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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 za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
pošiljkah odpadkov
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2003)0379)2,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2004)0172)3,

– 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 9

(9) Pošiljke odpadkov, ki jih ustvarijo 
oborožene sile ali organizacije za pomoč, 
je treba pri uvozu v Skupnost v posebnih 
razmerah (vključno s prevozom znotraj 
Skupnosti, kadar odpadki vstopijo v 
Skupnost) izvzeti iz področja uporabe te 
uredbe. V zvezi s takšnimi pošiljkami je 
treba spoštovati zahteve mednarodnega 
prava in mednarodnih sporazumov. V 
primerih, ko tranzit pošiljke do kraja 
odstranjevanja ali predelave odpadkov v 

(9) Pošiljke odpadkov, ki jih ustvarijo 
oborožene sile ali organizacije za pomoč, 
je treba pri uvozu v Skupnost v posebnih 
razmerah (vključno s prevozom znotraj 
Skupnosti, kadar odpadki vstopijo v 
Skupnost) izvzeti iz področja uporabe te 
uredbe. V zvezi s takšnimi pošiljkami je 
treba spoštovati zahteve mednarodnega 
prava in mednarodnih sporazumov. V 
takšnih primerih je treba o pošiljki in 
njenem cilju vnaprej obvestiti kateri koli 

  
1 UL C 87 E, 7.4.2004, str. 281.
2 UL C .../Še neobjavljeno v UL.
3 UL C .../Še neobjavljeno v UL.
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ciljni državi znotraj Skupnosti poteka 
preko države članice, je treba o pošiljki in 
njenem cilju vnaprej obvestiti pristojni 
organ tranzitne države in pristojni organ 
ciljne države.

pristojni organ tranzitne države in pristojni 
organ ciljne države v Skupnosti.

Obrazložitev

Pristojni organ ciljne države v Skupnosti je treba vnaprej obvestiti o pošiljki in njenem cilju 
tudi v primerih, ko tranzit pošiljke ne poteka preko države članice (npr. pri uvozu v državo 
članico prek letališča).

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 3, točka (b)

(b) odpadke, ustvarjene na letalih, dokler 
se taki odpadki ne raztovorijo zaradi 
predelave ali odstranjevanja;

(b) odpadke, ustvarjene v vozilih, na 
vlakih, na letalih in na ladjah, dokler se 
taki odpadki ne raztovorijo zaradi 
predelave ali odstranjevanja;

Obrazložitev

Izvzetje odpadkov, ustvarjenih na letalih, je treba razširiti na vse vrste prevoznih sredstev, ker 
bi bile zahteve Uredbe nesorazmerne tudi v zvezi z odpadki, ustvarjenimi v vozilih, ki niso 
letala.

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

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

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 11 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Ni utemeljenega razloga, zakaj bi bili živalski stranski proizvodi, ki po opredelitvi iz člena 1 
Direktive 75/442/EGS veljajo za odpadke, izvzeti s področja uporabe Uredbe. Direktiva 
75/442/EGS in ta uredba sta v skladu z različno zakonodajo v zvezi s celotnim področjem 
odpadkov. Uredba (ES) št. 1774/2002 velja predvsem za zdravstvene predpise v zvezi z 
živalskimi stranskimi proizvodi in, v precej manjšem obsegu, za okoljske vidike odpadkov iz 
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živalskih stranskih proizvodov. Za zagotovitev okolju neškodljive in odgovorne pošiljke 
morajo zadevni odpadki spadati na področje uporabe Uredbe.

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 3, točka (g)

(g) uvoz odpadkov v Skupnost, ki so jih 
oborožene sile ali organizacije za pomoč 
ustvarile v kriznih razmerah, pri operacijah 
vzpostavljanja ali ohranjanja miru, kadar 
take odpadke pošiljajo neposredno ali 
posredno v ciljno državo oborožene sile ali 
organizacije za pomoč ali kdo drug v 
njihovem imenu. Če je pošiljka odpadkov v 
tranzitu prek države članice na poti do 
predelave ali odstranjevanja v ciljni 
državi, se o pošiljki in njenem cilju vnaprej 
obvesti pristojna organa tranzitne in ciljne 
države.

(g) uvoz odpadkov v Skupnost, ki so jih
oborožene sile ali organizacije za pomoč 
ustvarile v kriznih razmerah, pri operacijah 
vzpostavljanja ali ohranjanja miru, kadar 
take odpadke pošiljajo neposredno ali 
posredno v ciljno državo oborožene sile ali 
organizacije za pomoč ali kdo drug v 
njihovem imenu. V takšnih primerih se o 
pošiljki in njenem cilju vnaprej obvesti 
katera koli pristojna organa tranzitne in 
ciljne države v Skupnosti.

Obrazložitev

Pristojni organ ciljne države v Skupnosti je treba vnaprej obvestiti o pošiljki in njenem cilju 
tudi v primerih, ko tranzit pošiljke ne poteka preko države članice (npr. pri uvozu v državo 
članico prek letališča).

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

5a. Komisija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe oblikuje smernice za 
določitev, kdaj ladja ali vozilo začne 
veljati za odpadek v skladu s členom 1(a) 
Direktive 75/442/EGS in postopkom iz 
člena 18 te direktive.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 112 iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

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

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 2, uvodni del

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

2. Za pošiljke naslednjih odpadkov, 
namenjenih za predelavo, velja splošna 
zahteva, da jih spremljajo določene 
informacije, kakor je določeno v členu 18, 
če količina odpremljenih odpadkov 
presega 20 kilogramov:

Obrazložitev

Zahtevi, da se sklene pogodba in da odpadke iz člena 3(2) spremlja dokument iz Priloge VII, 
nista sorazmerni za manjše količine odpremljenih odpadkov. Takšne manjše količine se lahko, 
tudi pri sistemih možne vrnitve, pošljejo po pošti ali jih prinesejo s seboj osebe, ki prečkajo 
mejo (npr. odpadna embalaža ali star papir).

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 5

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

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

Obrazložitev

Za odpadke, zbrane iz gospodinjstev, in ostanke, ki nastanejo pri sežiganju takšnih odpadkov, 
kot edini vrsti odpadkov, navedeni v Prilogi II Baselske konvencije, velja posebna ureditev. 
To je v skladu z uvodno izjavo 26 skupnega stališča. Razen tega bo sprejetje tega predloga 
sprememb zaprlo težavno vprašanje opredelitve „postopka predelave“ in „postopka 
odstranjevanja“ pri takšnih odpadkih, ki se je večkrat izpostavilo pred Sodiščem Evropskih 
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skupnosti.

Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 5 a (novo)

5a. Pošiljke odpadkov, namenjene 
mešanju, prepakiranju, pretovarjanju, 
shranjevanju ali drugim postopkom, ki 
niso dokončno odstranjevanje ali 
dokončna predelava, niso dovoljene.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 21 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

„Vmesno odstranjevanje“ ali „vmesna predelava“ samo uvajata nejasnost. Odpadki, ki jih je 
sprva treba shraniti za daljše obdobje, mešati ali prepakirati, povzročajo težave pri ravnanju 
z njimi in so dovzetni za goljufije. Spodbude za slabo vmesno obdelavo – npr. za razvrščanje 
ali drugo obdelavo, kjer ni lahko preveriti, ali so bili postopki ustrezno izvedeni – je treba 
umakniti, kolikor je to mogoče. Ob tem je nepredstavljivo, da se onemogoči shranjevanje, 
prepakiranje in mešanje odpadkov države članice v tej državi članici (to bi bilo v nasprotju z 
načelom samozadostnosti). Odpadke je mogoče naknadno odpremiti, če so namenjeni 
dokončnemu odstranjevanju.

Na podlagi tega predloga spremembe se lahko črtajo členi 5(4), 6(6) in 15.

Predlog spremembe 9
Člen 4, točka 4 a) (novo)

4a) Zaključitev pošiljke pomeni, da so bili, 
v državi uvoznici, zadevni odpadki 
dokončno odstranjeni ali predelani.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 84/rev iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Za preprečitev kakršnega koli nesporazuma je zaključitev pošiljke jasno opredeljena.

Predlog spremembe 10
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Člen 4, točka 6)

6) Obseg prijave: 6) Obseg prijave:

Prijava pokriva pošiljko odpadkov od 
njenega začetnega kraja odpreme ter 
vključuje njeno vmesno ali nevmesno 
predelavo ali odstranjevanje.

Prijava pokriva pošiljko odpadkov od 
njenega začetnega kraja odpreme ter 
vključuje njeno predelavo ali 
odstranjevanje.

Če naknadni vmesni ali nevmesni 
postopki potekajo v državi, ki ni prva 
ciljna država, se v prijavi navedeta 
nevmesni postopek in cilj ter uporablja 
člen 15(f).
V vsaki prijavi je zajeta le ena 
klasifikacijska številka odpadkov, razen 
za:

V vsaki prijavi je zajeta le ena 
klasifikacijska številka odpadkov.

(a) odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno 
klasifikacijsko številko niti v Prilogah III, 
IIIB, IV niti v Prilogi IVA. V tem primeru 
je treba opredeliti le eno vrsto odpadkov;
(b) mešanice odpadkov, ki niso uvrščeni v 
posamezno klasifikacijsko številko niti v 
Prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA, 
razen če so navedeni v Prilogi IIIA. V tem 
primeru je treba številko vsake frakcije 
odpadkov določiti po vrstnem redu glede 
na pomembnost.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na izvirnem besedilu predloga Komisije.

V skladu s črtanjem člena 15 se morajo črtati tudi vmesni postopki v tem odstavku.

Uporaba več kot ene klasifikacijske številke v prijavi lahko povzroči nejasnosti in spodbuja 
mešanje odpadkov. Te možnosti se morajo zato izključiti.

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 4

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

črtano
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(a) obveznost predložitve v skladu s 
členom 15(d) in, kadar je ustrezno, 
členom15(e) potrdila o predelavi ali 
odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in 
pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe; 
in
(b) obveznost predložitve prijave, kadar je 
to primerno, začetnemu pristojnemu 
organu začetne države odpreme v skladu s 
členom 15(f)(ii).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 26 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

V skladu s črtanjem člena 15 se morajo črtati tudi vmesni postopki v tem odstavku.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 6

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

črtano
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 85/rev iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

V skladu s črtanjem člena 15 se morajo črtati tudi vmesni postopki v tem odstavku.

Predlog spremembe 13
Člen 10, odstavek 4 a (novo)

4a. Objekt, ki prejme odpadke, vodi 
evidenco vhodnih in izhodnih količin za 
vsako posamezno obdelovalno linijo in 
vsak njen pododdelek.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 32 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Za zagotovitev dejanske predelave čim večje količine odpadkov mora vsak objekt voditi 
takšno evidenco.

Predlog spremembe 14
Člen 10, odstavek 4 b (novo)

4b. Pristojni organi države odpreme ali 
ciljne države lahko zahtevajo, da objekt, ki 
sprejme odpadke, vodi redno (npr. 
mesečno) vhodno/izhodno bilanco neke 
obdelovalne linije, ki jo mora podpisati 
oseba, pravno odgovorna za objekt, in ki 
se mora v enem mesecu poslati 
ustreznemu pristojnemu organu.
Vhodno/izhodna bilanca mora opredeliti 
vse vhodne in izhodne količine posamezne 
obdelovalne linije, da lahko pristojni 
organ preveri skladnost s prvotnim ciljem 
prijave in poskuša preprečiti nadaljnje 
pošiljke v primeru neskladja.



PR\579114SL.doc 13/34 PE 360.280v02-00

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 33 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Namen je zahtevati predložitev informacij, s čimer se pristojnim organom omogoči izvajanje 
učinkovitih pregledov pretoka odpadkov in metod, uporabljenih pri obdelavi odpadkov, na 
podlagi izdanih dovoljenj.

Predlog spremembe 15
Člen 11, odstavek 1, točka (g) (i)

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

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 37 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Skupnost do zdaj še ni sprejela nobenih ukrepov za vzpostavitev ustrezne, celostne mreže 
objektov za odstranjevanje za doseganje samozadostnosti Skupnosti, tj. do zdaj se ni storilo 
ničesar za doseganje samozadostnosti na ravni Skupnosti. Ustrezni ukrepi so bili sprejeti le v 
državah članicah (in to ne v vseh). Zato samozadostnosti ni smiselno navajati kot argument, 
če ta dejansko ne obstaja.

Predlog spremembe 16
Člen 11, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) da so zadevni odpadki namenjeni 
mešanju, prepakiranju, pretovarjanju, 
shranjevanju (vmesno odstranjevanje ) ali 
drugim postopkom, ki ne vključujejo 
dokončnega odstranjevanja; ali

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 34 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

„Vmesno odstranjevanje“ ali „vmesna predelava“ samo prinašata nejasnost. Odpadki, ki jih 
je sprva treba shraniti za daljše obdobje, mešati ali prepakirati, povzročajo težave pri 
ravnanju z njimi in so dovzetni za goljufije. Vseeno bi bilo bolje, da se takšne čezmejne 
pošiljke odpadkov prepovejo. Če so dovoljene, morajo biti še naprej dovoljene pod pogojem 
hitre odstranitve ali predelave. Spodbude za slabo vmesno obdelavo – npr. za razvrščanje ali 
drugo obdelavo, kjer ni lahko preveriti, ali so bili postopki ustrezno izvedeni – je treba 
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umakniti, kolikor je to mogoče. Ob tem je nepredstavljivo, da se onemogoči shranjevanje, 
prepakiranje in mešanje odpadkov države članice v tej državi članici (to bi bilo v nasprotju z 
načelom samozadostnosti). Odpadke je mogoče naknadno odpremiti, če so namenjeni 
dokončnemu odstranjevanju.

Predlog spremembe 17
Člen 11, odstavek 1, točka (h b) (novo)

(hb) da so odpadki mešanica komunalnih 
odpadkov iz zasebnih gospodinjstev 
(naslov 20 03 01)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 80 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Odpadkov iz zasebnih gospodinjstev se ne sme prevažati v večji meri, kot je nujno potrebno. 
Države članice morajo prevzeti odgovornost za te nehomogene odpadke in ob tem jih je treba 
spodbujati, da težave z gospodinjskimi odpadki rešujejo samozadostno v skladu s členom 5 
Okvirne direktive o odpadkih 75/442/EGS. Zato morajo imeti možnost ugovarjati pošiljanju 
gospodinjskih odpadkov ob upoštevanju določb za odstranjevanje odpadkov. To je v skladu s 
členom 3(5) in seveda ne izključuje sodelovanja s sosednjimi državami.

Predlog spremembe 18A
Člen 11, odstavek 2

2.   Pristojni organ(-i) tranzitne države 
lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 
utemeljeno ugovarja zgolj na podlagi 
odstavka 1(b), (c) in (f).

2.   Pristojni organ(-i) tranzitne države 
lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 
utemeljeno ugovarja zgolj na podlagi 
odstavka 1(b), (c), (d) in (f).

Obrazložitev

Pristojni organi tranzitne države članice Skupnosti morajo imeti pravico do ugovorov, če 
prijavitelj ali prejemnik pri preteklih pošiljkah večkrat ni izpolnjeval določil členov 15 in 16. 
To je zlasti pomembno v primerih, ko so pošiljke odpadkov v tranzitu skozi države Skupnosti.

Predlog spremembe 18B
Člen 11, odstavek 5

5. Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, 
niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, 

5. Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, 
niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, 
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prijava preneha veljati. Če prijavitelj še 
vedno namerava izvesti pošiljko, se 
predloži nova prijava, razen če se vsi 
zadevni pristojni organi in prijavitelj 
sporazumejo drugače.

prijava preneha veljati. Če prijavitelj še 
vedno namerava izvesti pošiljko, se 
predloži nova prijava.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 40 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003(UL C 87, 7.4.2004).

Zadeva je najbolj jasna z novo prijavo. Zato ni smiselno odstopati od tega, kjer težave niso 
razrešene.

Predlog spremembe 19
Člen 12, odstavek 1, točka (c)

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

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

To se ne uporablja, če:
(i) obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, 
zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v 
nacionalno zakonodajo, v katero je bila 
prenesena taka zakonodaja Skupnosti, 
uvedene zahteve, ki so vsaj tako stroge kot 
tiste, določene v zakonodaji Skupnosti;
(ii) postopek predelave v ciljni državi 
poteka pod pogoji, ki so večinoma 
enakovredni tistim, predpisanim v 
nacionalni zakonodaji države odpreme;
(iii) nacionalna zakonodaja države 
odpreme, razen tiste iz (i), ni bila 
notificirana v skladu z Direktivo 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
junija 1998 o določitvi postopka za 
zagotavljanje informacij na področju 
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tehničnih standardov in predpisov ter 
pravil o storitvah informacijske družbe1, 
kadar se to zahteva z zadevno direktivo;
ali

____________________________
1 UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Aktom o pristopu iz leta 2003.

Obrazložitev

Tri izjeme, utemeljene v tem členu, so zelo nejasne in si nasprotujejo. Te izjeme lahko 
povzročijo težave pri razlagi in neskončne razprave, zato jih je treba črtati.

Predlog spremembe 20
Člen 12, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) da ima država odpreme tehnične 
zmogljivosti in potrebno opremo za 
predelavo svojih nevarnih odpadkov ali 
odpadkov, naštetih v Prilogi II Baselske 
konvencije, na okolju varen način, ki je 
vsaj enakovreden predvidenim postopkom 
predelave v ciljni državi; ali

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 117 iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004). 

Uredba o pošiljkah odpadkov mora državam članicam omogočati, da izpolnjujejo svoje 
obveznosti v skladu z Baselsko konvencijo.

Predlog spremembe 21
Člen 12, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) da želi uveljaviti svojo pravico iz 
člena 4(1) Baselske konvencije do 
prepovedi uvoza nevarnih odpadkov ali 
odpadkov, naštetih v Prilogi II Baselske 
konvencije; ali
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Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 116 s prve obravnave v EP, sprejet 19. novembra 
2003(UL C 87, 7. 4. 2004). 

Uredba o pošiljkah odpadkov mora državam članicam omogočati, da uveljavljajo svoje 
pravice v skladu z Baselsko konvencijo.

Predlog spremembe 22
Člen 12, odstavek 1, točka (f a) (novo)

(fa) ob upoštevanju geografskih okoliščin 
ali potrebe po specializiranih objektih za 
nekatere vrste odpadkov, če načrtovana 
pošiljka ni v skladu z Direktivo 
75/442/EGS, še zlasti s členoma 5 in 7 te 
Direktive:

(i) za izvajanje načela samozadostnosti na 
nacionalni ravni;

(ii) v primerih, ko mora objekt predelati 
odpadke iz bližnjega vira in je pristojni 
organ dal tem odpadkom prednost; ali

(iii) za zagotovitev, da so pošiljke v skladu 
z načrti ravnanja z odpadki; ali

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 44 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Predlog spremembe 23
Člen 12, odstavek 1, točka (g)

(g) da razmerje med odpadki, ki jih je 
mogoče predelati, in tistimi, ki jih ni 
mogoče predelati, ocenjena vrednost 
materialov, ki bodo dokončno predelani, ali 
strošek predelave in strošek odstranjevanja 
frakcije, ki je ni mogoče predelati, z
gospodarskega in/ali okoljskega vidika ne 
upravičujejo predelave; ali

(g) da razmerje med odpadki, ki jih je 
mogoče predelati, in tistimi, ki jih ni 
mogoče predelati, ocenjena vrednost 
materialov, ki bodo dokončno predelani, ali 
strošek predelave in strošek odstranjevanja 
frakcije, ki je ni mogoče predelati,
kalorična vrednost odpadkov, mešanje z 
drugimi vrstami odpadkov, vsebnost 
onesnaževal ali tveganja, povezana s 
predelavo odpadkov v izdelke, z
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okoljskega vidika ne upravičujejo 
predelave; ali

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 82 s prve obravnave v EP, sprejet 19. novembra 2003 
(UL C 87, 7. 4. 2004).

V odstavku 47 sodbe v primeru C-228/00 Sodišče Evropskih skupnosti poudarja, da se pri 
ugovoru zaradi lažne predelave lahko upošteva merila, kot so kalorična vrednost, stopnja in 
mešanje škodljivih snovi. Da se ustvari pravna varnost, je treba vsebino te sodbe vključiti v 
besedilo, ki določa podlage za ugovor.

Predlog spremembe 24
Člen 12, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) da so zadevni odpadki namenjeni 
mešanju, prepakiranju, pretovarjanju, 
shranjevanju (vmesna predelava) ali 
drugim postopkom, ki ne vključujejo 
dokončne predelave; ali

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 41 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

„Vmesno odstranjevanje“ ali „vmesna predelava“ samo uvajata nejasnost. Odpadki, ki jih je 
sprva treba shraniti za daljše obdobje, mešati ali prepakirati, povzročajo težave pri ravnanju 
z njimi in so dovzetni za goljufije. Vseeno bi bilo bolje, da se takšne čezmejne pošiljke 
odpadkov prepove. Če so dovoljene, morajo biti še naprej dovoljene pod pogojem hitre 
odstranitve ali predelave. Spodbude za slabo vmesno obdelavo – npr. za razvrščanje ali druge 
obdelave, kjer ni lahko preveriti, ali so bili postopki ustrezno izvedeni – je treba umakniti, 
kolikor je to mogoče. Ob tem je nepredstavljivo, da se onemogoči shranjevanje, prepakiranje 
in mešanje odpadkov države članice v tej državi članici. Odpadke je mogoče naknadno 
odposlati, če so namenjeni dokončni predelavi.

Predlog spremembe 25
Člen 12, odstavek 1, točka (h b) (novo)

(hb) da so odpadki mešanica komunalnih 
odpadkov iz zasebnih gospodinjstev 
(naslov 20 03 01)
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 81 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Odpadkov iz zasebnih gospodinjstev naj se ne prevaža v večji meri, kot je nujno potrebno. 
Države članice morajo prevzeti odgovornost za te nehomogene odpadke, ob tem jih je treba 
spodbujati, da težave z gospodinjskimi odpadki rešujejo samozadostno v skladu s členom 5 
Okvirne direktive o odpadkih 75/442/EGS. Zato morajo imeti možnost ugovarjati pošiljanju 
gospodinjskih odpadkov ob upoštevanju določb za odstranjevanje odpadkov. To je v skladu s 
členom 3(5) in seveda ne izključuje sodelovanja s sosednjimi državami.

Predlog spremembe 26
Člen 12, odstavek 1, točka (k)

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

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

Če ni zakonodaje Skupnosti, ki bi 
vsebovala pravno zavezujoče obveznosti 
glede predelave ali recikliranja, lahko 
države članice na podlagi te uredbe 
uvedejo lastne obveznosti glede predelave 
ali recikliranja, če tudi same izpolnjujejo 
te obveznosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 48 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

V kopenhagenskem primeru1 je Sodišče razjasnilo zadeve v zvezi s čezmejnim prevozom 
odpadkov, ki so namenjeni predelavi, v skladu z dopolnjeno Uredbo (ES) št. 259/93 o 
pošiljkah odpadkov. Sodišče je potrdilo, da je treba člen 7(3) Direktive 75/442/EGS razlagati 
tako, da država članica lahko ukrepa proti premeščanju odpadkov, če to premeščanje ni v 
skladu z njenim načrtom za ravnanje z odpadki in če je ta načrt v skladu z določbami 
Pogodbe ES in Direktive 75/442/EGS.

1 Primer C-209/98 FFAD proti Občini Kopenhagen [2000] ECR I-3743.

Predlog spremembe 27
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Člen 12, odstavek 2

2.  Pristojni organi tranzitnih držav lahko v 
roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno 
ugovarjajo predvideni pošiljki na podlagi 
odstavka 1(b), (d) in (f).

2.  Pristojni organi tranzitnih držav lahko v 
roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno 
ugovarjajo predvideni pošiljki na podlagi 
odstavka 1(b), (d), (e) in (f).

Obrazložitev

Pristojni organi tranzitne države članice Skupnosti morajo imeti pravico do ugovorov, če 
prijavitelj ali prejemnik pri preteklih pošiljkah večkrat ni izpolnjeval določil členov 15 in 16. 
To je zlasti pomembno v primerih, ko so pošiljke odpadkov v tranzitu skozi države Skupnosti.

Predlog spremembe 28
Člen 12, odstavek 4

4.   Če se težave, ki so bile vzrok 
ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz 
odstavka 1, prijava preneha veljati. Če 
prijavitelj še vedno namerava izvesti 
pošiljko, se predloži nova prijava, razen če 
se zadevni pristojni organi in prijavitelj 
sporazumejo drugače.

4.   Če se težave, ki so bile vzrok 
ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz 
odstavka 1, prijava preneha veljati. Če 
prijavitelj še vedno namerava izvesti 
pošiljko, se predloži nova prijava. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 50 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Zadeva je najbolj jasna z novo prijavo. Zato ni smiselno odstopati od tega, kjer težave niso 
razrešene.

Predlog spremembe 29
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

1a. Znotraj splošnega prijavnega postopka 
lahko ena prijava zajema več kot eno 
pošiljko odpadkov v obdobju, ki ne 
presega enega koledarskega leta. Po 
dogovoru z zadevnimi pristojnimi organi 
je navedeno obdobje mogoče skrajšati.
Za druga obdobja v zvezi s splošnim 
prijavnim postopkom se uporabljajo 
obdobja iz člena 9.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 51 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Uredba 253/93 določa eno leto za najdaljše obdobje veljavnosti prijav. To je treba 
uporabljati tudi v tej uredbi.

Zaradi jasnosti je primerno navesti, da za splošne prijave ni mogoče uporabljati nobenih 
drugih obdobij (kot je rok za oddajo ugovora ali datum, po katerem soglasje preneha veljati).

Predlog spremembe 30
Člen 14

Objekti za predelavo s predhodnim 
soglasjem

Ta člen je črtan

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 53 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

V praksi je zaželeno, da so države izvoznice sposobne ustrezno presoditi prijavo. Kjer ima 
država uvoznica odobren objekt za predelavo, se uporabljajo obdobja iz člena 10. 

Predlog spremembe 31
Člen 15

Dodatne določbe o vmesnih postopkih 
predelave in odstranjevanja

Ta člen je črtan

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 91/rev iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

„Vmesno odstranjevanje“ ali „vmesna predelava“, ki ju uvaja Komisija, samo povzročata 
nejasnost. Odpadki, ki jih je sprva treba shraniti za daljše obdobje, mešati ali prepakirati, 
povzročajo težave pri ravnanju z njimi in so dovzetni za goljufije.

Vseeno bi bilo bolje, da se takšne čezmejne pošiljke odpadkov prepove. Če so dovoljene, 
morajo biti še naprej dovoljene pod pogojem hitre odstranitve ali predelave. Spodbude za 
slabo vmesno obdelavo – npr. za razvrščanje ali druge obdelave, kjer ni lahko preveriti, ali so 
bili postopki ustrezno izvedeni – je treba umakniti, kolikor je to mogoče. Ob tem je 
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nepredstavljivo, da se onemogoči shranjevanje, prepakiranje in mešanje odpadkov države 
članice v tej državi članici. Odpadke je mogoče naknadno odposlati, če so namenjeni 
dokončnemu odstranjevanju ali predelavi.

Predlog spremembe 32
Člen 23, odstavek 2, pododstavek 5

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali 
ugovarja vrnitvi odpadkov iz nezakonite 
pošiljke. V primerih alternativne rešitve iz 
(d) in (e), ki jo zagotovi pristojni organ 
države odpreme, začetni pristojni organ 
države odpreme ali fizična ali pravna oseba 
v njegovem imenu predloži novo prijavo, 
razen če se zadevni pristojni organi 
strinjajo, da zadostuje primerno 
obrazložena zahteva zadevnega organa.

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali 
ugovarja vrnitvi odpadkov iz nezakonite 
pošiljke ali povezanim postopkom 
predelave in odstranjevanja. V primerih 
alternativne rešitve iz (d) in (e), ki jo 
zagotovi pristojni organ države odpreme, 
začetni pristojni organ države odpreme ali 
fizična ali pravna oseba v njegovem imenu 
predloži novo prijavo, razen če se zadevni 
pristojni organi strinjajo, da zadostuje 
primerno obrazložena zahteva zadevnega 
organa.

Obrazložitev

Pristojni organi ne nasprotujejo ali ugovarjajo niti vrnitvi odpadkov iz nezakonite pošiljke 
niti povezanim postopkom predelave in odstranjevanja. Uskladitev s členom 21(4), zadnji 
pododstavek.

Predlog spremembe 33
Člen 27, odstavek 1

1. Če se pristojni organ države odpreme in 
ciljne države ne moreta dogovoriti o 
uvrstitvi, ki je povezana z razlikovanjem 
ali je nekaj odpadek ali ni odpadek, se 
zadeva obravnava, kot da bi šlo za 
odpadke. To ne posega v pravico ciljne 
države, da po prispetju poslanih snovi z 
njimi ravna v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo, kadar je ta v skladu s pravom 
Skupnosti ali mednarodnim pravom.

1. Če se pristojni organ države odpreme in 
ciljne države ne moreta dogovoriti o 
uvrstitvi, ki je povezana z razlikovanjem 
ali je nekaj odpadek ali ni odpadek, se 
zadeva obravnava, kot da bi šlo za 
odpadke.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu predloga Komisije tako, da črta zavajajoč dodatek.
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Predlog spremembe 34
Člen 30, odstavek 1 a (novo)

Ta člen ne posega v določila iz poglavja 2 
tega naslova.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu Evropske komisije.

Predlog spremembe 35
Člen 31, odstavek 2 a (novo)

2a. Ta člen ne posega v določila iz 
poglavja 2 tega naslova.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu Evropske komisije.

Predlog spremembe 36
Člen 42, odstavek 3 a (novo)

3a. V zvezi z nevarnimi odpadki in 
odpadki, naštetimi v Prilogi II Baselske 
konvencije, morajo države iz člena 1(a) do 
(d) predhodno predložiti ustrezno 
utemeljeno prošnjo organu namembne 
države članice Skupnosti z utemeljitvijo, 
da nimajo in ne morejo pridobiti 
tehničnih zmogljivosti in potrebnih 
objektov za predelavo odpadkov na okolju 
varen način.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 121 iz prve obravnave v EP, 
sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Uredba o pošiljkah odpadkov mora državam članicam omogočati, da izpolnjujejo svoje 
obveznosti v skladu z Baselsko konvencijo. Nobenega razloga ni, da bi EU morala uvažati 
nevarne odpadke iz držav zunaj Skupnosti, če ima država izvora ustrezne objekte.

Predlog spremembe 37
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Člen 49, odstavek 5

5. Države članice lahko dvostransko ali 
večstransko medsebojno sodelujejo, da bi 
tako olajšale preprečevanje in odkrivanje 
nezakonitih pošiljk.

5. Države članice dvostransko ali 
večstransko medsebojno sodelujejo, da bi 
tako olajšale preprečevanje in odkrivanje 
nezakonitih pošiljk. Za podporo 
usklajevanja pri izvrševanju bodo države 
članice zagotovile skupno programsko 
izhodišče za izvrševanje s stalnim osebjem 
in določbo za redno fizično preverjanje 
dejanskih pošiljk ter bodo na dve leti 
poročale o rezultatih tovrstnih preverjanj.

Obrazložitev

Dokazi projekta IMPEL–SEAPORT kažejo, kako koristna sta redno preverjanje pošiljk na 
kraju samem in nenapovedano pregledovanje zabojnikov v pristanišču za krepitev 
izvrševanja. Študija IMPEL o „preverjanju“ namembnih območij za odpadke je dejansko 
končana. Objavljena je ena študija o izvrševanju uredbe v pristaniščih: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Ta študija ugotavlja, da so v pristaniščih „nepravilnosti in kršitve“ pravil pogost 
pojav. Ugotavlja velika geografska razhajanja glede pristopov k izvrševanju ter resno 
pomanjkanje informiranosti pri izvrševalcih. Potrebne so izboljšave.

Predlog spremembe 38
Člen 50, odstavek –1 (novo)

-1. Pristojni organ države članice 
izvoznice ali uvoznice bo prek ustreznih 
sredstev, kot je internet, javno objavil vse 
prijave pošiljk, za katere je izdal soglasje, 
ter vse povezane dokumente, najpozneje v 
sedmih dneh po izdaji soglasja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 66 iz prve obravnave v EP, sprejetem 
19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004), ki je bil vključen tudi v spremenjen predlog 
Evropske komisije (KOM(2004)172).

Prijave so že objavljene na Nizozemskem in na Finskem. Prijave morajo biti javno na voljo v 
vseh državah članicah, da se omogoči izsleditev lažne predelave.

Predlog spremembe 39
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Člen 50, odstavek 4 a (novo)

4a. Komisija na podlagi teh poročil vsaka 
tri leta izdela poročila o izvajanju te 
uredbe s strani Skupnosti in držav članic. 
V ta namen lahko Komisija zahteva 
dodatne podatke v skladu s členom 6 
Direktive 91/692/EGS.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu Evropske komisije.

Predlog spremembe 40
Člen 58, odstavek 1, uvodni del

1.  Komisija lahko sprejme naslednje 
dodatne ukrepe, povezane z izvajanjem te 
uredbe:

1.  Komisija sprejme naslednje dodatne 
ukrepe, povezane z izvajanjem te uredbe:

Obrazložitev

Svet uvaja nov člen, ki je zavezujoč za Komisijo. 

Predlog spremembe 41
Člen 61, odstavek 1 a (novo)

1a. Katera koli pošiljka, za katero so 
zadevni pristojni organi dali soglasje v 
skladu z Uredbo (EGS) št. 259/93, se 
izvede najkasneje eno leto od dneva 
začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu Evropske komisije. 

Predlog spremembe 42
Člen 63, odstavek 1, pododstavek 2

Uporablja se od .......... *.

________________________

Uporablja se od .......... *.

________________________
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* 12 mesecev po dnevu objave te uredbe. * 10 mesecev po dnevu objave te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na besedilu Evropske komisije.

Predlog spremembe 43
Priloga III, del II, številka GC030, (Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine)

Plovila in drugi plovni objekti za 
razstavljanje, iz katerih so ustrezno 
odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki 
nastanejo pri delovanju plovila in jih je 
mogoče obravnavati kot nevarne snovi ali 
odpadke

Plovila in drugi plovni objekti za 
razstavljanje, iz katerih so ustrezno 
odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki 
jih vsebujejo plovila in jih je mogoče 
obravnavati kot nevarne snovi ali odpadke

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 68 s prve obravnave v Evropskem 
parlamentu, sprejetem 19. novembra 2003(UL C 87, 7. 4. 2004).

Zelo zaskrbljujoč je način, kako se ladje razstavljajo v državah tretjega sveta. Pogoji, ki 
veljajo v skladu s to uredbo, niso jasni. Ladje za razstavljanje so zajete le v Prilogi III 
(seznam „zelenih“ odpadkov), ob upoštevanju, da ne vsebujejo več nevarnih odpadkov ali 
drugih nevarnih snovi. Če ladje vseeno vsebujejo nevarne odpadke ali druge nevarne snovi, 
morajo biti zajete v Prilogi V (rdeči seznam).

Predlog spremembe 44
Priloga V, uvodne opombe, odstavek 2

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

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

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

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

označeni kot nevarni.

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

Zato so odpadki iz dela 1, seznama A,
zajeti v prepoved uvoza. Če odpadki niso 
navedeni v delu 1, seznamu A, temveč v 
delu 2 ali 3, so zajeti tudi v prepovedi 
uvoza.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogih sprememb 69 in 70 s prve obravnave v 
Evropskem parlamentu, ki sta bila sprejeta 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004) in 
vključena tudi v spremenjen predlog Evropske komisije (KOM(2004)172).

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

Predlog spremembe 45
Priloga V, del 1, seznam A (nov vnos)

A1190 – odpadni kovinski kabli, 
prevlečeni ali izolirani s plastično maso, 
ki vsebuje premogov katran, PCB1, svinec, 
kadmij, druge organohalogene spojine ali 
druge sestavine iz Priloge I ali je okužena 
z njimi, če kažejo lastnosti iz Priloge III
_______
1 PCB na ravni koncentracije 50mg/kg ali 
več.

Obrazložitev

Predlog spremembe Priloge VIII Baselske konvencije, ki je bil sprejet na Sedmi konferenci 
pogodbenic Baselske konvencije, bi moral biti izražen v Prilogi V, delu I, te uredbe.

Predlog spremembe 46
Priloga V, del 1, seznam B (nov vnos)

B1115 – odpadni kovinski kabli, 
prevlečeni ali izolirani s plastično maso, 
ki niso zajeti na seznamu A A1190, razen 
tistih, ki so namenjeni za ukrepe iz 
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Priloge IVA ali katere koli druge postopke 
odstranjevanja, ki na vseh stopnjah 
vključujejo nenadzorovano toplotno 
obdelavo, kot je sežiganje na prostem

Obrazložitev

Predlog spremembe Priloge IX Baselske konvencije, ki je bil sprejet na Sedmi konferenci 
pogodbenic Baselske konvencije oktobra 2004, bi moral biti izražen v Prilogi V, delu I, te 
uredbe.

Predlog spremembe 47
Priloga V, oddelek16 (Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu), številka16 01

izrabljena motorna vozila za različne vrste 
transporta, vključno z mobilnimi stroji in 
odpadki pri razstavljanju izrabljenih vozil 
in vzdrževanju vozil (razen 13, 14, 16 06 in 
16 08)

izrabljena motorna vozila za različne vrste 
transporta, vključno z mobilnimi stroji, 
plovili, letali in odpadki pri razstavljanju 
izrabljenih vozil in vzdrževanju vozil 
(razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 71 iz prve obravnave v Evropskem 
parlamentu, sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Ni v vseh jezikih jasno razvidno, da so „vozila“ širši pojem kot avtomobili. Jasno mora biti, 
da so zajeti tudi kmetijski stroji, plovila in letala.

Predlog spremembe 48
Priloga V, del 2, oddelek16 (Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu), 

številka16 01 04* a (novo)

16 01 04*a plovila in drugi plovni objekti 
za razstavljanje, iz katerih niso ustrezno 
odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki 
jih vsebujejo plovila in jih je mogoče 
razvrstiti kot nevarne snovi ali odpadke
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 72 iz prve obravnave v Evropskem 
parlamentu, sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Zelo zaskrbljujoč je način, kako se ladje razstavljajo v državah tretjega sveta. Pogoji, ki 
veljajo v skladu s to uredbo, niso jasni. Ladje za razstavljanje so zajete le v Prilogi III 
(seznam „zelenih“ odpadkov) ob upoštevanju, da ne vsebujejo več nevarnih odpadkov ali 
drugih nevarnih snovi. Če ladje vseeno vsebujejo nevarne odpadke ali druge nevarne snovi, 
morajo biti zajete v Prilogi V (rdeči seznam). Zvezdica poleg številke pomeni, da je odpadek 
nevaren.

Predlog spremembe 49
Priloga V, del 2, oddelek16 (Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu), 

številka16 01 06 a (novo)

16 01 06a plovila in drugi plovni objekti 
za razstavljanje, iz katerih so ustrezno 
odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki 
jih vsebujejo plovila in jih je mogoče 
razvrstiti kot nevarne snovi ali odpadke

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 73 iz prve obravnave v Evropskem 
parlamentu, sprejetem 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004).

Zelo zaskrbljujoč je način, kako se ladje razstavljajo v državah tretjega sveta. Pogoji, ki 
veljajo v skladu s to uredbo, niso jasni. Ladje za razstavljanje so zajete le v Prilogi III (zeleni 
seznam). Smiselno je, da se ladje, ki ne vsebujejo več nevarnih odpadkov ali drugih nevarnih 
snovi, dodajo na seznam odpadkov EU (brez označbe z zvezdico, ker ne gre za nevarne 
odpadke). S tem bi bilo zagotovljeno boljše jamstvo za dobro upravljanje ladij za 
razstavljanje: izvozna in uvozna država bi lahko zavrnili prevoz ladje za razstavljanje, če je 
namenjena za odpad.

Predlog spremembe 50
Priloga VIII, del I, uvodni del

I. Smernice, sprejete na podlagi Baselske 
konvencije:

I. Smernice na podlagi Baselske 
konvencije*:
________________
* Te smernice veljajo le za pošiljke 
odpadkov v države OECD ali pošiljke 
nenevarnih odpadkov za predelavo v 
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države, ki niso članice OECD.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 74 iz prve obravnave v Evropskem 
parlamentu, ki je bil sprejet 19. novembra 2003 (UL C 87, 7. 4. 2004) in vključen tudi v 
spremenjen predlog Evropske komisije (KOM(2004)172). 

Za večjo jasnost je v pomoč obrazložitev. Pošiljke nevarnih odpadkov v države, ki niso članice 
OECD, niso dovoljene v skladu s členom 37. Tri smernice iz Priloge IX, dela I, zaenkrat 
veljajo le za nevarne odpadke. V prihodnje bi se lahko dodale še smernice, ki veljajo za 
nenevarne odpadke. Ker je pošiljka nenevarnih odpadkov za predelavo v države, ki niso 
članice OECD, mogoča, bi lahko Priloga IX, del I, v prihodnje veljala za države, ki niso 
članice OECD.

Predlog spremembe 51
Priloga VIII, del I, točke 3 a, 3 b in 3 c (novo)

3a. Splošne tehnične smernice za okolju 
prijazno ravnanje z odpadki, ki so 
sestavljeni iz obstojnih organskih 
onesnaževal (POP) 1, jih vsebujejo ali so z 
njimi okuženi

3b. Tehnične smernice za okolju prijazno 
ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz 
polikloriranih bifenilov (PCB), 
polikloriranih terfenilov (PCT) ali 
polibromiranih bifenilov (PBB) 1, jih 
vsebujejo ali so z njimi okuženi

3c. Tehnične smernice za okolju prijazno 
recikliranje/pridobivanje kovin in spojin 
kovin (R4) 1

_____

1 Sprejeto na Sedmi konferenci 
pogodbenic Baselske konvencije o 
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov 
preko meja in njihovega odstranjevanja, 
25.–29. oktober 2004.

Obrazložitev

Tehnične smernice, ki so bile sprejete na Sedmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije 
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oktobra 2004, morajo biti izražene v Prilogi VIII te uredbe.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Prevoz odpadkov je popolnoma običajen in vsekakor koristen! Odpadki se zbirajo v 
gospodinjstvih in podjetjih in se nato prepeljejo do obrata, kjer se lahko predelajo na okolju 
varen način. Do težav pride zato, ker je vedno več pošiljk odpadkov na dolge razdalje – tudi 
preko državnih meja in izven Evropske Unije. Z leti je nastal evropski trg odpadkov, tekoča 
mednarodna trgovina z odpadki. Ta lahko povzroči težave zlasti novim državam članicam, ker 
se uvažajo tipi odpadkov, ki se jih ne da predelati na okolju prijazen način. Zato je treba 
poudariti, da še vedno veljata načeli samozadostnosti in bližine v skladu z Okvirno direktivo o 
odpadkih 75/442/EGS. Konkurenca temelji na ceni in okoljskih zahtevah. Cenovna 
konkurenca je nepogrešljiv del evropskega notranjega trga; okoljska konkurenca pa ni. Za boj 
proti okoljski konkurenci je v evropski zakonodaji treba določiti najmanjše okoljske zahteve.

2. Zgodovina osnutka Uredbe

Julija 2003 je Komisija predložila predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
pošiljkah odpadkov. Evropski parlament je predložil mnenje 19. novembra 2003. 10. marca 
2004 je Komisija predložila spremenjen predlog. 24. junija 2005 je Svet sprejel skupno 
stališče.
Splošni cilji predlagane Uredbe so:
– prenesti v zakonodajo Skupnosti spremenjen Sklep Sveta OECD1 in spremenjeno 

Baselsko konvencijo2 o nadzoru prehoda odpadkov preko meja;
– obravnavati težave, nastale pri uporabi, upravljanju in izvajanju Uredbe Sveta 1993 

(„Uredba 1993“)3;
– uveljavljati globalno usklajevanje na področju čezmejnih pošiljk odpadkov in
– preurediti in poenostaviti obliko členov Uredbe 1993. 
Glavni predlagani elementi med drugim vključujejo spremembe celotnega procesnega okvira 
(še zlasti v zvezi s predhodno pisno prijavo in soglasjem ter zahtevami za informacije), 
spremembe in pojasnitve v zvezi s področjem uporabe in opredelitvami, določbe v zvezi s 
pošiljkami odpadkov med državami članicami in znotraj njih ter določbe o izvozih in uvozih. 

Na prvi obravnavi je Evropski parlament sprejel 103 predloge sprememb. Glavne točke so 
bile:
1. Edina pravna podlaga: okolje.
2. Vključitev stranskih živalskih proizvodov v Uredbo.
3. Razlogi proti pošiljkam odpadkov, ki so namenjeni za odstranjevanje, kot so: 

samozadostnost na nacionalni ravni, vmesni postopki, mešani komunalni odpadki.
4. Razlogi proti pošiljkam odpadkov za predelavo, kot so: nižji standardi obdelave, 

nacionalne zmogljivosti, načelo bližine, načelo samozadostnosti, načrt za ravnanje z 
odpadki, kalorična vrednost, nevarne snovi, vmesni postopki, mešani komunalni 

  
1 Sklep Sveta OECD C(2001)107 konč. z dne 21. maja 2002 o spremembi Sklepa C(92)39/konč. o nadzoru 

prehoda odpadkov za predelavo preko meja.
2 Baselska konvencija z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in 

njihovega odstranjevanja, spremenjena 6. novembra 1998.
3 (EGS) št. 259/93.
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odpadki, nacionalni standardi za predelavo v primeru manjkajočih evropskih 
standardov za predelavo.

5 Prepoved pošiljk odpadkov za vmesne postopke.
6. Sporazumi z obmejnimi področji.
7. Obveščanje in preglednost.

3. Pripombe o skupnem stališču in priporočila za drugo obravnavo

Od 103 predlogov sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament na prvi obravnavi, jih 
skupno stališče vključuje 41 (v celoti, delno ali načeloma, z enakim ali podobnim besedilom, 
ali v osnovi). Dvainšestdeset predlogov sprememb ni bilo sprejetih. Svet meni, da skupno 
stališče ne spreminja pristopa in ciljev izvirnega predloga Komisije. Spodaj je opisanih sedem 
glavnih točk prve obravnave:

1. Parlament in Svet sta sprejela člen 175 (okolje) za edino pravno podlago, ker je namen 
te uredbe varovanje okolja in ne spodbujanje trgovine z odpadki. To je tudi v skladu z 
(nezavezujočim) mnenjem generalnega pravobranilca v primeru C-178/03 (Komisija 
proti Parlamentu in Svetu na pravni podlagi Uredbe PIC), ki sklepa, da dvojna pravna 
podlaga ni mogoča in, če del zakonodaje vsebuje okoljske vidike in vidike notranjega 
trga, mora biti pravna podlaga okolje.

2. Svet je v celoti izključil stranske živalske proizvode iz področja uporabe te uredbe. Ni 
utemeljenega razloga, zakaj bi bili stranski živalski proizvodi, ki se po opredelitvi iz 
člena 1 Direktive 75/442/EGS štejejo za odpadke, izvzeti iz področja uporabe Uredbe. 
Direktiva 75/442/EGS in ta uredba sta v skladu z različno zakonodajo v zvezi s 
celotnim področjem odpadkov. Zato bi bilo čudno, da bi izvzeli nekatere vrste 
odpadkov. Uredba (ES) št. 1774/2002 velja predvsem za določbe o stranskih živalskih 
proizvodih in, v precej manjšem obsegu, za okoljske vidike odpadkov iz stranskih 
živalskih proizvodov. Za zagotovitev okolju neškodljive in odgovorne pošiljke morajo 
zadevni odpadki spadati na področje uporabe Uredbe. Tudi Evropska komisija je proti 
izvzetju stranskih živalskih proizvodov iz te uredbe in meni, da je bolje predložiti 
pregled odnosa med to uredbo in Uredbo (EC) št. 1774/2002 o zdravstvenih predpisih 
v zvezi s stranskimi živalskimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi, da so 
rezultati tega pregleda znani javnosti pred začetkom veljavnosti te uredbe.

3/4. Svet je sprejel le manjši del razlogov proti pošiljkam odpadkov. V prvotnem predlogu 
Komisije se uporabljata dva postopka:

• informativni postopek za nenevarne odpadke za predelavo. Te pošiljke se lahko 
izvajajo kadar koli, ni možnosti za ugovor,

• prijavni postopek za odpadke (nevarni ali nenevarni odpadki), ki so namenjeni za 
odstranjevanje, in nevarne odpadke za predelavo.

Prijavni postopek pomeni, da je potrebno obojestransko soglasje. To pomeni, da se 
pošiljka lahko izvede, če obe državi soglašata. Ugovor pošiljki je mogoč le iz 
razlogov, omenjenih v členu 11 (za odstranjevanje) in členu 12 (za predelavo). V 
predlogu Komisije ni bilo dovolj možnosti za ugovor pošiljki iz okoljskih razlogov. 
To je še bolj zapleteno zaradi razprav o razlagi opredelitev predelave in 
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odstranjevanja. Veliko primerov je obravnavalo Evropsko sodišče. Doslej Evropska 
komisija ni zapolnila vrzeli v zakonodajah ali vsaj pojasnila opredelitve na praktičen 
način. Zato je Evropski parlament na prvi obravnavi sklenil, da bo državam članicam 
dal več možnosti za ugovor pošiljki. To ne pomeni, da so te pošiljke prepovedane, ker 
ugovarjanje ni obveznost: v tem primeru se pošiljka lahko izvede, če obe državi 
članici soglašata. Razen tega mora biti ugovor okoljsko upravičen, kot je predlagano v
številnih predlogih sprememb členov 11 in 12. To pomeni, da se lažna predelava lahko 
prepreči.

5. Svet ni sprejel prepovedi pošiljk odpadkov za tako imenovane vmesne postopke. 
Težko je razumeti mnenje Sveta, da so te pošiljke odpadkov izsledljive zato, da se 
zagotovi ustrezno ravnanje. „Vmesno odstranjevanje“ ali „vmesna predelava“ le 
prinašata nejasnost. Odpadki, ki jih je sprva treba shraniti za daljše obdobje, mešati ali 
prepakirati, povzročajo težave pri ravnanju z njimi in so dovzetni za goljufije. Vseeno 
bi bilo bolje, da se takšne čezmejne pošiljke odpadkov prepovejo. Če so dovoljene, 
morajo biti še naprej dovoljene pod pogojem hitre odstranitve ali predelave. Spodbude 
za slabo vmesno obdelavo – npr. za razvrščanje ali drugo obdelavo, kjer ni lahko 
preveriti, ali so bili postopki ustrezno izvedeni – je treba umakniti, kolikor je to 
mogoče. Ob tem je nepredstavljivo, da se onemogoči shranjevanje, prepakiranje in 
mešanje odpadkov države članice v tej državi članici (to bi bilo v nasprotju z načelom 
samozadostnosti). Odpadke je mogoče naknadno odpremiti, če so namenjeni 
dokončnemu odstranjevanju.

6. Predlog Parlamenta o sporazumih z obmejnimi območji je Svet sprejel.

7. Predloge sprememb Parlamenta o obveščanju in preglednosti Svet ni sprejel, zato 
morajo biti ponovno vloženi.

Na drugi obravnavi se predlogi sprememb običajno ne vlagajo ponovno, potrebne so le 
majhne spremembe zaradi večje jasnosti in skladnosti z drugimi deli te uredbe. Tudi za 
izvajanje je treba vložiti dodaten predlog. Projekt IMPEL–SEAPORT kaže, kako koristna sta 
redno preverjanje pošiljk na kraju samem in nenapovedano pregledovanje zabojnikov v 
pristanišču za krepitev izvajanja.

4. Zaključek

Skupno stališče Sveta je iz več vidikov izboljšanje v primerjavi s prvotnim predlogom 
Komisije. Izbira okolja za edino pravno podlago kaže, da je varovanje okolja glavni cilj Sveta. 
To je bil tudi glavni cilj na prvi obravnavi Evropskega parlamenta. Izboljšanje na področju 
okolja se lahko zagotovi s prepovedjo neupravičenih pošiljk, z ugovarjanjem pošiljkam, ki 
okolju ne prinašajo dodatne vrednosti, s preprečevanjem lažne predelave in z boljšim 
izvajanjem te uredbe.

Komisija ima pomembno nalogo pri predložitvi predlogov v zvezi z Okvirno direktivo o 
odpadkih ter strategijo za preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje. Ti predlogi so 
zelo pomembni za to uredbo, ker pojasnjujejo opredelitve odstranjevanja in predelave. Cilj 
tega je preprečiti nadaljnje pošiljke odpadkov za lažno predelavo.


