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PR_COD_2am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o ravnanju z odpadki iz ekstraktivnih industrij ter o spremembi Direktive 
2004/35/ES
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16075/04 – C6-0000/2004),

– ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2003)0319)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2005),

1. odobri skupno stališče, kot je bilo spremenjeno;

2. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 8

(8) V skladu s tem določbe te direktive ne 
veljajo za tiste tokove odpadkov, ki –
četudi so nastali med postopki pridobivanja 
ali bogatenja mineralnih snovi – niso 
neposredno povezani s postopkom 
pridobivanja ali bogatenja, npr. živilski 
odpadki, odpadna olja, izrabljena vozila, 
iztrošene baterije in akumulatorji. 
Ravnanje s takimi odpadki naj bi opredelile 
določbe Direktive 75/442/EGC ali 
Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. 
aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih ali druga ustrezna zakonodaja 

(8) V skladu s tem določbe te direktive ne 
veljajo za tiste tokove odpadkov, ki –
četudi so nastali med postopki pridobivanja 
ali bogatenja mineralnih snovi – niso 
neposredno povezani s postopkom 
pridobivanja ali bogatenja, npr. živilski 
odpadki, odpadna olja, izrabljena vozila, 
iztrošene baterije in akumulatorji. 
Ravnanje s takimi odpadki naj bi opredelile 
določbe Direktive 75/442/EGC ali 
Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. 
aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih ali druga ustrezna zakonodaja 

  
1 Besedila sprejeta, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Še neobjavljeno v UL.
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Skupnosti, kot velja za odpadke, ki 
nastanejo na lokaciji raziskovanja, 
pridobivanja ali bogatenja in so prepeljani 
na lokacijo, ki po tej direktivi ne velja za 
objekt za ravnanje z odpadki.

Skupnosti.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 2, ki ne dovoljuje takih izjem.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Ta direktiva se prav tako ne uporablja 
za odpadke, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju ali bogatenju mineralnih 
surovin na morju, ali za injiciranje vode in 
ponovno injiciranje izčrpane podzemne 
vode, medtem ko za inertne odpadke, 
nenevarne odpadke, ki nastanejo pri 
raziskovanju, za neonesnažena tla in 
odpadke, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, zaradi 
njihovega manjšega tveganja za okolje 
veljajo le v omejenem obsegu. Države 
članice lahko zmanjšajo ali opustijo 
določene zahteve za nenevarne odpadke, 
ki niso inertni. Vendar pa te izjeme ne 
veljajo za objekte za ravnanje z odpadki 
kategorije A.

(9) Ta direktiva se prav tako ne uporablja 
za odpadke, ki nastanejo pri raziskovanju, 
pridobivanju ali bogatenju mineralnih 
surovin na morju, ali za injiciranje vode in 
ponovno injiciranje izčrpane podzemne 
vode, medtem ko za inertne odpadke, 
nenevarne odpadke, ki nastanejo pri 
raziskovanju, za neonesnažena tla in 
odpadke, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, zaradi 
njihovega manjšega tveganja za okolje 
veljajo le v omejenem obsegu. 

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami člena 2.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 11

(11) V skladu z Direktivo 75/442/EGC ter 
členi 31 in 32 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(Euratom) je cilj ravnanja z odpadki, 
nastalimi pri pridobivanju materialov, ki 
se uporabljajo zaradi svojih radioaktivnih 
lastnosti, zagotavljati zaščito delavcev, 

črtano
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javnosti in okolja pred nevarnostmi 
ionizirajočega sevanja. Ta direktiva se ne 
uporablja za ravnanje s temi odpadki, če 
jih že ureja zakonodaja, ki temelji na 
Pogodbi Euratom.

Obrazložitev

Pojasnitev razmer radioaktivnih odpadkov je že podana v uvodni izjavi 10.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 23

(23) Treba je oblikovati postopke 
spremljanja med obratovanjem objektov za 
ravnanje z odpadki in v fazi po njihovem 
zaprtju. Obdobje spremljanja in nadzora 
objekta za ravnanje z odpadki kategorije
A po njegovem zaprtju je treba določiti 
sorazmerno s tveganjem, ki ga predstavlja 
posamezni objekt za ravnanje z odpadki, 
podobno kot določa Direktiva 1999/31/ES.

(23) Treba je oblikovati postopke 
spremljanja med obratovanjem objektov za 
ravnanje z odpadki in v fazi po njihovem 
zaprtju.

Obrazložitev

Po zaprtju ekstraktivnega objekta za ravnanje z odpadki „oditi proč“ ni rešitev. V Direktivi 
so jasna pravila za obdobje po zaprtju, ki veljajo za vse objekte za ravnanje z odpadki (glej 
člen 12).

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 26

(26) Upravljavci objektov za ravnanje z 
odpadki, ki sprejemajo odpadke iz 
rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti bi morali položiti finančno ali 
podobno garancijo v skladu s postopki, ki 
jih določijo države članice, s čimer 
zagotovijo, da bodo izpolnjene vse 
obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja, 
vključno s tistimi, ki se nanašajo na zaprtje 
in upravljanje objekta po zaprtju. Finančna 
garancija bi morala zadostovati za kritje 
stroškov sanacije objekta, ki bi jo izvedla 
ustrezno usposobljena in neodvisna tretja 

(26) Upravljavci objektov za ravnanje z 
odpadki, ki sprejemajo odpadke iz 
rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti bi morali položiti finančno ali 
podobno garancijo v skladu s postopki, ki 
jih določijo države članice, s čimer 
zagotovijo, da bodo izpolnjene vse 
obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja, 
vključno s tistimi, ki se nanašajo na zaprtje 
in upravljanje objekta po zaprtju. Finančna 
garancija bi morala zadostovati za kritje 
stroškov sanacije zemljišča pod vplivom 
objekta za ravnanje z odpadki, ki bi jo 
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oseba. Tako garancijo je treba zagotoviti 
pred začetkom odlaganja v objektu za 
ravnanje z odpadki in jo je treba periodično 
prilagajati. Hkrati je v skladu z načelom 
plačila povzročitelja obremenitve in 
Direktivo 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
potrebno pojasniti, da so upravljavci 
objekta za ravnanje z odpadki, ki sprejema 
odpadke iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti, ustrezno 
odgovorni glede okoljske škode, ki jo 
povzroči njihova dejavnost, ali neposredne 
nevarnosti povzročitve take škode.

izvedla ustrezno usposobljena in neodvisna 
tretja oseba. Tako garancijo je treba 
zagotoviti pred začetkom odlaganja v 
objektu za ravnanje z odpadki in jo je treba 
periodično prilagajati. Hkrati je v skladu z 
načelom plačila povzročitelja obremenitve 
in Direktivo 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
potrebno pojasniti, da so upravljavci 
objekta za ravnanje z odpadki, ki sprejema 
odpadke iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti, ustrezno 
odgovorni glede okoljske škode, ki jo 
povzroči njihova dejavnost, ali neposredne 
nevarnosti povzročitve take škode.

Obrazložitev

Opredelitev „sanacije“ v besedilu Sveta popolnoma jasno izraža, da gre za obravnavo 
„zemljišča pod vplivom objekta za ravnanje z odpadki“. Ta sprememba je potrebna za 
zagotovitev, da garancija vključuje sanacijo vseh zemljišč pod vplivom objekta za ravnanje z 
odpadki, kot v izvirnem predlogu Komisije.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 31

(31) Države članice morajo zagotoviti 
inventar zaprtih objektov za ravnanje z 
odpadki na njihovem ozemlju, ki 
povzročajo resne negativne vplive na 
okolje oziroma bi lahko v kratkoročnem 
ali srednjeročnem obdobju postali resna 
grožnja zdravju ljudi ali okolju.

(31) Države članice morajo zagotoviti 
inventar objektov na njihovem ozemlju, 
ker ti objekti pogosto predstavljajo zelo 
visoko tveganje za okolje. Države članice 
in Skupnost so odgovorne za sanacijo 
zapuščenih objektov, ki bi lahko povzročili 
resne negativne vplive na okolje. Zato bi 
morala biti omogočena uporaba 
strukturnih skladov in drugih ustreznih 
financiranj Skupnosti za sestavljanje 
inventarjev in izvajanje ukrepov za 
čiščenje takih objektov.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 6 iz prve obravnave. Zdaj ni nobenih zanesljivih podatkov 
za celotno EU o številu in lokaciji zaprtih/zapuščenih objektov za ravnanje z odpadki. Zaradi 
pomanjkanja ustreznih postopkov zaključevanja, če sploh so, v času zaprtja, so zaprti ali 
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zapuščeni objekti za ravnanje z odpadki neurejeno breme preteklosti, prave „časovne bombe“ 
z nesrečami, ki kar čakajo, da se bodo zgodile, poleg vsakodnevnega onesnaževanja, ki ga 
povzročajo. Razen tega ne bodo doseženi cilji okvirne direktive o vodah o „(nadaljnjem) 
neslabšanju“ stanja vode in o doseganju dobrega ekološkega in kemijskega stanja v vseh 
vodah do 2015, če ne bodo obravnavani ti zaprti/zapuščeni ekstraktivni objekti za ravnanje z 
odpadki, ta direktiva pa bi lahko pomagala uresničiti take cilje.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

Za dosledno uporabo člena 6 Pogodbe je 
treba zahteve v zvezi z varstvom okolja 
vključiti v izvajanje politik in dejavnosti 
Skupnosti za spodbujanje trajnostnega 
razvoja.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 9 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 8
Člen 2, odstavek 3, pododstavek 1

3. Za inertne odpadke in neonesnažena tla, 
ki so posledica raziskovanja, pridobivanja, 
bogatenja in skladiščenja mineralnih 
surovin ter obratovanja kamnolomov, in 
odpadke, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, ne veljajo 
členi 7, 8, 11(1) in (3), 12, 13(5), 14 in 16, 
razen če se ne odlagajo v objektih za 
ravnanje z odpadki kategorije A.

3. Za inertne odpadke in neonesnažena tla, 
ki so posledica raziskovanja, pridobivanja, 
bogatenja in skladiščenja mineralnih 
surovin ter obratovanja kamnolomov, in 
odpadke, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, ne veljajo 
členi 11(1) in (3), 13(5), 14 in 16, razen če 
se ne odlagajo v objektih za ravnanje z 
odpadki kategorije A.

Obrazložitev

Inertni odpadki morda niso „nevarni“ s kemijskega vidika, tj. niso neposredno 
strupeni/toksični. Vseeno lahko ta vrsta odpadkov zelo enostavno ubije človeka tako, da ga 
zaduši, kar velja tudi za živalstvo in rastlinstvo v sladkih vodah. Narava njihovega učinka se 
določa predvsem s proizvedeno količino odpadkov in nenevarni inertni odpadki sestavljajo 
velik delež skupne proizvodnje odpadkov EU. Podobno so neonesnažena tla pogosto 
izpostavljena postopkom vrenja, pri čemer lahko nastanejo kisle izcedne vode. Ta predlog 
spremembe obnavlja zamisel iz prve obravnave, da mora to vrsto odpadkov vključevati 
omejeno število členov. 
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Predlog spremembe 9
Člen 2, odstavek 3, pododstavek 2

Pristojni organ lahko zmanjša ali opusti 
zahteve glede odlaganja nenevarnih 
odpadkov, nastalih pri raziskovanju 
mineralnih surovin, razen olj in evaporitov, 
ki niso sadra in anhidrid, in odlaganja 
neonesnaženih tal in odpadkov, ki 
nastanejo pri pridobivanju, predelavi in 
skladiščenju šote, če je prepričan, da so 
izpolnjene zahteve iz člena 4.

Pristojni organ lahko zmanjša ali opusti 
zahteve glede odlaganja nenevarnih 
odpadkov, nastalih pri raziskovanju 
mineralnih surovin, razen olj in evaporitov, 
ki niso sadra in anhidrid, in odlaganja 
odpadkov, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, če je 
prepričan, da so izpolnjene zahteve iz člena 
4 in če se odlagajo v objektih za ravnanje 
z odpadki kategorije A.

Obrazložitev

Zahteve se ne smejo opustiti, ko se odpadki odlagajo v objektih za ravnanje z odpadki 
kategorije A. Neonesnažena tla so pogosto izpostavljena postopkom vrenja, pri čemer lahko 
nastanejo kisle izcedne vode.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 3, pododstavek 3

Države članice lahko zmanjšajo ali 
opustijo zahteve iz členov 11(3), 12(5) in 
(6), 13(5), 14 in 16 glede nenevarnih 
odpadkov, ki niso inertni, razen če se ne 
odlagajo v objektih za ravnanje z odpadki 
kategorije A.

črtano

Obrazložitev

Ta „nov“ razred nenevarnih odpadkov, ki niso inertni, je popolnoma brez znanstvene 
podlage. Okvara v objektu s tako imenovanimi „nenevarnimi“ odpadki bi lahko imela fizičen 
vpliv, ki bi zadušil in ubil ljudi (na primer 268 ljudi je leta 1985 umrlo v Stavi (Italija) v 
nesreči z ribnikom odpadkov iz fluorita) ter tudi vodne rastline in živali. Razen tega se ti 
odpadki, ki „niso inertni“, topijo v vodi in bi lahko spremenili kemijske značilnosti vodnega 
okolja, na primer s spodbujanjem sproščanja „nevarnih“ snovi (npr. svinca in cinka). Zato 
objekti, ki skladiščijo te odpadke, ne smejo biti izvzeti iz zahtev o ukrepanju po spremljanju ali 
v obdobju po zaprtju ali iz obveznosti finančne garancije.

Predlog spremembe 11
Člen 3, točka 8

8) „bogatenje“ pomeni mehanski, fizikalni, 8) „bogatenje“ pomeni mehanski, fizikalni, 
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biološki, termični ali kemični postopek ali 
vrsto takšnih postopkov, ki se izvajajo na 
mineralnih surovinah, vključno pri 
obratovanju kamnolomov, z namenom 
izkoriščanja mineralnih surovin, vključno s 
spreminjanjem velikosti, razvrščanjem, 
ločevanjem in izluževanjem, in ponovno 
predelavo neizrabljenih ostankov 
izkoriščanja mineralnih surovin, vendar 
brez taljenja, termičnih postopkov 
predelave in/ali metalurških postopkov;

biološki, termični ali kemični postopek ali 
vrsto takšnih postopkov, ki se izvajajo na 
mineralnih surovinah, vključno pri 
obratovanju kamnolomov, z namenom 
izkoriščanja mineralnih surovin, vključno s 
spreminjanjem velikosti, razvrščanjem, 
ločevanjem in izluževanjem, in ponovno 
predelavo neizrabljenih ostankov 
izkoriščanja mineralnih surovin, vendar 
brez taljenja, termičnih postopkov 
predelave, razen žganja apnenca, in/ali 
metalurških postopkov;

Obrazložitev

Na prvi obravnavi (predloga spremembe 17) je Evropski parlament z veliko večino podprl 
vključitev termične obdelave. Skupno stališče brez razlikovanja izključuje vse termične 
postopke predelave. Vključitev odpadkov apnenca, ki nastanejo pri žganju apnenca, daje 
večje koristi za okolje: odpadke apnenca se bo obravnavalo v kamnolomih v skladu z 
določbami te Direktive. Na primer, upravljavec z natančnim načrtom za ravnanje z odpadki in 
s kontrolami ohranja potencial postopka reciklaže odpadkov apnenca: stabilnost jalovišč, 
površinsko varnost delovnih površin in poslovne možnosti za nežgan in preveč žgan apnenec v 
kmetijstvu.

Predlog spremembe 12
Člen 3, točka 15

15) „objekt za ravnanje z odpadki“ pomeni 
kakršno koli območje, namenjeno zbiranju 
ali odlaganju rudarskih odpadkov, bodisi v 
trdnem ali tekočem stanju bodisi v 
raztopini ali suspenziji za sledeče časovno 
obdobje:

15) „objekt za ravnanje z odpadki“ pomeni 
kakršno koli območje, namenjeno zbiranju 
ali odlaganju rudarskih odpadkov, bodisi v 
trdnem ali tekočem stanju bodisi v 
raztopini ali suspenziji in vključuje
vsakršne pregrade ali druge strukture, ki 
služijo sprejemanju, zadrževanju, 
razmejevanju ali kako drugače služijo 
takšnemu objektu ter zajemajo jalovišča in 
usedalne bazene, čeprav niso omejeni 
nanje; takšni objekti pa ne vključujejo 
odkopanih prostorov, kamor se po 
pridobivanju mineralov odlagajo odpadki 
za sanacijske in gradbene namene;

− takoj za objekte za ravnanje z odpadki 
kategorije A in objekte za nevarne 
odpadke, ki so opisani v načrtu ravnanja z 
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odpadki;
− več kot šest mesecev za objekte za 
nevarne odpadke, ki nastanejo 
nepričakovano;

− več kot eno leto za objekte, namenjene 
nenevarnim odpadkom, ki niso inertni;

− za več kot tri leta za objekte, namenjene 
neonesnaženim tlom, nenevarnim 
odpadkom, ki nastanejo pri raziskovanju, 
odpadkom, ki nastanejo pri pridobivanju, 
predelavi in skladiščenju šote, 
ter inertnim odpadkom.

Takšni objekti vključujejo vsakršne 
pregrade ali druge strukture, ki služijo 
sprejemanju, zadrževanju, razmejevanju ali 
kako drugače služijo takšnemu objektu ter 
zajemajo jalovišča in usedalne bazene, 
čeprav niso omejeni nanje; takšni objekti 
pa ne vključujejo odkopanih prostorov, 
kamor se po pridobivanju mineralov 
odlagajo odpadki za sanacijske in gradbene 
namene; 

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 21 iz prve obravnave. Vsako časovno obdobje v zvezi z 
odlaganjem odpadkov, vključeno v opredelitev objektov za ravnanje z odpadki, je treba črtati. 
Zaradi precejšnjih količin rudarskih odpadkov, ki nastanejo v nekaterih primerih, in/ali 
ekoloških in kemičnih posledic na sladkovodni ekosistem, lahko nastanejo resne posledice za 
zdravje ljudi in okolje tudi v manj kot enem letu. Na primer, vprašanja stabilnosti v zvezi s 
inertnimi odpadki, ki lahko povzročijo naključno okvaro in smrt ljudi, ne morejo ostati 
neobravnavana tri leta, kot sedaj predlaga Svet.

Predlog spremembe 13
Člen 3, točka 20

20) „sanacija“ pomeni obdelavo zemljišča, 
ki je prizadeto zaradi objekta za ravnanje z 
odpadki, da se zemljišče povrne v 
zadovoljivo stanje ob posebnem 
upoštevanju kakovosti tal, prosto živečih 
živali in rastlin, sladkovodnih sistemov, 
pokrajine in ustreznih koristnih možnosti 
rabe;

20) „sanacija“ pomeni obdelavo zemljišča, 
ki je prizadeto zaradi objekta za ravnanje z 
odpadki, da se zemljišče povrne v 
zadovoljivo stanje ob posebnem 
upoštevanju kakovosti tal (s posebnim 
poudarkom na sestavi in strukturi), prosto 
živečih živali in rastlin, sladkovodnih 
sistemov, pokrajine in ustreznih koristnih 
možnosti rabe, da se ustvari vsaj 
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preddelovne možnosti;

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 22 iz prve obravnave (z rahlo preoblikovanim besedilom). 
Zgornja sprememba je nujna, da se omogoči sedanje prakse, ki so ambicioznejše od sedanje 
definicije besede „sanacija“, ki pomeni sanirati tako, da se doseže končna dodana vrednost v 
primerjavi z razmerami na prvotnem delovišču.

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 2, točka (a)(i)

(i) upoštevajoč ravnanje z odpadki pri 
načrtovanju in izbiri metode, ki je bila 
uporabljena za pridobivanje in bogatenje 
mineralnih surovin;

(i) upoštevajoč možnosti ravnanja z 
odpadki pri načrtovanju in izbiri metode, ki 
je bila uporabljena za pridobivanje in 
bogatenje mineralnih surovin;

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 26 iz prve obravnave. Sprejemanje (in utemeljevanje) 
odločitev o zadevnih možnostih/metodah mora zagotoviti preprečevanje ali zmanjšanje 
proizvodnje in škodljivosti odpadkov.

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 2, točka (c)

(c) zagotoviti kratkoročno in dolgoročno 
varno odstranjevanje rudarskih odpadkov, 
predvsem tako, da se upravljanje objekta za 
ravnanje z odpadki med obratovanjem in 
po zaprtju upošteva že pri načrtovanju in 
da se izbere projekt, ki zahteva minimalno 
ali po možnosti nikakršno spremljanje 
stanja, nadzor in upravljanje zaprtega 
objekta za ravnanje z odpadki.

(c) zagotoviti kratkoročno in dolgoročno 
varno odstranjevanje rudarskih odpadkov, 
predvsem tako, da se upravljanje objekta za 
ravnanje z odpadki med obratovanjem in 
po zaprtju upošteva že pri načrtovanju in 
da se izbere projekt, ki zahteva minimalno 
ali po možnosti nikakršno spremljanje 
stanja, nadzor in upravljanje zaprtega 
objekta za ravnanje z odpadki, da se 
prepreči ali vsaj zmanjša vsake 
dolgotrajne negativne posledice, ki jih je 
mogoče pripisati prenašanju 
onesnaževalcev po zraku ali vodi iz 
objekta za ravnanje z odpadki, ter da se 
zagotovi dolgotrajno geotehnološko 
stabilnost jezov ali jalovišč, ki se dvigujejo 
nad že obstoječo talno površino.
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Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 29 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 3, točka (g)

(g) ukrepe za preprečevanje ali omejitev
poslabšanja stanja vod, onesnaževanja 
zraka in tal v skladu s členom 13.

(g) ukrepe za preprečevanje poslabšanja 
stanja vod, onesnaževanja zraka in tal v 
skladu s členom 13.

Obrazložitev

Ta določba je potrebna za izpolnitev enega od ciljev okvirne direktive o vodah EU, ki 
obravnava „preprečevanje“ in ne „omejitve“ poslabšanja stanja voda (v primerjavi z 
izvirnim predlogom Komisije).

Predlog spremembe 17
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt ravnanja z odpadki vsebuje zadostne 
informacije, da lahko pristojni organ oceni 
sposobnost upravljavca uresničiti cilje 
načrta ravnanja z odpadki iz odstavka 2 in 
izpolniti svoje obveznosti iz te direktive.

Načrt ravnanja z odpadki vsebuje zadostne 
informacije, da lahko pristojni organ oceni 
sposobnost upravljavca uresničiti cilje 
načrta ravnanja z odpadki iz odstavka 2 in 
izpolniti svoje obveznosti iz te direktive. 
Načrt zlasti razloži, kako izbrani možnost 
in metoda iz odstavka 2(a)(i) izpolnjujeta 
cilje načrta za ravnanje z odpadki, kot je 
določeno v odstavku 2(a).

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 34 iz prve obravnave. Sprejemanje (in utemeljevanje) 
odločitev o zadevnih možnostih/metodah mora zagotoviti preprečevanje ali zmanjšanje 
proizvodnje in škodljivosti odpadkov.

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) vrsta pridobljenega minerala ali 
mineralov in narava mineralov v krovnini 
in/ali jalovih mineralov, ki se odstranijo 
med izkopavanjem;
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Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 38 iz prve obravnave. Vloga mora vključevati tudi 
podatke o izkopanih mineralih in krovnini, ker so tveganja in varstveni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti, v veliki meri odvisni od teh podatkov.

Predlog spremembe 19
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavec pri zasipavanju odkopanih 
prostorov z rudarskimi odpadki, nastalimi 
bodisi pri površinskem bodisi podzemnem 
pridobivanju, v sanacijske in gradbene 
namene izvede ustrezne ukrepe, s katerimi:

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavec pri zasipavanju odkopanih 
prostorov z rudarskimi odpadki in drugimi 
izkopanimi materiali, nastalimi bodisi pri 
površinskem bodisi podzemnem 
pridobivanju, v sanacijske in gradbene 
namene izvede ustrezne ukrepe, s katerimi:

(1) zagotovi stabilnost rudarskih odpadkov 
v skladu s členom 11(2);

(1) zagotovi stabilnost rudarskih odpadkov 
in odkopanih prostorov v skladu s 
členom 11(2);

(2) prepreči onesnaževanje tal, površinskih 
voda in podzemne vode v skladu s členom 
13(1) in (3);

(2) prepreči onesnaževanje tal, površinskih 
voda in podzemne vode v skladu s členom 
13(1), (3) in (4a);

(3) zagotovi spremljanje stanja rudarskih 
odpadkov v skladu s členom 12(4) in (5);

(3) zagotovi spremljanje stanja rudarskih 
odpadkov in odkopanih prostorov v skladu 
s členom 12(4) in (5);

Obrazložitev

Ponovno uvaja predloge sprememb 42, 43, 44 in 45 s prve obravnave (izbira besed „izkopani 
materiali“ zagotavlja večjo pravno varnost). Stabilnosti odpadkov ni mogoče zagotoviti, če se 
ne poskrbi za stabilnost odkopanih prostorov. Vzdrževanja in nadzora odpadkov, da se 
zagotovi fizično in kemično stabilnost, ni mogoče zagotoviti, če se ne nadzira odkopanih 
prostorov (najverjetnejši povzročitelj onesnaženja vode).

Predlog spremembe 20
Člen 11, odstavek 2, točka (a)

(a) objekt za ravnanje z odpadki ima 
primerno lokacijo glede na geološke, 
hidrološke, hidrogeološke, seizmične in 
geotehnološke pogoje in je načrtovan tako, 
da izpolnjuje potrebne pogoje za 
dolgoročno in kratkoročno preprečevanje 
onesnaževanja tal, zraka, podzemne vode 
ali površinskih voda, zlasti ob upoštevanju 

(a) objekt za ravnanje z odpadki ima 
primerno lokacijo glede na obveznosti 
skupnosti ali nacionalne obveznosti v 
zvezi z zaščitenimi območji in geološke, 
hidrološke, hidrogeološke, seizmične in 
geotehnološke pogoje in je načrtovan tako, 
da izpolnjuje potrebne pogoje za 
dolgoročno in kratkoročno preprečevanje 
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Direktiv 76/464/EGS, 80/68/EGS in 
2000/60/ES; ter je zagotovljeno učinkovito 
zbiranje onesnaženih voda in izcednih 
voda, če in kadar to zahteva dovoljenje, in 
se – kolikor je to tehnično možno in 
ekonomsko izvedljivo − zmanjša erozija, ki 
jo povzročata veter in voda;

onesnaževanja tal, zraka, podzemne vode 
ali površinskih voda, zlasti ob upoštevanju 
Direktiv 76/464/EGS, 80/68/EGS in 
2000/60/ES; ter je zagotovljeno učinkovito 
zbiranje onesnaženih voda in izcednih 
voda, če in kadar to zahteva dovoljenje, in 
se – kolikor je to tehnično možno in 
ekonomsko izvedljivo − zmanjša erozija, ki 
jo povzročata veter in voda;

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 46 iz prve obravnave. Obveznosti Skupnosti za ohranjanje 
habitata in vrst vplivajo na rabo prostora in jih je treba upoštevati pri določanju lokacije 
objekta za ravnanje z odpadki. Odstavek se sklicuje na „objekte za ravnanje z odpadki“ in ne 
na dejanske „dejavnosti izkopavanja“, kar pomeni, da njihove lokacije ne določa prisotnost 
mineralnih rudnin itd.

Predlog spremembe 21
Člen 11, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) obstajajo ustrezni dogovori za 
neodvisno preverjanje načrta, lokacije in 
konstrukcije objekta za ravnanje z 
odpadki, ki ga pred začetkom delovanja 
opravi izvedenec, ki ni zaposlen v 
podjetju, ki upravlja objekt. Zlasti bodo 
poročila o neodvisnem preverjanju 
predložena pristojnim organom, ki jih 
bodo nato uporabili za odobritev načrta, 
lokacije in konstrukcije objekta za 
ravnanje z odpadki;

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 48 iz prve obravnave. Zunanji, neodvisni pregled, ki se 
poroča neposredno pristojnemu organu je bistven za zagotovitev varnosti objekta za ravnanje 
z odpadki.

Predlog spremembe 22
Člen 12, odstavek 5, točka (b a) (novo)

(ba) pasivni ali aktivni objekti za čiščenje 
vode se ustanavljajo po potrebi za 
preprečitev uhajanja onesnaženih 
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izcednih voda iz objekta v bližnjo 
podzemno vodo ali v površinske vode.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 55 iz prve obravnave. Zgornje točke obravnavajo le 
fizično stabilnost in preprečevanje erozije zaradi čezmernega odtekanja vode. V večini 
primerov je treba upoštevati tudi kakovost vode, zato je pogosto potrebno pasivno ali aktivno 
čiščenje vode.

Predlog spremembe 23
Člen 12, odstavek 6, pododstavek 3

Upravljavec v primeru in ob pogostnosti, ki 
ju določi pristojni organ, sporoča vse 
rezultate spremljanja stanja na podlagi 
zbirnih podatkov, da dokaže izpolnjevanje 
pogojev dovoljenja in da se izpopolni 
znanje o obnašanju odpadkov in objektov 
za ravnanje z odpadki.

Upravljavec v primeru in ob pogostnosti, ki 
ju določi pristojni organ, ter v vsakem 
primeru vsaj enkrat na leto sporoča vse 
rezultate spremljanja stanja na podlagi 
zbirnih podatkov, da dokaže izpolnjevanje 
pogojev dovoljenja in da se izpopolni 
znanje o obnašanju odpadkov in objektov 
za ravnanje z odpadki.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 56 iz prve obravnave. Samoumevno. 

Predlog spremembe 24
Člen 13, odstavek 1, uvodni del

1.  Pristojni organ se prepriča, da je 
upravljavec sprejel ustrezne ukrepe, s 
katerimi:

1.  Pristojni organ se prepriča, da je 
upravljavec sprejel ustrezne ukrepe, s 
katerimi izpolnjuje okoljske standarde 
Skupnosti, zlasti, da prepreči, v skladu z 
direktivo 2000/60/ES, poslabšanje 
sedanjega stanja voda med drugim, da:

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 58 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 25
Člen 13, odstavek 1, točka (b a) (novo)
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(ba) zbira onesnažene in izcedne vode;

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 61 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 26
Člen 13, odstavek 4 a (novo)

4a. V primeru odkopanih prostorov, 
vključno s podzemnimi prostori in znova 
zapolnjenimi površinskimi rudniškimi 
prostori, ki se lahko zapolnijo z vodo po 
zaprtju, upravljavec sprejme potrebne 
ukrepe za preprečevanje poslabšanja 
stanja vode in onesnaževanja tal ter 
pristojnemu organu najmanj šest mesecev 
pred prenehanjem odvajanja vode iz 
prostorov predloži naslednje podatke:
(a) razporeditev odkopanih prostorov, pri 
čemer jasno označi tiste, ki se lahko 
napolnijo z vodo potem, ko se preneha 
odvajanje vode, in geološke podrobnosti;
(b) povzetek količine in kakovosti vode, na 
katero se je naletelo v odkopanih 
prostorih vsaj v zadnjih dveh letih dela;
(c) napovedi vpliva, vključno z lokacijo in 
količino, vseh prihodnjih onesnaženih 
odplak iz izkopanih prostorov v podzemno 
in površinsko vodo, in načrte za 
zmanjšanje in odpravo takšnih odplak;
(d) predlogi za spremljanje postopka 
polnjenja prostorov za zagotovitev 
zgodnjega opozarjanja na potrebe po 
sprožitvi ukrepov za ublažitev.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 65 iz prve obravnave. Volumetrično ima EU veliko več 
težav z onesnaženjem zaradi zapuščenih rudarskih odkopanih prostorov, kot zaradi rudarskih 
odpadkov in ta zapuščina ne bo nikoli ustrezno obravnavna, dokler bo vsaka država članica 
lahko prosto prezirala to težavo. Zato se morajo prostori ustrezno nadzorovati. Določbe, ki so 
potrebne za obravnavo onesnaževanja zaradi rudniških prostorov, niso težavne (obstajajo, na 
primer, že v zakonodaji Združenega kraljestva, kjer se izvajajo že 5 let, ne da bi industriji 
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povzročili veliko škodo ali težave), ampak v veliko korist odločanju zakonodajalcev.

Predlog spremembe 27
Člen 14, odstavek 1, uvodni del

1. Pristojni organ pred začetkom vsakršne 
dejavnosti, ki vključuje odlaganje 
odpadkov na objektu za ravnanje z 
odpadki, zahteva finančno garancijo (npr. v 
obliki pologa, vključno z vzajemnim 
zajamčenim kapitalom, financiranim s 
strani industrije) ali enakovredno jamstvo 
v skladu s postopki, o katerih odločajo 
države članice, da:

1. Pristojni organ pred začetkom vsakršne 
dejavnosti, ki vključuje odlaganje 
odpadkov na objektu za ravnanje z 
odpadki, zahteva finančno garancijo (npr. v 
obliki pologa ali enakovrednega sredstva, 
vključno z vzajemnim zajamčenim 
kapitalom, financiranim s strani industrije), 
v skladu s postopki, o katerih odločajo 
države članice in jih odobri Komisija, da:

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 66 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 28
Člen 14, odstavek 1, točka (b)

(b) so sredstva za sanacijo lokacije lahko 
dostopna in na voljo.

(b) so sredstva za sanacijo lokacije in
zemljišča, ki je prizadeto zaradi objekta za 
ravnanje z odpadki, takoj na voljo v nekem 
trenutku.

Obrazložitev

Opredelitev „sanacije“ v besedilu Sveta popolnoma jasno izraža, da gre za obravnavo 
„zemljišča pod vplivom objekta za ravnanje z odpadki“. Ta sprememba je potrebna za 
zagotovitev, da garancija vključuje sanacijo vseh zemljišč pod vplivom objekta za ravnanje z 
odpadki, kot v izvirnem predlogu Komisije.

Predlog spremembe 29
Člen 14, odstavek 3

3. Višina garancije je ustrezno prilagojena 
skladno s sanacijskimi deli, ki jih je treba 
izvesti na objektu za ravnanje z odpadki.

3. Višina garancije je redno ustrezno 
prilagojena v skladu s katerim koli 
sanacijskim delom, ki ga je treba izvesti na 
objektu za ravnanje z odpadki.

Obrazložitev

Obnavlja prvotno besedilo Komisije. Opredelitev „sanacije“ v besedilu Sveta popolnoma 
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jasno izraža, da gre za obravnavo „zemljišča pod vplivom objekta za ravnanje z odpadki“. Ta 
sprememba je potrebna za zagotovitev, da garancija vključuje sanacijo vseh zemljišč pod 
vplivom objekta za ravnanje z odpadki, kot v izvirnem predlogu Komisije.

Predlog spremembe 30
Člen 20

Inventar zaprtih objektov za ravnanje z 
odpadki

Inventar zaprtih lokacij

Države članice zagotovijo pripravo in 
redno posodabljanje inventarja zaprtih 
objektov za ravnanje z odpadki (vključno z 
opuščenimi objekti za ravnanje z odpadki), 
ki se nahajajo na njihovem ozemlju in ki 
povzročajo resne negativne vplive na 
okolje ali utegnejo srednjeročno ali 
kratkoročno postati resna grožnja za 
zdravje ljudi ali okolje. Takšen inventar, ki 
bo dosegljiv javnosti, se pripravi v roku 
štirih let od ..., upoštevajoč metodologije iz 
člena 21, če so na voljo.

Države članice zagotovijo, da:

(1) se pripravi inventar zaprtih lokacij v 
roku treh let od začetka veljavnosti te 
direktive (vključno z zaprtimi objekti), ki 
se nahajajo na njihovem ozemlju. Takšen 
inventar, ki bo dosegljiv javnosti, vsebuje 
vsaj podatke o:
(a) georeferenčni lokaciji mesta,
(b) vrsti prej pridobljenega minerala ali 
mineralov;
(c) vrstah odpadkov na lokaciji;
(d) fizikalni in kemijski stabilnosti 
lokacije;
(e) tem ali prihaja do katerega koli 
odvajanja kislin ali alkalij ali 
koncentriranja kovin;
(f) okoljskih pogojih lokacije, zlasti v zvezi 
s kakovostjo tal, površinsko vodo in 
njenim sprejemnim povodjem, vključno s 
porečji, in podzemno vodo;
(2) so lokacije, navedene v inventarju iz 
točke 1, uvrščene glede na stopnjo 
njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. 
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Zgornji del inventarja bo vseboval zaprte 
lokacije, ki povzročajo resen negativen 
vpliv na okolje ali ki utegnejo v bližnji 
prihodnosti postati resna grožnja za 
zdravje ljudi, okolje in/ali premoženje. 
Spodnji del inventarja bo vseboval tiste 
lokacije, ki nimajo velikega negativnega 
vpliva na okolje ali ki v bližnji prihodnosti 
ne bodo postali grožnja za zdravje ljudi, 
okolje in/ali premoženje;
(3) se v roku štirih let po začetku 
veljavnosti te direktive začne sanacija 
lokacij, uvrščenih v zgornji del za 
izpolnitev zahtev iz člena 4 Direktive 
75/442/EGS. Če pristojni organ ne more 
zagotoviti istočasnega začetka vseh 
potrebnih sanacijskih ukrepov, ima 
pristojni organ pravico odločiti, katere 
lokacije je treba najprej sanirati;
(4) finančne stroške za izpolnjevanje 
zahtev iz točke 3 krije vir odpadkov, če je 
ta znan in na voljo. Če vir odpadkov ni 
znan ali ni na voljo, se uporabljajo 
nacionalni predpisi ali predpisi Skupnosti 
o odgovornosti.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 71 iz prve obravnave. Zdaj ni nobenih zanesljivih 
podatkov za celotno EU o številu in lokaciji zaprtih/zapuščenih objektov za ravnanje z 
odpadki. Države članice morajo pripraviti inventar vseh teh objektov. Treba je zagotoviti 
sanacijo resnih negativnih vplivov na okolje, ki izhajajo iz zaprtih/opuščenih lokacij, zlasti v 
Srednji in Vzhodni Evropi (kar je Svet v svojem skupnem stališču povsem prezrl). Zaradi 
pomanjkanja ustreznih postopkov zaključevanja, če sploh so, v času zaprtja, so zaprti ali 
zapuščeni objekti za ravnanje z odpadki neurejeno breme preteklosti, prave „časovne bombe“ 
z nesrečami, ki kar čakajo, da se bodo zgodile, poleg vsakodnevnega onesnaževanja, ki ga 
povzročajo. 

Predlog spremembe 31
Člen 21, odstavek 1

1. Komisija, ki ji pomaga Odbor iz člena 
23, zagotovi, da prihaja do ustrezne 
izmenjave tehničnih in znanstvenih 
informacij med državami članicami, katere 

1. Komisija, ki ji pomaga Odbor iz člena 
23, zagotovi, da prihaja do ustrezne 
izmenjave tehničnih in znanstvenih 
podatkov med državami članicami, katere 
namen je razviti metodologije glede 



PE 357.661v01-00 22/25 PR\564271SL.doc

SL

namen je razviti metodologije glede: izvajanja člena 20.
(a) izvajanje člena 20;

(b) sanacije zaprtih objektov za ravnanje z 
odpadki, ki so opredeljeni v členu 20, da 
se izpolnijo zahteve člena 4.
Takšne metodologije omogočajo 
vzpostavitev najprimernejših postopkov za 
oceno tveganja in sanacijskih ukrepov ob 
upoštevanju različnih geoloških, 
hidroloških in klimatskih značilnosti v 
Evropi.

Takšne metodologije omogočajo 
vzpostavitev najprimernejših postopkov za 
oceno tveganja in sanacijskih ukrepov ob 
upoštevanju različnih geoloških, 
hidroloških in klimatskih značilnosti v 
Evropi.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami člena 20.

Predlog spremembe 32
Člen 24, odstavek 2a (novo)

2a. Brez poseganja v odstavek 1 države 
članice zagotovijo, da od začetka 
veljavnosti te direktive in ne glede na 
katero koli zaprtje objekta za ravnanje z 
odpadki iz člena 1 upravljavec:
(a) zagotovi upravljanje in, v primeru, da 
je zaprt, vodenje zadevnega objekta po 
takšnem zaprtju tako, da ne posega v 
izpolnjevane ciljev te direktive in ciljev 
druge ustrezne zakonodaje Skupnosti, 
vključno z Direktivo 2000/60/ES;
(b) zagotovi, da zadevni objekt ne povzroči 
poslabšanja stanja površinske ali 
podzemne vode v skladu Direktivo 
2000/60/ES ali onesnaženja tal z izcedno 
vodo, onesnaženo vodo, katero koli drugo 
odpadno vodo ali odpadkom v trdnem, 
blatnem ali tekočem stanju;
(c) sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo posledic katere koli kršitve iz 
točke (b) za zagotovitev skladnosti z 
ustrezno zakonodajo Skupnosti, vključno 
z Direktivo 2000/60/ES.
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Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 74 iz prve obravnave. Ob upoštevanju okoljske politike in 
zakonodaje Skupnosti po začetku veljavnosti te direktive ne sme priti do nadaljnjega 
poslabšanja in rešiti je treba obstoječe vplive.

Zato je zakonito in potrebno, da se zagotovi, da ne bo noben „obstoječ“ objekt povzročil 
negativnega vpliva na okolje. To je edini način za dolgoročno izboljšanje razmer in izpolnitev 
členov 1 in 4 predlagane direktive.

Predlog spremembe 33
Člen 24, odstavek 3

3. Členi 5 do 11, 12(1), (2), (5) in (6), 
13(4) in (5) ter 14(1) do (3) se ne 
uporabljajo za objekte za ravnanje z 
odpadki:

črtano

– ki so prenehali sprejemati odpadke pred 
...,
– ki zaključujejo postopke zaprtja v skladu 
z veljavno nacionalno zakonodajo ali 
zakonodajo Skupnosti oziroma programi, 
ki jih je potrdil pristojni organ, in

– ki se bodo dejansko zaprli do 31. 
decembra 2010. 
Države članice do ... uradno obvestijo 
Komisijo o takšnih primerih in zagotovijo, 
da upravljanje teh objektov ne ovira 
doseganja ciljev te direktive in ciljev 
druge zakonodaje Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2000/60/ES.

Obrazložitev

Besedilo Sveta je neskladno in moramo poskusiti preprečiti „nepremišljeno“ zapiranje 
objektov za ravnanje z rudarskimi odpadki in posledične vplive na okolje ter s tem povezane 
vplive na zdravje ljudi. Ta direktiva se sprejema za boljše vodenje objektov za ravnanje z 
rudarskimi odpadki in za zaščito ljudi in okolja pred njihovimi vplivi. Ne sme spodbuditi 
„zaletavosti“ nepremišljenih zaprtij „obstoječih“ objektov za preprečitev uporabe 
pomembnih določb. Sprejemanje zakonov le za zapiranje objektov za ravnanje z odpadki, ki še 
ne obstajajo, pri čemer se že delujoči nekako spregledajo, ni dobra okoljska praksa.

Predlog spremembe 34
Člen 25, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, ki so potrebni za uskladitev 
s to direktivo do ... *. O tem takoj obvestijo 
Komisijo.
____
* 24 mesecev po dnevu začetka veljavnosti 
te direktive.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, ki so potrebni za uskladitev 
s to direktivo do ... *. O tem takoj obvestijo 
Komisijo.

____
* 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti 
te direktive.

Obrazložitev

18 mesecev mora biti dovolj za sprejetje nacionalnih določb, ki morajo biti v skladu s to 
direktivo, kot je predlagano v predlogu Komisije. Ob upoštevanju nujne potrebe po zapolnitvi 
obstoječih vrzeli v zakonodaji EU in po tem, da se preprečijo nadaljnji izlivi rudarskih 
odpadkov in njihove posledice po Evropi, se rok prenosa ne sme podaljšati.

Predlog spremembe 35
Priloga II, točka (1)

(1) opis pričakovanih fizikalnih in
kemičnih lastnosti odpadkov, ki se 
odlagajo kratkoročno in dolgoročno, s 
posebnim poudarkom na njihovi 
obstojnosti v površinskih 
atmosferskih/vremenskih razmerah;

(1) opis pričakovanih fizikalnih, kemičnih 
in radioloških lastnosti odpadkov, ki se 
odlagajo kratkoročno in dolgoročno, s 
posebnim poudarkom na njihovi 
obstojnosti v površinskih 
atmosferskih/vremenskih razmerah;

Obrazložitev

Za pravilno in popolno opredelitev morajo biti vključene radiološke lastnosti odpadkov.

Predlog spremembe 36
Priloga III

Objekt za ravnanje z odpadki spada v 
kategorijo A, če:

Objekt za ravnanje z odpadki spada v 
kategorijo A, če:

– je iz ocene tveganja, ki upošteva 
dejavnike, kakršni so npr. sedanja ali 
bodoča velikost objekta za ravnanje z 
odpadki, njegova lokacija in vplivi na 

– je iz ocene tveganja, ki upošteva 
dejavnike, kakršni so npr. sedanja ali 
bodoča velikost objekta za ravnanje z 
odpadki, njegova lokacija in vplivi na 
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okolje, razvidno, da bi okvara ali 
nepravilno obratovanje, kot je npr. 
zrušitev jalovišča ali porušitev pregrade, 
lahko povzročilo večjo nesrečo; ali

okolje, razvidno, da v primeru kršitve ali 
neizpolnjevanja ne bi bilo mogoče 
utemeljeno izključiti izgube človeških 
življenj in/ali okoljske škode;

– so v njem odpadki, ki v skladu z 
direktivo 91/689/EGS preseganju določene 
mejne vrednosti veljajo za nevarne; ali

– so v njem odpadki, ki v skladu z 
Direktivo 91/689/EGS veljajo za nevarne; 
ali

– so v njem snovi ali pripravki, ki v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS oziroma
1999/45/ES ob preseganju določene mejne 
vrednosti veljajo za nevarne.

– so v njem snovi ali pripravki, ki v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
veljajo za nevarne.

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 76 iz prve obravnave (in predloga sprememb 77 in 78, ki 
sta za plenarno glasovanje na prvi obravnavi veljala za jezikovna). Besedilu Sveta manjka 
merilo uvrščanja za objekte za ravnanje z najnevarnejšimi – kategorija A – rudarskimi 
odpadki in to je nesprejemljivo. Nasprotuje dokaznemu bremenu v zvezi s tem, kako je treba 
uporabiti rezultate analize tveganja. Sprememba, ki je tukaj predlagana, to popravlja.
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