zagotavljajo najboljši 
izid za okolje, zbirati ločeno, če je to 
tehnično in okoljsko izvedljivo in ne 
povzroča prevelikih stroškov.

(26) Ta direktiva bi morala pomagati EU, 
da se približa "družbi recikliranja", ki se 
poskuša izogibati nastajanju odpadkov in 
uporabljati odpadke kot vir. K ukrepom za 
zagotavljanje ločevanja pri viru, zbiranja in 
recikliranja prednostnih tokov odpadkov 
poziva zlasti šesti okoljski akcijski 
program Skupnosti. V skladu s tem ciljem 
in kot sredstvo za poenostavitev ali 
izboljšanje možnosti za predelavo bi bilo 
treba odpadke, preden se dajo v postopke 
predelave, ki skupaj zagotavljajo najboljši 
izid za okolje, zbirati ločeno, nevarne 
sestavine pa je treba izločiti iz tokov 
odpadkov, če je to tehnično in okoljsko 
izvedljivo in ne povzroča prevelikih 
stroškov.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogom 
spremembe 54 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Ločevanje nevarnih sestavin, kjer je to mogoče, izboljšuje možnosti predelave. Nevarne 
sestavine je treba izvzeti iz gospodarskega ciklusa in se izogniti onesnaževanju novih 
proizvodov po predelavi.
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Predlog spremembe 52
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26a) države članice v skladu s cilji družbe 
recikliranja ne smejo podpirati sežiga 
sekundarnih surovin (ločenih materialov 
za predelavo, kot je papir).

Or. en

Obrazložitev

Po tem, ko je Komisija objavila akcijski načrt v zvezi s podnebjem in obnovljivo energijo, 
zlasti predlog direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je pomembno 
poskrbeti, da se ekonomski instrumenti ne bodo uporabljali na način, ki bi izničili hierarhijo 
ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe 53
Cristiana Muscardini

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26a) Države članice bi morale ohraniti 
ustrezno raven varstva okolja in pri tem 
zagotavljati dovolj stroškovno učinkovitih 
možnosti za ravnanje z odpadki, ki izvirajo 
iz postopkov recikliranja ob priznavanju 
ključnega pomena, ki ga imajo reciklirne 
naprave za omejitev količin odpadkov, ki 
jih je treba dokončno odstraniti. Ti 
ostanki odpadkov so precejšnje ozko grlo 
za nadaljnje povečanje reciklirnih 
zmogljivosti, zato bi morali pristojni 
organi sprejeti potrebne ukrepe, ki bi bili 
v skladu s ciljem oblikovanja "družbe 
recikliranja".
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Or. en

(Predlog spremembe  9 iz prve obravnave EP)

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da je treba predvideti sekundarne odpadke iz postopkov 
recikliranja, da bi se dosegla družba recikliranja in vzpostavili vodilni trgi v EU.

Predlog spremembe 54
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 26 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(26b) Države članice bi morale ohraniti 
ustrezno raven varstva okolja in pri tem 
zagotavljati dovolj stroškovno učinkovitih 
možnosti za ravnanje z odpadki, ki izvirajo 
iz postopkov recikliranja ob priznavanju 
ključnega pomena, ki ga imajo reciklirne 
naprave za omejitev količin odpadkov, ki 
jih je treba dokončno odstraniti. Ti 
ostanki odpadkov so precejšnje ozko grlo 
za nadaljnje povečanje reciklirnih 
zmogljivosti, zato bi morali pristojni 
organi sprejeti potrebne ukrepe, ki bi bili 
v skladu s ciljem oblikovanja "družbe 
recikliranja".

Or. en

(Predlog spremembe 1 iz prve obravnave EP)

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da je treba predvideti sekundarne odpadke iz postopkov 
recikliranja, da bi se dosegla družba recikliranja in vzpostavili vodilni trgi v EU.
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Predlog spremembe 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 28

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(28) Hierarhija ravnanja z odpadki na 
splošno predstavlja najboljšo celovito 
možnost za okolje v okviru zakonodaje in 
politike o odpadkih, vendar pa je za 
določene tokove odpadkov včasih treba 
odstopati od te hierarhije, med drugim 
zaradi tehnične zvedljivosti in ekonomske 
smiselnosti ter varstva okolja.

(28) Hierarhija ravnanja z odpadki na 
splošno pripravi prednostni vrstni red 
tistega, kar predstavlja najboljšo celovito 
možnost za okolje v okviru zakonodaje in 
politike o odpadkih, vendar pa je za 
določene tokove odpadkov včasih treba 
odstopati od te hierarhije, med drugim 
zaradi tehnične zvedljivosti in ekonomske 
smiselnosti ter varstva okolja.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika)

Obrazložitev

Hierarhija kot taka ni najboljše okoljsko mnenje v zakonodaji o odpadkih, a postavlja 
prednostni seznam, s katerim se določi rešitev, ki je okoljsko najugodnejša.

Predlog spremembe 56
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 28 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(28a) podpora obnovljivim virom energije 
mora biti skladna z drugimi cilji 
Skupnosti, zlasti glede hierarhije pri 
ravnanju z odpadki. Po programih podpor 
za obnovljive vire energije se sežiganje 
neločenih komunalnih odpadkov ne sme 
spodbujati, če bi to spodbujanje 
spodkopavalo hierarhijo.

Or. en
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Obrazložitev

Po tem, ko je Komisija objavila akcijski načrt v zvezi s podnebjem in obnovljivo energijo, 
zlasti predlog direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je pomembno 
poskrbeti, da se ekonomski instrumenti ne bodo uporabljali na način, ki bi izničil hierarhijo 
ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe 57
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 29

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(29) Treba bil bilo zagotoviti mrežo 
sodelovanja, v katero bi bile vključene 
naprave za odstranjevanje in naprave za 
predelavo mešanih komunalnih 
odpadkov, zbranih iz zasebnih 
gospodinjstev, ob tem pa upoštevati 
geografske okoliščine in potrebo po 
specializiranih napravah za nekatere vrste 
odpadkov, da bi se zagotovila 
samostojnost celotne Skupnosti pri 
odstranjevanju odpadkov in predelavi 
mešanih komunalnih odpadkov, zbranih 
iz zasebnih gospodinjstev, državam 
članicam pa omogočila individualna 
izpolnitev tega cilja.

(29) Po načelu bližine mora potekati 
obdelava odpadkov, namenjenih 
odstranitvi, v enem od najbližjih 
primernih obratov s pomočjo 
najustreznejših metod in tehnologij z 
namenom zagotovitve visoke ravni zaščite 
okolja in javnega zdravja. Vsaka država 
članica v sodelovanju z drugimi državami 
članicami mora sprejeti ustrezne ukrepe 
za ustanovitev integriranega in ustreznega 
omrežja obratov za odstranjevanje, pri 
čemer upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije.

Or. en

(V duhu predloga spremembe 109 iz prve obravnave EP)

Obrazložitev

Ravnanje z odpadki v Skupnosti ne bi smelo biti določeno z nacionalimi mejami, temveč s 
postopkom obdelave, ki je v splošnem najbolj varen za okolje. Notranji trg  že od nekdaj velja 
za gonilo visokih in usklajenih okoljskih standardov.  Vendar so za odpadke, namenjene 
odstranitvi, potrebne omejitve. Načelo bližine zagotavlja izognitev nepotrebnemu prevozu 
odpadkov, namenjenih odstranitvi, na dolge razdalje, ki ne služi uporabnemu namenu.
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Predlog spremembe 58
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 32

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(32) Pomembno je, da se v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki 
je posledica odlaganja odpadkov na 
odlagališčih, olajša ločeno zbiranje in 
ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da 
bi proizvedli okoljsko varen kompost in 
druge materiale iz bioloških odpadkov.
Komisija bo po oceni ravnanja z 
biološkimi odpadki po potrebi predložila 
predlog za zakonodajne ukrepe.

(32) Pomembno je, da se v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki 
je posledica odlaganja odpadkov na 
odlagališčih, olajša ločeno zbiranje in 
ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da 
bi proizvedli okoljsko varen kompost in 
druge materiale iz bioloških odpadkov.
Zato je treba v teh direktivi določiti 
posebna merila za zbiranje, uporabo in 
obdelavo bioloških odpadkov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prvim branjem EP je treba vsa merila o bioloških odpadkih opredeliti v tej 
direktivi.

Predlog spremembe 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 32

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(32) Pomembno je, da se v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki 
je posledica odlaganja odpadkov na 
odlagališčih, olajša ločeno zbiranje in 
ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da 
bi proizvedli okoljsko varen kompost in 
druge materiale iz bioloških odpadkov. 
Komisija bo po oceni ravnanja z 
biološkimi odpadki po potrebi predložila 

(32) Pomembno je, da se v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in zaradi 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, ki 
je posledica odlaganja odpadkov na 
odlagališčih, zagotovi ločeno zbiranje in 
ustrezna obdelava bioloških odpadkov, da 
bi proizvedli okoljsko varen kompost in 
druge materiale iz bioloških odpadkov. 
Države članice bi morale vzpostaviti 
sistem za ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov. Komisija bo po oceni ravnanja z 
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predlog za zakonodajne ukrepe. biološkimi odpadki po potrebi predložila 
predlog za zakonodajne cilje.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogom 
spremembe 112/138 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Ravnanje z biološkimi odpadki ne sme biti prepuščeno dobri volji držav članic. O koristi 
kompostiranja je toliko znanega, da je treba takoj sprejeti konkretne ukrepe. Državam 
članicam bi bilo treba naložiti dolžnost, da vzpostavijo sisteme za ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov. Na osnovi raziskave Komisije bi se določili minimalni cilj na primerni ravni.

Predlog spremembe 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 36

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(36) Države članice lahko skladno z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006 sprejmejo 
potrebne ukrepe za preprečevanje pošiljk 
odpadkov, ki niso v skladu z njihovimi 
načrti ravnanja z odpadki. Z odstopanjem 
od omenjene uredbe lahko države članice 
omejijo prihajajoče pošiljke odpadkov v 
sežigalnice, klasificirane kot predelava, če 
je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba 
odstraniti v državi nastale odpadke ali da bi 
se odpadki obdelali na način, ki ni skladen 
z njihovimi načrti ravnanja z odpadki. 
Dejstvo je, da nekatere države članice 
morda ne bodo mogle zagotoviti omrežja, 
ki bi vključevalo celoten sklop naprav za 
dokončno predelavo na njihovem ozemlju.

(36) Države članice lahko skladno z 
Uredbo (ES) št. 1013/2006 sprejmejo 
potrebne ukrepe za preprečevanje pošiljk 
odpadkov, ki niso v skladu z njihovimi 
načrti ravnanja z odpadki. Z odstopanjem 
od omenjene uredbe lahko države članice 
omejijo prihajajoče pošiljke odpadkov v 
sežigalnice, če je bilo ugotovljeno, da bi 
bilo treba odstraniti v državi nastale 
odpadke ali da bi se odpadki obdelali na 
način, ki ni skladen z njihovimi načrti 
ravnanja z odpadki. Dejstvo je, da nekatere 
države članice morda ne bodo mogle 
zagotoviti omrežja, ki bi vključevalo 
celoten sklop naprav za dokončno 
predelavo na njihovem ozemlju.

Or. en
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(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogom 
spremembe 83 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

V skladu s skupnim stališčem bi lahko nekatere sežigalnice komunalnih odpadkov ponovno 
klasificirali kot postopke predelave, čeprav niso najboljša razpoložljiva tehnologija. S takimi 
prekvalifikacijami bi sežigalnice pritegnile nove naložbe in tako neposredno spodkopavali 
tiste, ki so potrebne za ponovno uporabo in recikliranje, postopka, s katerima se prihrani več 
energije in naravnih virov kot s "predelavo" v sežigalnicah. Zato je treba take prekvalifikacije 
v skupnem stališču črtati. Bolje bi bilo, da se učinkovitost obravnava pri reviziji direktive o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ter direktive o sežiganju odpadkov.

Predlog spremembe 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 37

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(37) Za izboljšanje načina, na katerega se v 
državah članicah izvaja preprečevanje 
nastajanja odpadkov, in za olajšanje 
izmenjave najboljše prakse na tem 
področju bi bilo treba poostriti določbe v 
zvezi s preprečevanjem nastajanja 
odpadkov in od držav članic zahtevati, naj 
oblikujejo programe preprečevanja 
nastajanja odpadkov, ter se ob tem 
osredotočiti na ključne vplive na okolje in 
upoštevati celoten življenjski krog 
proizvodov in materialov. Namen takšnih 
ukrepov bi moral biti zasledovanje cilja 
prekinitve povezave med gospodarsko 
rastjo in vplivi na okolje zaradi nastajanja 
odpadkov. Interesne skupine in širša 
javnost bi morale v skladu z Direktivo 
2003/35/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju 
javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in 
programov v zvezi z okoljem imeti 
možnost sodelovanja pri pripravi 
programov in dostop do njih po pripravi.

(37) Za izboljšanje načina, na katerega se v 
državah članicah izvaja preprečevanje 
nastajanja odpadkov, in za olajšanje 
izmenjave najboljše prakse na tem 
področju bi bilo treba sprejeti cilje in 
ukrepe Skupnosti v zvezi s 
preprečevanjem nastajanja odpadkov in od 
držav članic zahtevati, naj oblikujejo 
programe preprečevanja nastajanja 
odpadkov, ter se ob tem osredotočiti na 
ključne vplive na okolje in upoštevati 
celoten življenjski krog proizvodov in 
materialov. Namen takšnih ukrepov bi 
moral biti zasledovanje cilja prekinitve 
povezave med gospodarsko rastjo in 
naraščanjem količin odpadkov ter vplivi 
na okolje in zdravje zaradi nastajanja 
odpadkov, tako da se bo nazadnje 
zmanjšalo nastajanje odpadkov, njihova 
škodljivost in škodljivi vplivi. Lokalni in 
regionalni organi ter interesne skupine in 
širša javnost bi morale v skladu z Direktivo 
2003/35/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju 
javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in 
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programov v zvezi z okoljem16 imeti 
možnost sodelovanja pri pripravi 
programov in dostop do njih po pripravi.

Or. en

(Ponovna vložitev predloga spremembe 10 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi uskladitve uvodnih izjav s predlogom spremembe 18 
poročevalke.

Predlog spremembe 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 40

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(40) Zaradi poenostavitve zakonodaje 
Skupnosti in priznanja okoljskih koristi bi 
bilo treba ustrezne določbe Direktive Sveta 
75/439/EGS z dne 16. junija 1975 o 
odstranjevanju odpadnih olj vključiti v to 
direktivo. Direktivo 75/439/EGS pa bi zato 
bilo treba razveljaviti. Ravnanje z 
odpadnimi olji bi moralo biti v skladu z 
vodilnim načelom hierarhije ravnanja z 
odpadki, prednost pa bi bilo treba dati 
možnostim, ki skupaj zagotavljajo najboljši 
izid za okolje. Ločeno zbiranje odpadnih 
olj je še naprej bistveno za ustrezno 
ravnanje z njimi in preprečevanje škode za 
okolje zaradi neustreznega odstranjevanja 
olj.

(40) Zaradi poenostavitve zakonodaje 
Skupnosti bi bilo treba ustrezne določbe 
Direktive Sveta 75/439/EGS z dne 16. 
junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj 
vključiti v to direktivo. Direktivo 
75/439/EGS pa bi zato bilo treba 
razveljaviti. Ravnanje z odpadnimi olji bi 
moralo biti v skladu z vodilnim načelom 
hierarhije ravnanja z odpadki, prednost pa 
bi bilo treba dati možnostim, ki skupaj 
zagotavljajo najboljši izid za okolje. 
Ločeno zbiranje odpadnih olj je še naprej 
bistveno za ustrezno ravnanje z njimi in 
preprečevanje škode za okolje zaradi 
neustreznega odstranjevanja olj.

Or. en
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(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika.)

Obrazložitev

Poenostavitev je edini sprejemljivi razlog za vključitev direktive o odpadnih oljih v okvirno 
direktivo o odpadkih, saj to ne prinaša nikakršnih okoljskih koristi.

Predlog spremembe 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Uvodna izjava 43

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(43) Komisijo bi bilo treba zlasti 
pooblastiti, da oblikuje merila za številna 
vprašanja, kot so denimo okoliščine, v 
katerih predmet velja za stranski proizvod, 
prenehanje statusa odpadka in določitev 
odpadkov, ki veljajo za nevarne. Komisija 
bi morala biti poleg tega pooblaščena za 
prilagoditev prilog tehničnemu in 
znanstvenemu napredku in podrobno 
opredelitev uporabe enačbe za sežigalnice 
iz vnosa R1 v Prilogi II. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive in dodatku 
novih nebistvenih določb, jih je zato treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Komisijo bi bilo treba zlasti pooblastiti, da 
oblikuje merila za določitev odpadkov, ki 
veljajo za nevarne. Komisija bi morala biti 
poleg tega pooblaščena za prilagoditev
prilog tehničnemu in znanstvenemu 
napredku. Ker so ti ukrepi splošnega 
obsega in namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive in dodatku 
novih nebistvenih določb, jih je zato treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

(Nov predlog spremembe, ki temelji na členu 62(2)(c) poslovnika in je v skladu s predlogi 
sprememb 107/121, 45 in 83 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Prvi del je povezan s predlogi sprememb poročevalke ali avtorjev, da se v postopku 
soodločanja ohrani sprejemanje meril za stranske proizvode, ko odpadki prenehajo biti 
odpadki.
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Drugi del je povezan s predlogom spremembe, s katerim se črta formula energetske 
učinkovitosti v prilogi.

Predlog spremembe 64
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Vsebina in področje uporabe Namen in področje uporabe

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo
okolja in zdravja ljudi, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in 
ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem 
celotnega vpliva uporabe virov in 
izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.

Namen te direktive je varovati okolje in 
zdravje ljudi, in sicer z določitvijo ukrepov, 
ki preprečujejo ali zmanjšujejo škodljive 
vplive nastajanja odpadkov in ravnanja z 
njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva 
uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti 
takšne uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Parlament je vključil namen že v prvi obravnavi (predlog spremembe 1). Primerno mesto za 
navedbo namena je člen 1 skupnega stališča, v katerem morata biti zapisana in ustrezno 
izražena namen in cilj instrumenta.

Predlog spremembe 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 1 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Za te namene se kot splošno pravilo 
zakonodaje in politike preprečevanja 
odpadkov in ravnanja z njimi uporablja 
naslednja hierarhija ravnanja z odpadki:
(a) preprečevanje in zmanjševanje;
(b) priprava za ponovno uporabo;
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(c) recikliranje;
(d) druga predelava, npr. energetska 
predelava, in
(e) odstranjevanje.
1b. Države članice pri uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki iz odstavka 1a 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
možnosti, ki prinašajo najboljše skupne 
rezultate za okolje. To lahko zahteva, da 
določeni tokovi odpadkov odstopajo od 
hierarhije, kolikor je to na osnovi ocene 
življenjskega kroga, ki upošteva skupne 
vplive nastajanja takšnih odpadkov in 
ravnanja z njimi, upravičeno. Države 
članice zagotovijo, da je ta postopek 
celovit in pregleden, pri čemer upoštevajo 
nacionalna pravila načrtovanja glede 
posvetovanja in sodelovanja državljanov 
in zainteresiranih strani.
Države članice upoštevajo cilj 
trajnostnega razvoja in splošna načela 
glede varstva okolja, to so načelo 
previdnosti in načela, da je treba delovati 
preventivno, odpravljati okoljsko škodo 
pri viru in da mora plačati povzročitelj 
obremenitve. V skladu s tem členom in 
členom 10 upoštevajo tudi tehnično 
izvedljivost in ekonomsko sprejemljivost, 
varovanje virov ter splošne vplive na 
okolje, zdravje ljudi,  gospodarstvo in 
družbo.

Or. en

(Predlog temelji na predlogu spremembe 101/14 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Namen tega novega predloga je prestaviti člen 11 o hierarhiji ravnanja z odpadki na 
uglednejše mesto v direktivi. V predlogu Komisije je bila hierarhija določena v členu 1. 
Besedilo o hierarhiji, vključno s predlogoma 21 in 22, je bilo torej prestavljeno nazaj v člen 1 
in zato je treba člen 11 črtati. Če bo predlog sprejet, bo treba ustrezno spremeniti vsa 
sklicevanja na člen 11 v skupnem stališču. Besedilo v zadnjem odstavku je treba spremeniti, 
da bo odražalo sedanje določbe Pogodbe.
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Predlog spremembe 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) tla (in situ), vključno z neizkopanim 
onesnaženim delom tal, in zgradbe, trajno 
povezane s tlemi;

črtano

Or. en

(Ponovna vložitev dela predloga spremembe 15/134/102/123/126 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Po mnenju Evropskega sodišča je treba neizkopana oneznažena tla obravnavati kot odpadek. 
Zato jih ni treba povsem izključiti s področja uporabe te direktive, ampak samo toliko, kolikor 
bi lahko bila zajeta v bodoči zakonodaji Skupnosti o tleh. Ker onesnažene lokacije štejejo med 
večje okoljske težave, jih je treba ustrezno obravnavati.

Predlog spremembe 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) tla (in situ), vključno z neizkopanim 
onesnaženim delom tal, in zgradbe, trajno 
povezane s tlemi;

(b) tla (in situ), vključno z neizkopanim 
onesnaženim delom tal, in zgradbe ter 
druge nepremične strukture, trajno 
povezane s tlemi;

Or. en

Obrazložitev

Poleg zgradb obstajajo še druge nepremične strukture, ki so povezane s tlemi, čeprav niso 
zgradbe. Zato jih je treba izrecno navesti.



AM\711129SL.doc 33/67 PE402.733v01-00

SL

Predlog spremembe 68
Horst Schnellhardt

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) neonesnaženi del tal in drug naravno 
prisoten material, izkopan med gradbenimi 
deli, kadar se bo ta material zagotovo 
uporabil za gradnjo v svojem prvotnem 
stanju na mestu, kjer je bil izkopan;

(c) neonesnaženi izkopani del tal in drug 
naravno prisoten material, kadar se bo ta 
material zagotovo uporabil v svojem 
prvotnem stanju na mestu, kjer je bil 
izkopan, ali na kakšnem drugem mestu;

Or. de

Obrazložitev

Evropski parlament je to spremembo sprejel v prvi obravnavi dne 25. februarja 2007. Če se 
neonesnaženi izkopani material ponovno uporabi na istem mestu, ga javni organi EU 
ponavadi ne klasificirajo kot odpadek. Če se isti material uporablja drugje, pa se pogosto 
obravnava kot odpadek. To povzroča le večje upravne stroške in zaplete, ne da bi imelo 
kakšno prednost.

Predlog spremembe 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) neonesnaženi del tal in drug naravno 
prisoten material, izkopan med gradbenimi 
deli, kadar se bo ta material zagotovo 
uporabil za gradnjo v svojem prvotnem 
stanju na mestu, kjer je bil izkopan;

(c) neonesnaženi del tal in drug naravno 
prisoten material, izkopan med gradbenimi 
deli, kadar se bo ta material zagotovo 
uporabil za gradnjo v svojem prvotnem 
stanju na mestu, kjer je bil izkopan, če ti 
naravni geološki materiali nimajo 
značilnosti, ki bi lahko imele večji vpliv na 
sprejemno okolje;

Or. fr
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Obrazložitev

Namen predloga je preprečiti spremembe v sprejemnem okolju zaradi vnosa naravnih 
geoloških materialov od drugod, če ti materiali na primer vsebujejo visoke stopnje ene ali več 
snovi, ki bi lahko omajale prvotno naravno ravnotežje.

Predlog spremembe 70
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) neonesnaženi del tal in drug naravno 
prisoten material, izkopan med 
gradbenimi deli, kadar se bo ta material 
zagotovo uporabil za gradnjo v svojem 
prvotnem stanju na mestu, kjer je bil 
izkopan; 

(c) neonesnaženi izkopani materiali, ki jih 
je mogoče uporabiti na istem ali drugem 
mestu.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev besedila EP iz prve obravnave. S področja uporabe te direktive je treba 
izvzeti ves neonesnaženi izkopani material, ne samo tistega, ki je bil izkopan med gradbenimi 
deli. Nobene potrebe ni, da bi za te materiale veljali isti predpisi kot za odpadke.

Predlog spremembe 71
Avril Doyle

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 1 – točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) neonesnaženi del tal in drug naravno 
prisoten material, izkopan med gradbenimi 
deli, kadar se bo ta material zagotovo 
uporabil za gradnjo v svojem prvotnem 
stanju na mestu, kjer je bil izkopan; 

(c) neonesnaženi izkopani del tal in drug 
naravno prisoten material, kadar se bo ta 
material zagotovo uporabil v svojem 
prvotnem stanju na mestu, kjer je bil 
izkopan, ali na kakšnem drugem mestu;

Or. en
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(Ponovna vložitev dela predloga spremembe 15/134/102/123/126 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Če se neonesnaženi izkopani material ponovno uporabi na istem mestu, ga javna uprava EU 
navadno ne obravnava kot odpadek. Kadar je isti material namenjen za uporabo drugod, če 
je odstranjen s prvotnega mesta, vedno velja za odpadek. To povzroča precejšnje upravne 
stroške in bremena.

Predlog spremembe 72
Horst Schnellhardt

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – stavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Iz področja uporabe te direktive se 
izvzamejo naslednje zadeve v obsegu, ki ga 
ureja druga zakonodaja Skupnosti:

2. Iz področja uporabe te direktive se 
izvzamejo naslednje zadeve, če ga ureja 
druga zakonodaja Skupnosti:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da imajo direktive in uredbe EU, ki veljajo za posebne vrste 
odpadkov, prednost pred to direktivo, ker gre za bolj specializirano zakonodajo na področju 
odpadkov.

Predlog spremembe 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) tla (in situ), vključno z neizkopanim 
onesnaženim delom tal, in zgradbe, trajno 
povezane s tlemi;

Or. en
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(Ponovna vložitev dela predloga spremembe 15/134/102/123/126 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Po mnenju Evropskega sodišča je treba neizkopana oneznažena tla obravnavati kot odpadek. 
Zato jih je ni treba povsem izključiti s področja uporabe te direktive, ampak samo toliko, 
kolikor bi lahko bila zajeta v bodoči zakonodaji Skupnosti o tleh. Ker onesnažene lokacije 
štejejo med večje okoljske težave, jih je treba ustrezno obravnavati.

Predlog spremembe 74
Horst Schnellhardt

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b) 

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) stranski živalski proizvodi, vključno s 
predelanimi proizvodi, ki jih zajema 
Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki 
so namenjeni za sežig, odlaganje ali 
uporabo v obratu za pridobivanje 
bioplinov ali obratu za kompostiranje;

(b) stranski živalski proizvodi, vključno s 
predelanimi proizvodi, ki jih zajema 
Uredba (ES) št. 1774/2002;

Or. de

Obrazložitev

S črtanjem besedila se je mogoče izogniti pravni negotovosti. Kot lex specialis ima Uredba 
(ES) št. 1774/2002 prednost pred okvirno direktivo. V skladu s tem je treba ponovno pojasniti, 
da izvzetja, vsebovana v tej okvirni direktivi, veljajo za celotno področje uporabe uredbe.

Predlog spremembe 75
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) stranski živalski proizvodi, vključno s 
predelanimi proizvodi, ki jih zajema 
Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki 

(b) gnoj, neporabljeni živilski proizvodi in 
stranski živalski proizvodi, vključno s 
predelanimi proizvodi, ki jih zajema 
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so namenjeni za sežig, odlaganje ali 
uporabo v obratu za pridobivanje 
bioplinov ali obratu za kompostiranje;

Uredba (ES) št. 1774/2002 in se 
uporabljajo tudi v kombinirani 
proizvodnji bioplina in gnojil, razen tistih 
stranskih proizvodov, ki so namenjeni za 
sežig ali odlaganje 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi skladnosti okvirne direktive o odpadkih z novim 
akcijskim načrtom v zvezi s podnebjem in obnovljivo energijo. Nove možnosti ravnanja z 
gnojem in stranskimi živalskimi proizvodi, vključno z neporabljenimi živilskimi proizvodi, so 
potrebne tudi za uresničitev ciljev glede zaščite kakovosti vode. Ena od možnosti je uporaba 
gnoja, stranskih proizvodov in neporabljenih živil za proizvodnjo bioplina (energije) v 
kombinaciji s proizvodnjo gnojil.

Predlog spremembe 76
Horst Schnellhardt

Skupno stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju, bogatenju in skladiščenju 
mineralnih surovin in obratovanju 
kamnolomov, ki jih zajema Direktiva 
2006/21/ES.

(d) odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju, bogatenju in skladiščenju 
mineralnih surovin in obratovanju 
kamnolomov, ki jih zajema Direktiva 
2006/21/ES.

Or. de

Obrazložitev

Člen 2(2)(d) je treba uskladiti s koncepti iz člena 2(1) Direktive 2006/21/ES.
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Predlog spremembe 77
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

"biološki odpadki" pomenijo 
biorazgradljive odpadke z vrtov in iz 
parkov, živilske in kuhinjske odpadke iz 
gospodinjstev, restavracij, gostinskih 
dejavnosti in trgovin na drobno ter 
primerljive odpadke iz obratov za 
predelavo hrane;

"biološki odpadki" pomenijo 
biorazgradljive odpadke z vrtov in iz 
parkov, živilske in kuhinjske odpadke iz 
gospodinjstev, restavracij, gostinskih 
dejavnosti in trgovin na drobno ter 
primerljive odpadke iz predelave 
kmetijskih in gozdarskih proizvodov;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev bioloških odpadkov, ki je bila pred nedavnim vključena v skupno stališče o 
okvirni direktivi o odpadkih, izključuje številne odpadke, ki so povsem primerni za 
kompostiranje, kot so tobačna vlakna ali odpadki iz proizvodnje krme, in so bili zajeti v 
predlogu 30, sprejetem v prvi obravnavi. Zato je treba opredelitev dopolniti.

Predlog spremembe 78
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

"biološki odpadki" pomenijo 
biorazgradljive odpadke z vrtov in iz 
parkov, živilske in kuhinjske odpadke iz 
gospodinjstev, restavracij, gostinskih 
dejavnosti in trgovin na drobno ter 
primerljive odpadke iz obratov za 
predelavo hrane;

4) "biološki odpadki" pomenijo odpadke 
živalskega ali rastlinskega izvora za 
predelavo, ki so razgradljivi s pomočjo 
mikroorganizmov, organizmov, ki živijo v 
prsti, ali encimov; talne snovi brez 
pomembnega deleža bioloških odpadkov 
in rastlinski ostanki iz kmetijske 
proizvodnje, ki sodijo na področje 
uporabe člena 2(1) , niso biološki 
odpadki;

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 30 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 79
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) "ločeno zbiranje" pomeni zbiranje, 
pri katerem se tokovi odpadkov ločujejo 
glede na svojo vrsto in naravo ter se 
zbirajo in prevažajo ločeno;

Or. en

Obrazložitev

Ločeno zbiranje bo vse pomembnejše za oblikovanje družbe recikliranja in vodilnih trgov za 
recikliranje. (Predlog spremembe 104 iz prve obravnave EP, ki ga podpira Komisija.)

Predlog spremembe 80
Cristiana Muscardini

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 10 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) "ločeno zbiranje" pomeni zbiranje, 
pri katerem se tokovi odpadkov ločujejo 
glede na svojo vrsto in naravo ter se 
zbirajo in prevažajo ločeno;

Or. en

Obrazložitev

Ločeno zbiranje bo vse pomembnejše za oblikovanje družbe recikliranja in vodilnih trgov za 
recikliranje. Predlog spremembe 104 v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe 81
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 11, točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in 
proizvodih;

(c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in 
proizvodih;

Or. en

Obrazložitev

Izraz "nevaren" je primernejši od "škodljiv", saj je to generična beseda, ki se uporablja v 
zakonodaji EU na področju nevarnih snovi in pripravkov. 

Predlog spremembe 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 13 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

13a. "Predobdelava pred predelavo ali 
odstranitvijo odpadkov" se nanaša na 
postopke pred njihovo končno predelavo 
ali odstranitvijo, kot so razvrščanje, 
drobljenje, stiskanje, paletiranje, sušenje, 
mletje, kondicioniranje, mešanje ali 
ločevanje; Komisija vloži v skladu s 
postopkom iz člena 251 Pogodbe 
najkasneje do ... predlog pravnega akta o 
sprejetju izvedbenih ukrepov za 
vzpostavitev okoljskih meril in meril 
učinkovitosti, na osnovi katerih je mogoče 
predobdelavo glede na njen rezultat 
obravnavati kot postopek predelave.

Or. de
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(Predlog spremembe temelji na členu 3(i) iz prve obravnave.)

Obrazložitev

V praksi pri ravnanju z odpadki večina odpadkov ni takoj določenih za končno predelavo ali 
odstranitev, ampak se odpadki najprej predelajo v neodvisnih obratih. Zaradi velikega 
praktičnega pomena je treba "predelavo pred predelavo ali odstranitvijo odpadkov", ki je bila 
doslej zgolj omenjena v členu 3(i), posebej opredeliti. Hkrati pa se vendar zdi primerno 
sprejeti okoljska merila in merila učinkovitosti za predobdelavo v skladu z zakonodajnim 
postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Predlog spremembe 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. 

(14) "predelava" pomeni postopek 
obdelave odpadkov, ki ustreza naslednjim 
merilom:

(a) njegov rezultat je, da odpadki 
nadomestijo druge vire, ki bi se sicer 
uporabljali za ta namen, ali da se odpadke 
pripravi za tak namen uporabe;
(b) njegov rezultat je, da odpadki s to 
nadomestitvijo služijo pravemu namenu;
(c) izpolnjuje vsa merila učinkovitosti, 
določena v skladu členom 35(1);
(d) zmanjšuje skupne škodljive vplive na 
okolje, ker namesto drugih virov 
uporablja odpadke;
(e) zagotavlja, da so proizvodi skladni z 
veljavno zakonodajo Skupnosti na 
področju varnosti in veljavnimi standardi 
Skupnosti;
(f) daje prednost varovanju zdravja ljudi 
in okolja ter v postopku zmanjšuje 
nastanek, izpust in širjenje nevarnih 
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snovi.
Priloga II določa nepopoln seznam 
postopkov predelave;

Priloga II določa usklajen in spremenljiv
seznam postopkov predelave;

Or. en

(Prvi del je ponovna vložitev predloga 127 iz prve obravnave, zadnji odstavek je nov predlog 
spremembe na osnovi člena 62(2) poslovnika.)

Obrazložitev

Nadomeščanje virov naj bi veljalo le na ravni obratov, ne v širšem gospodarstvu, saj sicer 
obstaja nevarnost, da bo postalo preobsežno in izgubilo svoj pomen. 

Prilogo II je treba obravnavati kot usklajen seznam, ki ga je seveda mogoče spreminjati. V 
nasprotnem primeru bodo države članice uporabljale različne razlage in spodkopavale 
nacionalne načrte ravnanja s pošiljanjem odpadkov čez meje.

Predlog spremembe 84
Johannes Blokland

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. 

(14) "predelava" pomeni postopek 
obdelave odpadkov, ki ustreza naslednjim 
merilom:

1) njegov rezultat je, da odpadki v obratu 
nadomestijo druge vire, ki bi se sicer 
uporabljali za ta namen, ali da se odpadke 
pripravi za tak namen uporabe;
2) njegov rezultat je, da odpadki s to 
nadomestitvijo služijo pravemu namenu;
3) izpolnjuje vsa merila učinkovitosti, 
določena v skladu členom 35(1);
4) zmanjšuje skupne škodljive vplive na 
okolje, ker namesto drugih virov 
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uporablja odpadke;
5) zagotavlja, da so proizvodi skladni z 
veljavno zakonodajo Skupnosti na 
področju varnosti in veljavnimi standardi 
Skupnosti;
6) daje prednost varovanju zdravja ljudi 
in okolja ter v postopku zmanjšuje 
nastanek, izpust in širjenje nevarnih 
snovi.

Priloga II določa nepopoln seznam 
postopkov predelave;

Priloga II določa popoln seznam postopkov 
predelave. Postopek priprave se sme 
odobriti kot predelava samo, če je ob 
upoštevanju člena 16 namenjen pripravi 
odpadkov za kasnejšo predelavo ali 
recikliranje in je hkrati od začetka jasno, 
da bodo vsi odpadki ali pretežna količina 
pripravljenih odpadkov vedno namenjeni 
predelavi ali recikliranju;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 8 poročevalke.  Besede „ali v širšem gospodarstvu" so 
črtane, ker tega v praksi ni mogoče dokazati. Seznam v prilogi II bi bilo treba obravnavati kot 
popolnega in za vse pripravljalne dejavnosti (naštete v prilogi II) bi moralo veljati, da so 
namenjene predelavi.

Predlog spremembe 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln 
seznam postopkov predelave;

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln 
seznam postopkov predelave; 
Predobdelava se sme odobriti kot 
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predelava samo, če je ob upoštevanju 
člena 16 namenjena pripravi odpadkov za 
kasnejšo predelavo ali ponovno uporabo 
in je vnaprej jasno, da bodo vsi ali skoraj 
vsi pripravljeni odpadki vedno predelani 
ali ponovno uporabljeni;

Or. de

Obrazložitev

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Predlog spremembe 86
Anne Ferreira

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln
seznam postopkov predelave;

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa skupni seznam 
postopkov predelave; seznam se redno 
ocenjuje in spreminja v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;

Or. fr

Obrazložitev

Formulacija, ki je uporabljena v skupnem stališču Sveta, ni sprejemljiva, saj v skladu z njo 
seznam v prilogi II ni popoln, kar bi lahko povzročilo, da bi se dejavnosti od države do države 
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članice na različne načine opredeljevale kot postopki predelave, čeprav to v resnici ne bi bile. 
Poleg tega bi bilo treba prilogo II ob določanju novih postopkov predelave spreminjati in 
prilagajati znanstvenemu in tehnološkemu napredku. 

Predlog spremembe 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(14) "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln 
seznam postopkov predelave;

(14) "predelava" pomeni vsak postopek, 
katerega glavni rezultat je, da odpadki 
služijo koristnemu namenu tako, da 
nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer 
uporabili za izpolnitev določene funkcije, 
ali so odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln 
seznam postopkov predelave;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki je bil sprejeti v prvi obravnavi EP, jasno določa natančni namen 
predelave pri ravnanju z odpadki. Pri navedbi, kje se opravi nadomeščanje in služi 
koristnemu namenu, je treba biti manj splošen.

Predlog spremembe 88
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

14. "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 

14. "predelava" pomeni vsak postopek v 
obratu ali širšem gospodarstvu, katerega 
glavni namen je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu tako, da nadomestijo 
druge materiale, ki bi se sicer uporabili za 
izpolnitev določene funkcije, ali so 
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odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije. Priloga II določa nepopoln 
seznam postopkov predelave;

odpadki pripravljeni za izpolnitev te 
funkcije, ob zmanjševanju splošnih 
škodljivih vplivov na okolje in ob 
upoštevanju varovanja zdravja ljudi. 
Hkrati je treba posvetiti pozornost 
trajnostni uporabi materialov, posebej 
glede vplivov na okolje in zdravje. Priloga 
II določa nepopoln seznam postopkov 
predelave;

Or. de

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb 6 in 127 iz prve obravnave.

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo „predelave“, ki jo sedaj vsebuje predlog, bi lahko za „predelavo“ 
opredelili tudi uporabo gospodinjskih odpadkov za zapolnitev jarkov na območjih z 
nepropustnimi tlemi (tako da ne bi ogrozili podzemne vode). Takšna predelava ni trajnostna, 
saj bi problem ravnanja s temi odpadki zgolj prenesli na prihodnje generacije. 

Glede hierarhije odpadkov, ki na podlagi okoljskih vidikov pripisuje večjo vrednost predelavi 
odpadkov kot njihovemu odstranjevanju, je potrebno nadaljnje dodatno besedilo. 

Izraz „glavni namen“ je v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.

Predlog spremembe 89
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 14 – pododstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Hkrati je treba posvetiti pozornost 
trajnostni uporabi materialov, posebej 
glede vplivov na okolje in zdravje.

Or. de

Obrazložitev

Skupno stališče za razliko od predloga Komisije vključuje opredelitev „predelave“. V skladu s 
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to opredelitvijo bi lahko za predelavo opredelili tudi uporabo gospodinjskih odpadkov za 
zapolnitev jarkov na območjih z nepropustnimi tlemi (tako da ne bi ogrozili podzemne vode). 
Res je, da takšna uporaba odpadkov ne bi predstavljala neposredne nevarnosti za okolje ali 
zdravje, vendar to ni trajnostna oblika predelave. Problem ravnanja s temi odpadki bi zgolj 
prenesli na prihodnje generacije, ki bi jih morale odstraniti po izkopu.

Predlog spremembe 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16) "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa 
energetske predelave in ponovne predelave 
v materiale, ki se bodo uporabili kot 
gorivo ali za zasipanje;

16) "recikliranje" pomeni ponovno 
predelavo materialov ali snovi v odpadkih 
s proizvodnim postopkom, pri katerem 
proizvedejo ali se vključijo v nove
proizvode, materiale ali snovi za prvotni 
namen ali druge namene. Opredelitev 
vključuje ponovno predelavo organskih 
snovi, ne vključuje pa, med drugim, 
energetske predelave, pretvorbe za 
uporabo kot gorivo, postopkov, ki 
obsegajo izgorevanje ali uporabo kot vira 
energije, vključno s kemijsko energijo, ali 
zasipanja; 

Or. en

Obrazložitev

oiu

Predlog spremembe 91
Richard Seeber

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16. "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 

16. "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
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ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje 
pa energetske predelave in ponovne 
predelave v materiale, ki se bodo uporabili 
kot gorivo ali za zasipanje;

ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev ne vključuje 
energetske predelave;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev recikliranja, kakor je predlagana v skupnem stališču, ni v skladu s prakso. 
Predlog spremembe vsebuje jasno določbo o energetski predelavi.

Predlog spremembe 92
Françoise Grossetête

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16) "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa 
energetske predelave in ponovne predelave 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo 
ali za zasipanje;

16) "recikliranje" pomeni ponovno 
predelavo materialov ali snovi v okviru 
proizvodnega postopka, pri katerem se 
vključijo v nove proizvode. Opredelitev 
vključuje ponovno predelavo organskih 
snovi, ne vključuje pa, med drugim, 
energetske predelave, pretvorbe za 
uporabo kot gorivo, postopkov, ki 
obsegajo izgorevanje ali uporabo kot vira 
energije, vključno s kemijsko energijo, in 
ponovne predelave v materiale, ki se bodo 
uporabili za zasipanje;

Or. en

Obrazložitev

Pomen recikliranja v okviru te direktive je „ponovno iti skozi cikel“ ali, z drugimi besedami, 
ponovna predelava materialov ali snovi. Prav to je bila interpretacija Parlamenta v prvem 
branju. Ta opredelitev je potrebna (1) za ustrezno razlikovanje med predelavo in 
recikliranjem, ki sta po svoji naravi večino časa različna in imata različne cilje ter (2) za to, 
da se zagotovi, da cilji v zvezi z recikliranjem ne bodo izgubili pomena.
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Predlog spremembe 93
Eija-Riitta Korhola

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16) "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa 
energetske predelave in ponovne predelave 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo 
ali za zasipanje;

16) "recikliranje" pomeni ponovno 
predelavo materialov ali snovi v odpadkih 
s proizvodnim postopkom, pri katerem 
proizvedejo ali se vključijo v nove
proizvode, materiale ali snovi za prvotni 
namen ali druge namene. Opredelitev 
vključuje ponovno predelavo organskih 
snovi, ne vključuje pa energetske predelave 
in ponovne predelave v materiale, ki se 
bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti opredelitev, da bi se bolje upoštevala postopna 
predelava v verigi predelovalne industrije v nove reciklirane proizvode. (Predlog 
spremembe 21 iz prve obravnave EP, ki ga podpira Komisija.)

Predlog spremembe 94
Cristiana Muscardini

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16) "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa 
energetske predelave in ponovne predelave 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo 

16) "recikliranje" pomeni ponovno 
predelavo materialov ali snovi v odpadkih 
s proizvodnim postopkom, pri katerem 
proizvedejo ali se vključijo v nove
proizvode, materiale ali snovi za prvotni 
namen ali druge namene. Opredelitev 
vključuje ponovno predelavo organskih 
snovi, ne vključuje pa energetske predelave 
in ponovne predelave v materiale, ki se 
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ali za zasipanje; bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti opredelitev, da bi se bolje upoštevala postopna 
predelava v verigi predelovalne industrije v nove reciklirane proizvode. 

Predlog spremembe 21 iz prve obravnave EP.

Predlog spremembe 95
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16. "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave, pri katerem se odpadne snovi 
ponovno predelajo v proizvode, materiale 
ali snovi za prvotni namen ali druge 
namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa 
energetske predelave in ponovne predelave 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo 
ali za zasipanje;

16. "recikliranje" pomeni vsak postopek 
predelave v skladu s točko 14, pri katerem 
se odpadne snovi ponovno predelajo v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni 
namen ali druge namene. Opredelitev 
vključuje ponovno predelavo organskih 
snovi, ne vključuje pa energetske predelave 
in ponovne predelave v materiale, ki se 
bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev bi morala vključevati sklicevanje na opredelitev „predelave“, da bi bilo jasno, da 
je recikliranje del predelave.
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Predlog spremembe 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 16 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

16a) „stopnja recikliranih odpadkov“ ali 
„stopnja recikliranja odpadkov“ se določi 
s količino iznosa materiala iz postopka 
recikliranja, ki se uporabi kot material v 
novih proizvodih, materialih ali snoveh; 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev recikliranja ne reši razprave o vnosih in iznosih pri določanju ciljev recikliranja 
ali pri poročanju o količini recikliranih odpadkov. Treba je dodati opredelitev, ki pojasnjuje, 
da je potrebno meriti in uporabljati iznos postopka recikliranja, da lahko odpadek resnično 
velja za recikliranega.

Predlog spremembe 97
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 18

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

18) "odstranjevanje" pomeni vsak 
postopek, ki ni predelava, tudi če je 
sekundarna posledica postopka 
pridobivanje snovi ali energije. Priloga I 
določa nepopoln seznam postopkov 
odstranjevanja;

18) "odstranjevanje" pomeni vsak 
postopek, ki ni predelava. Priloga I določa 
nepopoln seznam postopkov 
odstranjevanja. Pri vseh postopkih 
odstranjevanja se nameni posebno 
pozornost varovanju zdravja ljudi in 
varstvu okolja;

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno razlikovati med predelavo in odstranjevanjem odpadkov. Izraz „sekundarna 
posledica“ povzroča zmedo kar zadeva pridobivanje snovi in energije iz odpadkov v za to 
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namenjenih industrijskih obratih.

Predlog spremembe 98
Anne Laperrouze

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19a) "energetska predelava" pomeni 
uporabo vnetljivih odpadkov kot goriva za 
proizvodnjo energije z neposrednim 
sežiganjem z drugimi ali brez drugih 
odpadkov ali goriv, vendar s 
pridobivanjem toplote. Postopek sežiganja 
odpadkov, pri katerem se porabi več 
energije kot se je pridobi, ne šteje kot 
energetska predelava;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 26 s prve obravnave EP.

Za pravilno izvajanje direktive je treba v členu 3 natančno opredeliti izraz „energetska 
predelava“. V skladu s predlagano opredelitvijo bi moral izraz energetska predelava 
pomeniti vsak postopek, pri katerem se gorljivi odpadki uporabijo kot gorivo za proizvodnjo 
energije. V zvezi z razlikovanjem med predelavo in odstranjevanjem predlog določa, da se 
postopek lahko obravnava kot energetska predelava le, če učinkovitost postopka kaže, da iz 
odpadkov nastaja energija.

Predlog spremembe 99
Karl-Heinz Florenz

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19a) "najboljše razpoložljive tehnike 
ravnanja z odpadki" pomeni 
najučinkovitejša in najnaprednejša 
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stopnja razvoja dejavnosti in pripadajočih 
metod, ki kaže, da so posamezne tehnike 
praktično primerne za izogibanje 
nevarnostim za zdravje ljudi in škodi za 
okolje pri ravnanju z odpadki; pri tem se 
smiselno uporabljata člen 2(11) in Priloga 
IV Direktive 96/61/ES;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 32 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 100
Péter Olajos

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19a) "predhodna obdelava" pomeni vsak 
postopek, ki se lahko izvede za namene 
prevoza, skladiščenja, predelave ali 
odstranjevanja na okolju prijazen način 
in katerega proizvod je odpadek, ki 
potrebuje nadaljnjo obdelavo; 

Or. hu

Obrazložitev

Skrb zbujajoče je dejstvo, da predlog ne vključuje koncepta predhodne obdelave. Številne 
pravne določbe ne dovoljujejo drugih postopkov obdelave odpadkov brez njihove predhodne 
obdelave, čeprav takšni postopki večinoma potekajo kot samostojna dejavnost subjektov na 
trgu. Kljub vsemu pa lahko koncept predhodne obdelave zasledimo na številnih mestih v tej 
direktivi.
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Predlog spremembe 101
Péter Olajos

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19b) "organizacija za usklajevanje 
obdelave odpadkov" pomeni vsaka 
neodvisna organizacija. ustanovljena za 
upravljanje obveznosti proizvajalcev in 
distributerjev v zvezi z vračanjem in 
predelavo, ki v zameno za plačilo pod 
pogodbenimi pogoji prevzame nase 
obveznosti proizvajalcev in distributerjev;
organizira in usklajuje vračanje in 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov, za 
katere je odgovorna;

Or. hu

Obrazložitev

V številnih državah članicah delujejo številne organizacije za usklajevanje obdelave 
odpadkov, ki urejajo izpolnjevanje obveznosti glede vračanja in predelave odpadkov, ki 
veljajo za proizvajalce (stranke z obveznostmi). Vsakodnevno izvajajo pomembne naloge v 
zvezi z ravnanjem z odpadki, med katerimi ni le urejanje vračanja in predelave proizvodov, ki 
so postali odpadki, ampak tudi dejavno izobraževanje javnosti in posredovanje informacij v 
zvezi z okoljem, v številnih primerih v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za varstvo 
okolja. Priporočamo, da se s sprejetjem te uredbe pojasni njihov pravni status.

Predlog spremembe 102
Péter Olajos

Skupno stališče Sveta
Člen 3 – točka 19 c (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

19c) "sekundarna surovina" pomeni 
odpadek, ki je šel skozi postopek predelave 
in izpolnjuje merila, določena za to vrsto 
materiala.
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Or. hu

Obrazložitev

Iz člena 5 ni jasno razvidno, kakšne so lastnosti materialov, ki prenehajo biti odpadki. V 
praksi industrija odpadke, ki so šli skozi postopek predelave, šteje za sekundarne surovine. 

Predlog spremembe 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Skupno stališče Sveta
Člen 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 3a
1. Kot splošno načelo zakonodaje in 
politike preprečevanja odpadkov in 
ravnanja z njimi se uporablja naslednja 
hierarhija ravnanja z odpadki:
(a) preprečevanje in zmanjševanje;
(b) priprava za ponovno uporabo;
(c) recikliranje;
(d) druga predelava, npr. energetska 
predelava, in
(e) odstranjevanje.
2. Države članice pri uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki iz odstavka 1 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
možnosti, ki skupaj zagotavljajo najboljši 
izid za okolje. To lahko zahteva 
odstopanje od hierarhije za določene 
tokove odpadkov, kjer je to upravičeno z 
življenjskim krogom, ob upoštevanju 
celostnih vplivov nastajanja takšnih 
odpadkov in ravnanja z njimi. Države 
članice zagotovijo celovitost in 
preglednost postopka, pri čemer 
upoštevajo nacionalna pravila 
načrtovanja glede posvetovanja in 
sodelovanja državljanov in zainteresiranih 
strani.
Države članice v skladu s členoma 1 in 10 
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upoštevajo splošna načela varstva okolja, 
tj. načelo previdnosti in trajnostnega 
razvoja, tehnično izvedljivost in 
ekonomsko smiselnost, varovanje virov in 
splošne okoljske, ekonomske in družbene 
vplive ter vplive na zdravje ljudi.

Or. en

(prej člen 11)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje predlogov sprememb 21 in 22 iz osnutka priporočila. Namen 
tega novega predloga je prestaviti člen 11 o hierarhiji ravnanja z odpadki na uglednejše 
mesto v direktivi.  V predlogu Komisije je bila hierarhija ravnanja z odpadki določena v členu 
1. Besedilo o hierarhiji ravnanja z odpadki, vključno s predlogoma sprememb 21 in 22, se 
zato premakne v novi člen 3a, člen 11 pa bi bilo zato treba črtati. 

Predlog spremembe 104
Anne Ferreira

Skupno stališče Sveta
Člen 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Snov ali predmet, ki nastane pri 
proizvodnem procesu, katerega glavni
namen ni proizvodnja tega izdelka, se 
lahko šteje za stranski proizvod in ne za 
odpadek v smislu točke (1) člena 3 le, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) zagotovljena je nadaljnja uporaba 
snovi ali predmeta;
(b) snov ali predmet se lahko neposredno 
uporabi brez kakršne koli nadaljnje 
obdelave, razen običajnih industrijskih 
postopkov;
(c) snov ali predmet se proizvaja kot 
sestavni del nekega proizvodnega procesa, 
in 
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(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.
2. Na podlagi pogojev iz odstavka 1 se 
lahko sprejmejo ukrepi za določitev 
pogojev, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Ti ukrepi, 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

Or. fr

(Smernice, ki jih je objavila Komisija (21. februarja 2007), so ustrezen okvir za pojasnitev 
tega vprašanja in preprečitev morebitnih sodnih postopkov.)

Obrazložitev

Opredelitev iz skupnega stališča Sveta bi lahko povzročila še večjo zmedo in nezaželeno 
prekvalifikacjo odpadkov v stranske proizvode. Koncept „stranskega proizvoda“ tako 
predstavlja precejšen vir pravnih ukrepov in nevarnost za varstvo okolja in varovanje zdravja 
ter za cilje v zvezi z visoko ravnjo zaščite na teh dveh področjih. Za uvedbo nove kategorije 
med proizvodi in odpadki ni nobenega razloga.

Predlog spremembe 105
Johannes Blokland

Skupno stališče Sveta
Člen 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Snov ali predmet, ki nastane pri 
proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja tega izdelka, se 
lahko šteje za stranski proizvod in ne za 
odpadek v smislu točke (1) člena 3 le, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Snov ali predmet, ki nastane pri 
proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja tega izdelka, se 
lahko šteje za stranski proizvod in ne za 
odpadek v smislu točke (1) člena 3 le, če so 
izpolnjeni pogoji iz Priloge Ia:
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(a) zagotovljena je nadaljnja uporaba 
snovi ali predmeta;
(b) snov ali predmet se lahko neposredno 
uporabi brez kakršne koli nadaljnje 
obdelave, razen običajnih industrijskih 
postopkov;
(c) snov ali predmet se proizvaja kot 
sestavni del nekega proizvodnega procesa, 
(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.
2. Na podlagi pogojev iz odstavka 1 se 
lahko sprejmejo ukrepi za določitev 
pogojev, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Ti ukrepi, 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

2. Priloga Ia se lahko spremeni za 
določitev meril, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Kadar še vedno 
obstaja dvom, se lahko sprejmejo dodatni 
ukrepi, da se pojasni, ali je takšna snov 
stranski proizvod ali odpadek. Ti ukrepi, 
vključno z okoljskimi in kakovostnimi 
merili, namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

3. Stranski proizvod v okviru te direktive 
ni odpadek in se ga zato lahko obravnava 
kot proizvod.

Or. en

(V skladu s členom 62(1)(d) Poslovnika se sporočilo Komisije (KOM(2007)0059 z dne 21. 
februarja 2007 lahko obravnava kot novo dejstvo, nastalo po prvi obravnavi (13. februarja 

2007).)

Obrazložitev

Drevo odločanja iz Priloge II tega sporočila je zelo dober instrument za presojo o tem, ali je 
nek material stranski proizvod ali odpadek. Prav tako bi moralo biti jasno, da v zakonodaji 
EU o odpadkih obstajata samo dve kategoriji: odpadki ali ne-odpadki (ali proizvodi). Zato je 
treba pojasniti, da stranski proizvod ni odpadek, ampak proizvod, da se s tem prepreči 
morebitno prekrivanje ali razkorak med zakonodajo o odpadkih in REACH.
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Predlog spremembe 106
Anne Laperrouze

Skupno stališče Sveta
Člen 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Snov ali predmet, ki nastane pri 
proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja tega izdelka, se 
lahko šteje za stranski proizvod in ne za 
odpadek v smislu točke (1) člena 3 le, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) zagotovljena je nadaljnja uporaba 
snovi ali predmeta;
(b) snov ali predmet se lahko neposredno 
uporabi brez kakršne koli nadaljnje 
obdelave, razen običajnih industrijskih 
postopkov;
(c) snov ali predmet se proizvaja kot 
sestavni del nekega proizvodnega procesa, 
in 
(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.
2. Na podlagi pogojev iz odstavka 1 se 
lahko sprejmejo ukrepi za določitev 
pogojev, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Ti ukrepi, 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

Or. en
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Komisija je po prvi obravnavi Evropskega parlamenta objavila razlagalno sporočilo o 
stranskih proizvodih. To lahko štejemo za novo dejstvo.)

Obrazložitev

Člen 4 v njegovi sedanji obliki bi bilo mogoče uporabiti, da bi se izognili okvirni direktivi o 
odpadkih in direktivi REACH. Zaradi tega člena bi se lahko povečala pravna negotovost.

Predlog spremembe 107
Marcello Vernola

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Snov ali predmet, ki nastane pri 
proizvodnem procesu, katerega glavni 
namen ni proizvodnja tega izdelka, se 
lahko šteje za stranski proizvod in ne za 
odpadek v smislu točke (1) člena 3 le, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 108
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (a)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) zagotovljena je nadaljnja uporaba snovi 
ali predmeta;

(a) zagotovljena je nadaljnja uporaba snovi 
ali predmeta in za to obstaja trg;

Or. de



AM\711129SL.doc 61/67 PE402.733v01-00

SL

Obrazložitev

Ni treba posebej poudarjati, da mora za proizvod obstajati trg. To bi torej moral biti 
predpogoj tudi za stranski proizvod.

Predlog spremembe 109
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (b)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) snov ali predmet se lahko neposredno 
uporabi brez kakršne koli nadaljnje 
obdelave, razen običajnih industrijskih 
postopkov;

(b) snov ali predmet se lahko neposredno 
uporabi brez kakršne koli nadaljnje 
obdelave, razen običajnih industrijskih 
postopkov, pri čemer je treba upoštevati 
onesnaževala, značilna za posamezne 
odpadke;

Or. de

(Skupno stališče vsebuje nov člen o stranskih proizvodih.)

Obrazložitev

Snovi, ki nastajajo v nekem proizvodnem procesu in niso glavni namen tega procesa, lahko 
vsebujejo onesnaževala. Če neka snov vsebuje onesnaževala, ki so značilna za posamezne 
odpadke in niso vsebovana v drugih proizvodih, ki se uporabljajo v isti namen, to kaže na 
namero po odstranitvi snovi. To je treba pojasniti v členu 4.

Predlog spremembe 110
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (c)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(c) snov ali predmet se proizvaja kot 
sestavni del nekega proizvodnega procesa, 
in 

(c) snov ali predmet se proizvaja kot 
sestavni del nekega proizvodnega procesa, 
z zagotovljeno kakovostjo v opredeljeni 
sestavi ali z opredeljenimi specifikacijami, 
in 
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Or. de

Obrazložitev

Pogoj za status proizvoda je stalna kakovost snovi ali predmeta. To bi torej moral biti 
predpogoj tudi za stranski proizvod.

Predlog spremembe 111
Karin Scheele

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi. Treba je sprejeti 
ukrepe, ki bodo zagotovili, da 
onesnaževala, značilna za posamezne 
odpadke, ne bodo vstopila v cikel 
materialov v takšnih količinah, da bi to 
ogrozilo zdravje ali okolje.

Or. de

(Skupno stališče vsebuje nov člen o stranskih proizvodih.)

Obrazložitev

Snovi, ki nastajajo v nekem proizvodnem procesu in niso glavni namen tega procesa, lahko 
vsebujejo onesnaževala. Če neka snov vsebuje onesnaževala, ki so značilna za posamezne 
odpadke in niso vsebovana v drugih proizvodih, ki se uporabljajo v isti namen, to kaže na 
namero po odstranitvi snovi. To je treba pojasniti v členu 4.
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Predlog spremembe 112
Marcello Vernola

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo.

Or. it

Obrazložitev

Zdi se, da je zadnja klavzula v skupnem stališču odveč, saj je že določeno, da je treba 
spoštovati pravne zahteve glede varstva okolja in varovanja zdravja.

Predlog spremembe 113
Mojca Drčar Murko

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 1 - točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov 
ali predmet izpolnjuje vse s proizvodom, 
okoljem in varstvom zdravja povezane 
zahteve za določeno uporabo, in ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

(d) nadaljnja uporaba je zakonita, tj. 
stranski proizvod ne sme biti nekaj, kar je 
proizvajalec dolžen zavreči ali česar 
predvidena uporaba je prepovedana v 
skladu z zakonodajo EU ali nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 je nov. Skupno stališče v točkah (a), (b) in (c) uvaja tridelni kumulativni test, določen v 
nedavni sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti. Poleg tega testa je Sodišče Evropskih 
skupnosti ugotovilo, da mora biti uporaba, kateri je namenjen stranski proizvod, tudi 
zakonita. Besedilo točke (d) Skupnega stališča ni dovolj natančno, zato bi ga bilo treba 
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nadomestiti z besedilom iz razlagalnega sporočila Komisije o odpadkih in stranskih 
proizvodih z dne 21. februarja 2007.

Predlog spremembe 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Na podlagi pogojev iz odstavka 1 se 
lahko sprejmejo ukrepi za določitev 
pogojev, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Ti ukrepi, 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

2. Komisija na podlagi pogojev iz odstavka 
1 predloži zakonodajni predlog za 
določitev okoljskih in kakovostnih meril, 
ki jih je treba izpolniti za določene snovi 
ali predmete, ki se štejejo za stranski 
proizvod in ne za odpadek v smislu točke 
(1) člena 3. Če takih meril na ravni 
Skupnosti ali veljavnega prava ni, se 
zadevne snovi, materiali ali predmeti še 
naprej obravnavajo kot odpadki.

Or. en

(Delna ponovna vložitev predloga spremembe 107/121 in predloga spremembe 7 iz prve 
obravnave.)

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da nova opredelitev stranskih proizvodov ne bo ustvarila pravnih vrzeli, 
ki bi omogočale, da bi se odpadki izognili določbam te direktive. Zato je treba določiti 
posebna okoljska in kakovostna merila preden lahko pride do takšne prekvalifikacije. Ker bi 
bila ta merila bistveni elementi, bi jih bilo treba sprejeti po postopku soodločanja.

Predlog spremembe 115
Mojca Drčar Murko

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Na podlagi pogojev iz odstavka 1 se 2. Komisija lahko na podlagi pogojev iz 
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lahko sprejmejo ukrepi za določitev
pogojev, ki jih je treba izpolniti za 
določene snovi ali predmete, ki se štejejo 
za stranski proizvod in ne za odpadek v 
smislu točke (1) člena 3. Ti ukrepi, 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 36(2).

odstavka 1 in zlasti ob upoštevanju 
previdnostnega načela, okoljskih in 
zdravstvenih vprašanj ter pogojev, 
določenih v sodni praksi, sprejme ukrepe, 
s katerimi se določi ali se lahko določene 
snovi ali predmeti štejejo za stranski 
proizvod in ne za odpadek. Ti ukrepi se 
sprejmejo z zakonodajnim predlogom ali v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 36(2), kakor je 
primerno.

Če takih, na ravni EU sprejetih ukrepov 
ali veljavnega evropskega prava za 
posamezne primere ni, je treba zadevne 
materiale ali snovi še naprej obravnavati 
kot odpadke.

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 se nanaša na številne industrijske postopke in predstavlja novo pravno kategorijo.  Za 
ohranitev visoke ravni pravne varnosti je treba opredelitev stranskih proizvodov interpretirati 
v strogem smislu.  Treba je poudariti, da se materiali in snovi, če ukrepov, sprejetih na ravni 
EU, ni, še naprej obravnavajo kot odpadki.

Predlog spremembe 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
čezmejne pošiljke v tretje države.

Or. en
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(Nov predlog spremembe, ki obravnava spregledano področje iz prve obravnave, da se 
zagotovi skladnost z mednarodnimi obveznostmi)

Obrazložitev

Mednarodna zakonodaja o odpadkih, kakor je baselska konvencija o čezmejnih pošiljkah 
nevarnih in drugih odpadkov, ne pozna koncepta stranskih proizvodov. Za zagotovitev 
polnega spoštovanja mednarodnih obveznosti je treba stranske proizvode za namene 
čezmejnih pošiljk obravnavati kot odpadke.

Predlog spremembe 117
Françoise Grossetête

Skupno stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nekateri določeni odpadki prenehajo 
biti odpadki, kakor so opredeljeni v točki 
(1) člena 3, ko so predelani in izpolnjujejo 
določena merila, ki bodo oblikovana v 
skladu z naslednjimi pogoji:

1. Države članice lahko od Komisije 
zahtevajo, naj določi, ali so določeni 
odpadki izjemoma prenehali biti odpadki, 
ko so predelani za namene recikliranja in 
izpolnjujejo določena merila, ki bodo 
oblikovana v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) snov ali predmet se običajno uporablja 
za določen namen; 

(a) snov ali predmet se običajno uporablja 
za določene namene;

(b) za to snov ali predmet obstaja trg ali 
povpraševanje;

(b) za to snov ali predmet obstaja trg;

(c) snov ali predmet izpolnjuje tehnične 
zahteve za določen namen iz točke (a) ter 
izpolnjuje zahteve obstoječe zakonodaje in 
standarde, ki veljajo za proizvode, in 

(c) snov ali predmet izpolnjuje tehnične 
zahteve za določen namen ter izpolnjuje 
zahteve obstoječe zakonodaje in standarde, 
ki veljajo za proizvode, in

(d) uporaba snovi ali predmeta ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

(d) uporaba snovi ali predmeta ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Odpadek, ki se predela v goriv, v skladu z obstoječo zakonodajo EU ne preneha biti odpadek 
dokler ne pride do sežiganja ali izgorevanja. Direktiva o sežiganju odpadkov določa strog 
regulativni režim in standarde delovanja, ki zagotavljajo visoko raven zdravja ljudi in varstva 
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okolja. Deklasifikacija takšnih tokov odpadkov pomeni, da njihovo izgorevanje ne bo več 
predmet niti direktive o sežiganju odpadkov niti pravil o pošiljkah odpadkov. To bi lahko 
imelo ravno nasproten učinek na okolje. 

Predlog spremembe 118
Johannes Blokland

Skupno stališče Sveta
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Nekateri določeni odpadki prenehajo
biti odpadki, kakor so opredeljeni v točki 
(1) člena 3, ko so predelani in izpolnjujejo 
določena merila, ki bodo oblikovana v 
skladu z naslednjimi pogoji:

1. Države članice lahko od Komisije 
zahtevajo, naj določi, ali so določeni 
odpadki izjemoma prenehali biti odpadki, 
kakor so opredeljeni v točki (1) člena 3, ko 
so predelani in izpolnjujejo določena 
merila, ki bodo oblikovana v skladu z 
naslednjimi pogoji:

(a) snov ali predmet se običajno uporablja 
za določen namen; 

(a) snov ali predmet se običajno uporablja 
za določen namen;

(b) za to snov ali predmet obstaja trg ali 
povpraševanje;

(b) za to snov ali predmet obstaja trg ali 
povpraševanje;

(c) snov ali predmet izpolnjuje tehnične 
zahteve za določen namen iz točke (a) ter 
izpolnjuje zahteve obstoječe zakonodaje in 
standarde, ki veljajo za proizvode, in 

(c) snov ali predmet izpolnjuje tehnične 
zahteve za določen namen iz točke (a) ter 
izpolnjuje zahteve obstoječe zakonodaje in 
standarde, ki veljajo za proizvode, in 

(d) uporaba snovi ali predmeta ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

(d) uporaba snovi ali predmeta ne bo 
povzročila splošnega škodljivega vpliva na 
okolje in zdravje ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži del predloga spremembe 45 iz prve obravnave EP, da se bolj natančno 
opredeli pod katerimi pogoji odpadek lahko preneha biti odpadek.
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