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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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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.



PR\705701SL.doc 3/30 PE400.588v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................29



PE400.588v01-00 4/30 PR\705701SL.doc

SL



PR\705701SL.doc 5/30 PE400.588v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih
(11406//4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11406//4/2007 – C6-0000/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2005)0667),

– 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 (A6-0000/2008),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) Poglavitni cilj vsake politike ravnanja 
z odpadki bi moral biti zmanjšanje 
škodljivih vplivov nastajanja in ravnanja z 
odpadki na zdravje ljudi in okolje. 
Obenem bi moral biti namen zakonodaje 
na področju odpadkov zmanjšanje 
uporabe virov, hkrati pa spodbujanje 
praktične uporabe hierarhije ravnanja z 
odpadki.

Or. en

                                               
1 UL C 287, 29.11.2007, str. 136.
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 1). V 
idealnem primeru bi morala biti to prva uvodna izjava, saj omogoča koristen pregled nad po 
mnenju Parlamenta ključnimi cilji EU na področju ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe 2

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(1b) Svet je v svoji resoluciji z dne 24. 
februarja 1997 o strategiji Skupnosti za 
ravnanje z odpadki1 potrdil, da bi moralo 
biti preprečevanje nastajanja odpadkov 
najpomembnejša prednostna naloga pri 
ravnanju z odpadki ter da bi bilo treba 
ponovni uporabi in recikliranju 
materialov dati prednost pred 
pridobivanjem energije iz odpadkov, kjer 
in kolikor sta to najboljši ekološki 
možnosti.
1 UL C 76, 11.3.1997, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 1). Pomembno je, da se vključi sklicevanje na zgodovino hierarhije ravnanja z 
odpadki, saj bo tako v uvodni izjavi zajeto celotno ozadje tega predloga.

Predlog spremembe 3

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(2) Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o 

(2) Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o 
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šestem okoljskem akcijskem programu 
Skupnosti poziva k pripravi ali reviziji 
zakonodaje o odpadkih, vključno s 
pojasnitvijo razlike med odpadki in 
neodpadki ter oblikovanju ukrepov za 
preprečevanje nastajanja odpadkov.

šestem okoljskem akcijskem programu 
Skupnosti poziva k pripravi ali reviziji 
zakonodaje o odpadkih, vključno s 
pojasnitvijo razlike med odpadki in 
neodpadki, ter k oblikovanju ukrepov za 
preprečevanje nastajanja odpadkov, 
vključno z določanjem ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi celovitosti je v uvodnih izjavah potrebno sklicevanje na vključitev ciljev s strani 
Parlamenta.

Predlog spremembe 4

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(21) Za ugotovitev ali izračun, ali so 
izpolnjeni cilji recikliranja in predelave iz 
Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 
94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o 
embalaži in odpadni embalaži, Direktive 
2000/53/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozilih, Direktive 2002/96/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO), Direktive 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih ter druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti, bi bilo treba 
količine odpadkov, ki prenehajo biti 
odpadki, obravnavati kot reciklirane in 
predelane odpadke.

(27) Za ugotovitev ali izračun, ali so 
izpolnjeni cilji recikliranja in predelave iz 
Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 
94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o 
embalaži in odpadni embalaži, Direktive 
2000/53/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozilih, Direktive 2002/96/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO), Direktive 
2006/66/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah 
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih ter druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti, bi bilo treba 
odpadke, ki prenehajo biti odpadki, 
obravnavati kot reciklirane in predelane 
odpadke le po končanih postopkih 
ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave.
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Or. en

Obrazložitev

Besedilo skupnega stališča glede odpadkov, ki prenehajo biti odpadki, se razlikuje od 
prvotnega besedila Komisije. Za ohranitev celovitosti koncepta recikliranja je zelo 
pomembno, da se koncepta prenehanja statusa odpadka ne zamenjuje z recikliranjem, kar je 
tudi namen tega predloga spremembe.

Predlog spremembe 5

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2, odstavek 1, točka c

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlogi sprememb 
15/134/102/123/126). Če se neonesnaženi izkopani material ponovno uporabi na istem mestu, 
ga javna uprava EU navadno ne obravnava kot odpadke. Kadar so isti materiali namenjeni 
uporabi drugod, če so odstranjeni s tega mesta, vedno veljajo za odpadke. To prinaša 
precejšnje upravne stroške in upravno breme. Po mnenju Parlamenta bi bilo zato smotrno iz 
področja uporabe te direktive izključiti naravne izkopane snovi, ki niso onesnažene in ki jih je 
v njihovem naravnem stanju mogoče uporabiti na istem ali drugem kraju.

Predlog spremembe 6

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2, odstavek 1, točka f a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) naravne usedline in blato, ki nimajo 
nevarnih lastnosti iz Priloge III.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlogi sprememb 
15/134/102/123/126). Parlament meni, da uvrstitev dviganja usedlin in blata iz vodnega 
telesa in njihovega odlaganja na drugo mesto v istem vodnem telesu med načine ravnanja z 
odpadki ni izvedljiva in ne koristi okolju. Parlament bi raje sledil pristopu OECD, po katerem 
je premestitev takšnega materiala v njegovem okolju oblika ponovne uporabe, zaradi česar ta 
material ne postane odpadek.

Predlog spremembe 7

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2, odstavek 1, točka d a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(da) blato iz čistilnih naprav, kadar se 
uporablja v kmetijstvu, v skladu z 
Direktivo Sveta 86/278/EGS z dne 12. 
junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, 
kadar se blato iz čistilnih naprav 
uporablja v kmetijstvu1.
_____
1 UL L 181, 4.7.1986, str. 6. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predloga spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlogi 
sprememb 15/134/102/123/126). Recikliranje blata za uporabo v kmetijstvu po ustrezni 
obdelavi je treba izvzeti iz te direktive, saj je že zajeto v direktivi Sveta št. 86/278/EGS o 
varstvu okolja in zlasti tal, ki predvideva obdelavo blata tako, da se prepreči kakršen koli 
škodljiv učinek za tla, rastline, živali in ljudi. Treba se je izogniti prekrivanju teh dveh 
direktiv.
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Predlog spremembe 8

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 3, točka 14

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

(14) "predelava" pomeni postopek 
ravnanja z odpadki, ki ustreza naslednjim 
merilom:
1) njegov učinek je, da odpadki 
nadomestijo druge vire, ki bi se sicer 
uporabljali za ta namen v obratu ali 
širšem gospodarstvu, ali da se jih pripravi 
za tak namen uporabe;
2) njegov učinek je, da odpadki z 
nadomestitvijo služijo pravemu namenu;
3) izpolnjuje vsa merila učinkovitosti, 
določena v skladu členom 35(1);
4) zmanjšuje skupne škodljive vplive na 
okolje, ker namesto drugih virov 
uporablja odpadke;
5) zagotavlja, da so proizvodi skladni z 
veljavno zakonodajo Skupnosti na 
področju varnosti in veljavnimi standardi 
Skupnosti;
6) daje prednost varovanju zdravja ljudi 
in okolja ter v postopku zmanjšuje 
nastanek, izpust in širjenje nevarnih 
snovi.
Priloga II določa nepopoln seznam 
postopkov predelave;

Or. en

Obrazložitev

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
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energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Predlog spremembe 9

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 4, odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Skupno stališče na zahtevo Parlamenta (predlog spremembe 107/121) vsebuje nov člen o 
stranskih proizvodih.  Gre za sporno področje: po mnenju poročevalke bi bilo treba namesto 
odložitve resolucije o tem vprašanju na nedoločen datum izkoristiti to priložnost za 
opredelitev stranskih proizvodov v okvirni direktivi o odpadkih. Poročevalka tudi meni, da je 
treba z dodanim besedilom v odstavku 2 zagotoviti večjo jasnost.

Predlog spremembe 10

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Merila upoštevajo vsako tveganje pri 
uporabi, škodljivi za okolje, ali odpremi 
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snovi ali predmetov in se določijo tako, da 
zagotavljajo visoko raven varovanja 
zdravja ljudi in varstva okolja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ponovno uvaja besedilo predloga Komisije, ki ga je Svet črtal.  Ko 
odpadki prenehajo biti odpadki je treba po mnenju Parlamenta posebno pozornost nameniti 
obvladovanju tveganja in doseganju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in varstva okolja.

Predlog spremembe 11

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5, odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Odpadki, ki v skladu z odstavkoma 1 in 
2 prenehajo biti odpadki, prav tako 
prenehajo biti odpadki za namene ciljev
predelave in recikliranja iz direktiv 
94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 
2006/66/ES ter druge ustrezne zakonodaje 
Skupnosti.

3. Odpadki, ki v skladu z odstavkoma 1 in 
2 prenehajo biti odpadki, ustrezajo ciljem
predelave in recikliranja iz direktiv 
94/62/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 
2006/66/ES ter druge ustrezne zakonodaje 
Skupnosti le po končanih postopkih 
ponovne uporabe, recikliranja in 
predelave.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek skupnega stališča je razširjen in se rahlo razlikuje od prvotnega besedila Komisije. 
Namen predloga spremembe je večja jasnost. Za ohranitev celovitosti koncepta recikliranja je 
zelo pomembno, da se koncepta prenehanja statusa odpadka ne zamenjuje z recikliranjem, 
kar je tudi namen tega predloga spremembe.
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Predlog spremembe 12

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Komisija po potrebi do …* poda 
predloge, v katerih se določi, ali vsaj 
spodaj navedeni tokovi odpadkov sodijo v 
okvir določb tega člena, in če, kakšne 
specifikacije bi morale zanje veljati: 
kompost, agregati, papir, steklo, kovine, 
izrabljene pnevmatike in odpadni tekstil.
* 5 let po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe (predlog spremembe 45 iz prve obravnave) je Svet prestavil med 
uvodne izjave, kjer je uvrščen na seznam stvari, ki „bi jih morala direktiva pojasniti“, vendar 
jih ne. Direktiva ponuja priložnost za takšno pojasnjevalno zakonodajo, ki je zelo potrebna, 
zato priložnosti ne bi smeli zamuditi. 

Izraz „rabljena oblačila“ je sedaj spremenjen v „odpadni tekstil“ zaradi usklajenosti z 
določbami Evropskega kataloga odpadkov, Odločba Komisije 2000/532/ES. 

Predlog spremembe 13

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6, odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Država članica lahko obravnava 
odpadek kot nevaren odpadek, čeprav ta 
kot tak ni uvrščen na seznam odpadkov, če 
ima eno ali več lastnosti iz Priloge III. 
Država članica o vseh takšnih primerih 
uradno obvesti Komisijo v poročilu, 
predvidenem v členu 34(1), in ji predloži 
vse ustrezne podatke. Seznam se glede na 
prejeta uradna obvestila pregleda, da se 
odloči o njegovi prilagoditvi.

2. Država članica lahko obravnava 
odpadek kot nevaren odpadek, čeprav ta 
kot tak ni uvrščen na seznam odpadkov, če 
ima eno ali več lastnosti iz Priloge III. 
Država članica o vseh takšnih primerih 
takoj uradno obvesti Komisijo in jih 
zabeleži v poročilu, predvidenem v členu 
34(1), in ji predloži vse ustrezne podatke. 
Seznam se glede na prejeta uradna 
obvestila pregleda, da se odloči o njegovi 
prilagoditvi.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 50). 
Parlament daje prednost zagotavljanju, da zaradi razveljavitve direktive o nevarnih odpadkih 
ne bo prišlo do znižanja varnostnih standardov. 

Predlog spremembe 14

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 6, odstavek 3, 4 in 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar lahko država članica dokaže, da 
določen odpadek, ki je na seznam uvrščen 
kot nevaren odpadek, nima nobene izmed 
lastnosti iz Priloge III, lahko ta odpadek 
obravnava kot nenevaren odpadek.
Država članica o vseh takšnih primerih 
uradno obvesti Komisijo v poročilu, 
predvidenem v členu 34(1), in ji predloži 
vse potrebne dokaze. Seznam se glede na 
prejeta uradna obvestila pregleda, da se 
odloči o njegovi prilagoditvi.

3. Kadar lahko država članica dokaže, da 
določen odpadek, ki je na seznam uvrščen 
kot nevaren odpadek, nima nobene izmed 
lastnosti iz Priloge III, o vseh takšnih 
primerih nemudoma obvesti Komisijo in ji 
predloži vse potrebne dokaze. Seznam se 
glede na prejeta uradna obvestila pregleda, 
da se odloči o njegovi prilagoditvi.

4. Ukrepi v zvezi z revizijo seznama, da se 
odloči o njegovi prilagoditvi v skladu z 
odstavkoma 2 in 3, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 36(2).

4. Ukrepi v zvezi z revizijo seznama, da se 
odloči o njegovi prilagoditvi v skladu z 
odstavkoma 2 in 3, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 36(2).

4a. Po sprejetju sprememb na seznamu, 
lahko države članice odpadke 
obravnavajo kot nenevarne.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 51/172 iz prve obravnave. Prvi del predloga 
spremembe se nanaša na skrb Parlamenta za ohranitev visokega standarda zaščite in 
poročanja. Drugi del predstavlja potrebno pojasnilo.

Predlog spremembe 15

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7, odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko za namen 
preprečevanja in predelave odpadkov 
sprejmejo zakonodajne in nezakonodajne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse 
fizične ali pravne osebe, ki poklicno 
razvijajo, proizvajajo, izdelujejo ali 
prodajajo proizvode in ravnajo z njimi 
(proizvajalec proizvoda), velja razširjena 
odgovornost proizvajalca.

1. Države članice za namen preprečevanja,
predelave, ponovne uporabe in 
recikliranja odpadkov sprejmejo 
zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali 
pravne osebe, ki poklicno razvijajo, 
proizvajajo, izdelujejo ali prodajajo 
proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec 
proizvoda), velja razširjena odgovornost 
proizvajalca.

Takšni ukrepi lahko vključujejo 
sprejemanje vrnjenih proizvodov in 
odpadkov, ki ostanejo po uporabi takšnih 
proizvodov, pa tudi nadaljnje ravnanje z 
odpadki in finančno odgovornost za takšne 
dejavnosti.

Takšni ukrepi lahko vključujejo 
sprejemanje vrnjenih proizvodov in 
odpadkov, ki ostanejo po uporabi takšnih 
proizvodov, pa tudi nadaljnje ravnanje z 
odpadki in finančno odgovornost za takšne 
dejavnosti.  Ti ukrepi lahko vključujejo 
dolžnost zagotavljanja javno dostopnih 
informacij o tem, v kakšni meri je 
proizvod mogoče ponovno uporabiti in 
reciklirati.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogih sprememb, sprejetih v prvi obravnavi (predloga 
sprememb 35 in 37) in prilagojenih sedanjemu besedilu Sveta. V besedilu Sveta takšni ukrepi 
niso obvezni, Parlament pa v svojem predlogu spremembe k staremu členu 5 meni, da bi 
morali biti obvezni. Parlament pripisuje velik pomen sodelovanju javnosti v postopkih 
ponovne uporabe in recikliranja.
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Predlog spremembe 16

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7, odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za spodbujanje vzpostavitve 
objektov in naprav, ki omogočajo 
popravila in ponovno uporabo, ter 
objektov in naprav za ločeno zbiranje, 
sprejemanje in odgovorno odstranjevanje 
proizvodov ob koncu njihove življenjske 
dobe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi 
obravnavi (predlog spremembe 35). Parlament je menil, da je to besedilo potrebno za 
okrepitev njegove podpore objektom in napravam za popravilo in ponovno uporabo. 

Predlog spremembe 17

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7, odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Države članice Komisiji poročajo o 
izvajanju tega člena. Komisija na podlagi 
izkušenj držav članic oceni, ali je 
primerno uvesti sheme razširjene 
odgovornosti proizvajalca za posebne 
tokove odpadkov na ravni EU.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament predlagal v prvi obravnavi (predlog spremembe 35). 
Za zagotovitev učinkovitosti takšnih shem je potrebno stalno spremljanje odgovornosti 
proizvajalca.

Predlog spremembe 18

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 7 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 7a
Preprečevanje nastajanja odpadkov

Države članice v skladu s členoma 1 in 11 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da do leta 
2012 stabilizirajo svoje skupno nastajanje 
odpadkov glede na svoje skupno 
nastajanje odpadkov v letu 2009. 
Stabilizacija pomeni, da se nastajanje 
odpadkov po začetku obdobja stabilizacije 
ne poveča.
Kot potreben pripravljalni ukrep na 
ukrepe iz člena 26 Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu po posvetu z vsemi 
zainteresiranimi stranmi po potrebi 
predloži predloge ukrepov, potrebne za 
podpiranje preprečevalnih dejavnosti v 
državah članicah, ki obsegajo:
(a) do leta 2009 seznam kazalcev, ki bodo 
državam članicam omogočali, da 
spremljajo in ocenjujejo napredek svojih 
programov in ukrepov preprečevanja 
nastajanja odpadkov ter o njih poročajo;
(b) do leta 2010 oblikovanje politike 
ekološkega oblikovanja izdelkov, ki bo 
obravnavala nastajanje odpadkov in 
prisotnost nevarnih snovi v njih ter tako 
pospeševala tehnologije, usmerjene v 
trajne izdelke, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti in reciklirati;
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(c) do leta 2010 določitev nadaljnjih 
kvalitativnih in kvantitativnih ciljev za 
zmanjševanje nastajanja odpadkov do leta 
2020 na osnovi najboljših razpoložljivih 
praks;
(d) do leta 2010 pripravo akcijskega 
načrta za nadaljnje podporne ukrepe na 
evropski ravni, zlasti s ciljem spremembe 
sedanjih potrošniških vzorcev.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, o katerem se je Parlament dogovoril v prvi obravnavi (predlog 
spremembe 37). Parlament pripisuje velik pomen sprejetju takšnih ciljev za preprečevanje 
nastajanja in recikliranje odpadkov.

Predlog spremembe 19

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 8 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 8a
Ponovna uporaba in recikliranje

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki 
spodbujajo ponovno uporabo proizvodov, 
zlasti z vzpostavitvijo akreditiranih 
omrežij za ponovno uporabo in popravila 
ter njihovo podporo, po potrebi pa tudi z 
določitvijo ustreznih standardov za 
postopke in proizvode.
Države članice lahko sprejmejo tudi druge 
ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe, 
na primer v obliki ekonomskih 
inštrumentov, meril za naročila, 
kvantitativnih ciljev ali prepovedi dajanja 
določenih proizvodov na trg.

2. Da bi izpolnili cilje te direktive in 
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naredili korak k evropski družbi 
recikliranja z visoko stopnjo učinkovitosti 
virov, države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo uresničitev 
naslednjih ciljev:

(a) do leta 2020 povečanje priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje 
gospodinjskih odpadkov na najmanj 50 % 
po teži;
(b) do leta 2020 povečanje priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje 
gradbenih odpadkov in odpadkov pri 
rušenju objektov na najmanj 70% po teži;

Državam z manj kot 5-odstotnim deležem 
recikliranja v vsaki kategoriji ali brez 
uradnih podatkov po navedbah Eurostata 
za obdobje 2000–2005 se lahko odobri 
dodatno 5-letno obdobje za dosego teh 
ciljev.

Evropski parlament in Svet najpozneje do 
31. decembra 2015 ponovno preučita cilje 
iz točk (a) in (b) ter razmislita o določitvi 
ciljev za industrijske odpadke na podlagi 
poročila Komisije, po potrebi skupaj s 
predlogom. Komisija v svojem poročilu 
upošteva trende na področju ravnanja z 
odpadki in zadevne vplive določitve ciljev 
na okolje.
Za uskladitev značilnosti in predstavitve 
dobljenih podatkov in za njihovo 
združljivost države članice podatke 
sporočijo v skladu z zahtevami Uredbe 
(ES) št. 2150/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 
2002 o statistiki odpadkov1. Komisija po 
potrebi v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 36(2) te direktive 
določi podrobne predpise za preverjanje 
izpolnjevanja ciljev iz tega odstavka s 
strani držav članic. 
1 UL L 332, 9.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 
1893/2006 (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

Prednostne naloge iz tematske strategije v obstoječem osnutku direktive niso dovolj izražene. 
Ta predlog spremembe, ki temelji na predlogih sprememb 38/108/157/140/141 iz prvega 
branja, ima namen to popraviti. Odstavek 2 predloga spremembe je spremenjen glede na nove 
informacije z Evropske komisije.

Predlog spremembe 20

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 9

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odpadki 
odstranijo, kadar niso predelani v skladu s 
členom 8(1).

Države članice zagotovijo, da se odpadki 
varno odstranijo s postopki, ki izpolnjujejo 
cilje iz člena 10, kadar niso predelani v 
skladu s členom 8(1).

Države članice prepovejo puščanje, 
odmetavanje ali nenadzorovano 
odstranjevanje odpadkov.
Postopka odstranjevanja, v skladu s 
Prilogo I opredeljena kot D 11 (sežiganje 
na morju) in D 7 (izpuščanje v 
morja/oceane, vključno z odlaganjem na 
morsko dno) sta prepovedana.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 39 in 
158). Predlog spremembe je potreben za zajetje čim večjega števila načinov odstranjevanja 
odpadkov. Treba je jasno določiti, da sta prepovedana sežiganje na morju in izpuščanje v 
morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno.
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Predlog spremembe 21

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 11, odstavek 1, uvodni del in točka a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kot vodilno načelo zakonodaje in 
politike preprečevanja odpadkov in 
ravnanja z njimi se uporablja naslednja 
hierarhija ravnanja z odpadki:

1. Kot splošno pravilo zakonodaje in 
politike preprečevanja odpadkov in 
ravnanja z njimi se uporablja naslednja 
hierarhija ravnanja z odpadki: 

(a) preprečevanje; (a) preprečevanje in zmanjševanje;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 
101/14). Predlog spremembe je potreben, da bi uporaba hierarhije postala bolj gotova in 
obsežna. 

Predlog spremembe 22

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Države članice pri uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo 
ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj 
zagotavljajo najboljši izid za okolje. To 
lahko zahteva odstopanje od hierarhije za 
določene tokove odpadkov, kjer je to 
upravičeno z življenjskim krogom, ob 
upoštevanju celostnih vplivov nastajanja 
takšnih odpadkov in ravnanja z njimi.

2. Države članice pri uporabi hierarhije 
ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo 
ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj 
zagotavljajo najboljši izid za okolje. To 
lahko zahteva odstopanje od hierarhije za 
določene tokove odpadkov, kjer je to 
upravičeno z življenjskim krogom, ob 
upoštevanju celostnih vplivov nastajanja 
takšnih odpadkov in ravnanja z njimi. 
Države članice zagotovijo celovitost in 
preglednost procesa, pri čemer upoštevajo 
nacionalna pravila načrtovanja glede 
posvetovanja in sodelovanja državljanov 
in zainteresiranih strani.

Or. en
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Obrazložitev

Preoblikovani predlog spremembe, ki ga je sprejel Parlament (predlog spremembe 101/14). 
Kljub preoblikovanju se ohranja koncept široke vključenosti javnosti v proces.

Predlog spremembe 23

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 14 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 14a
Sledljivost in nadzor nevarnih odpadkov
Države članice v skladu z določbami 
direktive o nevarnih odpadkih sprejmejo 
potrebne ukrepe, da se zbiranje, 
nastajanje in prevoz nevarnih odpadkov 
ter njihovo skladiščenje in obdelava 
izvajajo pod pogoji, ki zagotavljajo 
optimalno varstvo okolja in varovanje 
zdravja ljudi ter varnost izvajalcev, 
industrijskih predelov in posameznikov; 
med njimi morajo biti vsaj ukrepi za 
zagotavljanje sledljivosti in nadzora od 
proizvodnje do končnega cilja vseh 
nevarnih odpadkov ter ustrezna ocena 
tveganja med ravnanjem s temi odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 52). Po 
mnenju parlamenta je zelo pomembno zagotoviti, da razveljavitev direktive o nevarnih 
odpadkih ne pomeni zniževanja varnostnih standardov. 

Predlog spremembe 24

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 21, točka b (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(b) predelave odpadkov. (b) predelave nenevarnih odpadkov.
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Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 161, ki ga je Parlament sprejel v prvi 
obravnavi. Obdelava nevarnih odpadkov bi morala biti vedno podvržena zahtevam za 
pridobitev dovoljenja, zato je treba pojasniti, da se izvzetje v tem primeru ne sme uporabljati 
za obrate, ki ravnajo z nevarnimi odpadki.

Predlog spremembe 25

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 26, odstavek 1, pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice v skladu s členoma 1 in 
11 oblikujejo programe preprečevanja 
nastajanja odpadkov najpozneje v …*.

1. Države članice v skladu s členi 1, 7a in 
11 sprejmejo potrebne ukrepe za 
stabilizacijo celotnega nastajanja 
odpadkov. Stabilizacija pomeni, da se 
nastajanje odpadkov po začetku obdobja 
stabilizacije ne poveča. Kot prvi korak 
države članice v skladu s členi 1, 7a in 11
oblikujejo programe preprečevanja 
nastajanja odpadkov najpozneje v …*.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament predlagal v prvi 
obravnavi (predlog spremembe 69) in na novih podatkih. Parlament pripisuje velik pomen 
sprejetju ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov.

Predlog spremembe 26

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 26, odstavka 3 in 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo ustrezne 
posebne kvalitativne in kvantitativne cilje 

3. Države članice v okviru takšnih 
programov določijo ustrezne posebne 
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za ukrepe za preprečevanje nastajanja 
odpadkov, sprejete za spremljanje in 
oceno napredovanja ukrepov, z istim 
namenom pa lahko prav tako določijo 
posebne kvalitativne in kvantitativne cilje 
ter kazalce, razen tistih iz odstavka 4.

kvalitativne in kvantitativne cilje, ki 
temeljijo vsaj na izhodiščnem cilju 
stabilizacije nastajanja odpadkov do leta 
2012 in nadaljnjega znatnega zmanjšanja 
nastajanja odpadkov do leta 2020, kot je 
določeno v členu 7a.

4. Kazalci za ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadkov se lahko sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 36(3).

4. Kazalci za ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadkov se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 36(3), da se državam članicam 
omogočali, da dosežejo takšne cilje ter da 
spremljajo in ocenjujejo napredek svojih 
programov in ukrepov preprečevanja 
nastajanja odpadkov ter o njih poročajo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe, ki ga je Parlament predlagal v prvi 
obravnavi (predlog spremembe 69) in na novih podatkih. Parlament pripisuje velik pomen 
sprejetju ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov.

Predlog spremembe 27

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 26, odstavek 5

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

5. Komisija oblikuje smernice v pomoč 
državam članicam pri pripravi programov.

5. Komisija izdela sistem za izmenjavo 
informacij o najboljših praksah na 
področju preprečevanja nastajanja 
odpadkov in oblikuje smernice v pomoč 
državam članicam pri pripravi programov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, predlagan v prvi obravnavi (predlog spremembe 69). Takšen sistem 
lahko organom omogoči, da si vzamejo za zgled učinkovite ukrepe, sprejete v drugih državah 
članicah.
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Predlog spremembe 28

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 27

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se načrti 
ravnanja z odpadki in programi 
preprečevanja nastajanja odpadkov 
ocenijo vsaj vsakih šest let, in po potrebi 
revidirajo.

Države članice redno ocenjujejo programe 
za preprečevanje nastajanja odpadkov, in 
jih pregledujejo najmanj vsakih 5 let. 
Evropska agencija za okolje vključi v 
svoje letno poročilo pregled napredka pri 
oblikovanju in izvajanju teh programov.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko agencijo za okolje je treba vključiti v dejavnosti, da bi Komisiji in Parlamentu 
pomagala ugotavljati, kaj se dogaja na terenu. Države članice se zlahka izogibajo nadzoru 
tako, da zavlačujejo s predložitvijo svojih poročil Komisiji. V skladu z direktivo št. 
91/692/EGS so bile države članice dolžne svoja redna poročila o veljavni okvirni direktivi o 
odpadkih predložiti do 30. septembra 2004. Do 31. decembra 2004 jih je to storilo le 9, in 
sicer Nemčija, Danska, Grčija, Finska, Portugalska, Švedska, Češka, Slovenija in Slovaška. 
Ponovno se vstavi predlog spremembe 71 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 29

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 29 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 29a
Dopolnilni ukrepi

Komisija do ... * pripravi poročilo o 
možnih ukrepih, ki bi lahko prispevali k 
učinkovitejšemu doseganju ciljev iz členov 
1 in 11. Izdelano poročilo se Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži v roku šestih 
mesecev, po potrebi z ustreznimi predlogi.
V poročilu še se posebej preuči:
(a) ali je treba Prilogo II spremeniti zato, 
da bi
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(i) izpustili primere, kjer navedeni 
postopki ne zagotavljajo dovolj velikega 
deleža uporabnih odpadkov, da bi bil ta v 
skladu s cilji iz člena 1,
(ii) navedli primere, kjer bi bilo treba 
določiti delež odpadkov, ki se jih uporabi, 
v razmerju do deleža odpadkov, ki se jih 
odstrani v sklopu postopka predelave, da 
bi zagotovili izpolnjevanje cilja iz člena 1,
(iii) natančno navedli stopnjo ali stopnje 
energetske učinkovitosti v razmerju do 
postopka predelave R1,
(iv) prilagodili navedbe na osnovi 
tehničnega in znanstvenega napredka;
(b) ali je treba Prilogo I spremeniti zato, 
da bi:
(i) dodali postopke, ki so bili izpuščeni iz 
Priloge II,
(ii) prilagodili navedbe na osnovi 
tehničnega in znanstvenega napredka, in
(c) ali bo navedba minimalnih standardov 
za posamezne postopke predelave in 
odstranjevanja odpadkov prispevala k 
izpolnjevanju ciljev iz člena 10.
Zahteva po tem poročilu Komisiji ne 
preprečuje, da bi v vmesnem času 
predložila kakršne koli drugačne 
predloge.
* Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.
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Predlog spremembe 30

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 32, odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Zavodi ali podjetja iz člena 20(1), 
povzročitelji nevarnih odpadkov ter zavodi 
in podjetja, ki poklicno zbirajo ali 
prevažajo nevarne odpadke ali so trgovci in 
posredniki s temi odpadki, vodijo evidenco 
o količini, naravi in izvoru odpadkov, in, 
kadar je to ustrezno, namembnem kraju, 
pogostosti zbiranja, načinu prevoza in 
metodi obdelave odpadkov, predvideni 
glede na vrsto odpadkov, ter dajo te 
informacije na razpolago pristojnim 
organom na njihovo zahtevo. 

1. Zavodi ali podjetja iz člena 20(1), 
povzročitelji nevarnih odpadkov ter zavodi 
in podjetja, ki poklicno zbirajo ali 
prevažajo nevarne odpadke ali so trgovci in 
posredniki s temi odpadki, vodijo 
kronološko evidenco o količini, naravi in 
izvoru odpadkov, in, kadar je to ustrezno, 
namembnem kraju, pogostosti zbiranja, 
načinu prevoza in metodi obdelave 
odpadkov, predvideni glede na vrsto 
odpadkov, ter dajo te informacije na 
razpolago pristojnim organom na njihovo 
zahtevo. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 74). Po 
mnenju parlamenta je zelo pomembno zagotoviti, da razveljavitev direktive o nevarnih 
odpadkih ne pomeni zniževanja varnostnih standardov. 

Predlog spremembe 31

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 32, odstavek 2, pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Evidenca o nevarnih odpadkih se hrani 
najmanj tri leta, razen v primerih zavodov 
in podjetij za prevoz nevarnih odpadkov, 
ki morajo takšne evidence hraniti najmanj 
12 mesecev.

2. Evidenca o nevarnih odpadkih se hrani 
pet let. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 74). Po 
mnenju parlamenta je zelo pomembno zagotoviti, da razveljavitev direktive o nevarnih 
odpadkih ne pomeni zniževanja varnostnih standardov.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v prvem branju sprejel nekaj pomembnih predlogov sprememb k 
osnutku direktive. V drugem branju bo vztrajal, da se ohranijo.

 Ključni predloga sprememb te vrste sta bila uvedba ciljev za recikliranje in preprečevanje 
nastajanja odpadkov ter vztrajanje pri petstopenjski hierarhiji odpadkov kot splošnem pravilu.

Svet je sicer črtal vsa sklicevanja na cilje, poročevalka pa je po posvetovanju s Komisijo 
obnovila predloge sprememb Parlamenta. Namen spremembe je, da bi bila besedila 
sprejemljivejša za Svet, pri ciljih preprečevanja nastajanja odpadkov in recikliranja 
industrijskih odpadkov pa da bi se upoštevale potrebe po nadaljevanju na trdni statistični 
osnovi. Poročevalka in odbor menita, da bi bilo napak, če bi zapravili to priložnost, s katero bi 
lahko zagotovili, da bi bila ta direktiva kaj več kot zgolj skupek opredelitev. Pomembno je, da 
med to direktivo in prizadevanji za recikliranje in preprečevanje iz tematske strategije o 
odpadkih obstaja resnična povezava. Brez ciljev namreč ta povezava dejansko ne obstaja.

Brez dvoma bo zopet prišlo do nesoglasja med Parlamentom in Svetom glede obsega uporabe 
petstopenjske hierarhije odpadkov in poti, po katerih je možno od nje odstopati. Parlament 
zahteva, da se hierarhija uporablja kot splošno pravilo, Svet pa je bolj naklonjen izrazu 
„vodilno načelo“. Parlament ni povsem prepričan, da bo v spopadih na lokalni ravni vedno 
mogoče opaziti drobne razlike med obema izrazoma. Ključni vidik pri tem vprašanju je, da 
mora biti v direktivi jasno določeno, da odstopanja od hierarhije ne smejo biti poljubna, 
ampak morajo potekati kot del urejenega postopka. V prvotnem predlogu spremembe 
Parlamenta je bil postopek odstopanja preveč zapleten. Poročevalka ga je poenostavila, in 
sicer na osnovi tega, da se morajo uporabljati nacionalni postopki glede sodelovanja javnosti.
Eden izmed pomembnih ciljev direktive je jasna razločitev med „predelavo“ in 
„odstranjevanjem“ odpadkov, saj sodbe Sodišča Evropskih Skupnosti v zvezi s tem 
vprašanjem vzbujajo dvome. Predlogi sprememb, sprejeti v prvem branju, so vključevali 
opredelitev „predelave“, ki bi pojem razširila na obrate za pridobivanje energije iz odpadkov, 
ki izpolnjujejo nekatera merila energetske učinkovitosti: predlogi sprememb iz prvega branja, 
ki niso bili naklonjeni konceptu pridobivanja energije iz odpadkov, niso bili sprejeti. Sprejet 
pa je bil predlog spremembe, ki je iz Priloge II črtal osnutek formule energetske učinkovitosti, 
ki bi bila merilo za določanje, katere obrate za pridobivanje energije iz odpadkov bi lahko 
šteli med postopke „predelave“.

Poročevalka meni, da lahko obrati za pridobivanje energije iz odpadkov pomembno vplivajo 
na ravnanje z ostanki odpadkov, ki bi sicer šli na odlagališča. V času, ko se EU sooča z 
energetsko krizo in je čedalje bolj odvisna od nezanesljivih zunanjih virov goriva, vidi v 
odpadkih tudi potencialno pomembno gorivo. Naši odpadki nastanejo na domačem terenu. Iz 
njih lahko pridobimo toploto in energijo. Izkušnje številnih držav članic kažejo, da energija iz
odpadkov ne izriva recikliranja, ampak ga lahko dopolnjuje. Vsekakor bi bilo zaželeno 
uporabiti formulo energetske učinkovitosti, po kateri se morajo ravnati obrati za „predelavo“. 
Takšna formula bi bila predvsem ključna pobuda za to, da bi graditelji novih obratov dali 
prednost energetski učinkovitosti.
Poročevalki je seveda jasno, da nekateri evropski poslanci, ki že v osnovi nasprotujejo zamisli 
o obratih za pridobivanje energije iz odpadkov, zanje ne bodo nikoli glasovali v nobeni obliki. 
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Spet drugi evropski poslanci, predvsem iz držav, ki so še v začetnih fazah preusmerjanja 
svojih odpadkov stran od odlagališč, se bojijo, da bi lahko pridobivanje energije iz odpadkov 
postal prevladujoč postopek ravnanja z odpadki in da bi tako omajal naložbe v recikliranje, 
ponovno uporabo in preprečevanje nastajanja odpadkov. 

Prav na tej točki je vztrajanje Parlamenta pri sprejetju ciljev recikliranja in preprečevanja tako 
zelo pomembno. Države članice želijo, da evropski poslanci potrdijo, da je pridobivanje 
energije iz odpadkov mogoče šteti za „predelavo“. Da bi do tega prišlo, pa morajo priti do 
spoznanja, da bodo evropski poslanci to podprli, ČE bodo imeli zagotovilo, da bosta cilja 
recikliranja in preprečevanja vključena v direktivo. Takšna cilja sta zagotovilo, da 
pridobivanje energije iz odpadkov ne bo postalo glavni način ravnanja z odpadki.

Parlament je v prvi obravnavi sprejel izboljšave predlogov Komisije za pretvorbo odpadkov, s 
katerimi se je pravilno ravnalo, v recikliran proizvod. Evropski poslanci so se ukvarjali s tem, 
da bi v okviru naslova „prenehanje statusa odpadka“ bolj jasno opozorili na potrebo po 
zakonodajnih predlogih, in sicer po specifikacijah za kompost, agregate, papir, steklo, kovino, 
izrabljene pnevmatike in odpadni tekstil. Pojasnilo glede pravil, ki se uporabljajo, bi v vseh 
teh primerih znatno pripomoglo k premiku k recikliranju. Sramotno je, da je Svet pri tem 
izgubil živce in vprašanje potisnil med uvodne izjave. Poročevalka poziva k več nujnim 
konkretnim ukrepom, zato je zadevo ponovno prestavila v samo besedilo direktive.

Pri vprašanju stranskih proizvodov je Svet pogumno vključil opredelitev v člen 4. Mnenja 
lobistov pri Parlamentu so glede tega vprašanja popolnoma deljena. Poročevalka meni, da te 
priložnosti ne bi smeli odložiti na nedoločen datum, ampak bi jo bilo treba izkoristiti za 
dogovor o opredelitvi.

Direktiva prevzema dve obstoječi direktivi o nevarnih odpadkih in odpadnih oljih. Številni 
kolegi so bili zaskrbljeni, da je bilo v okvirno direktivo o odpadkih vključenih absolutno 
premalo vidikov obstoječe direktive o nevarnih odpadkov. Poročevalka je zato predlagala, da 
bi to popravili s ponovno vključitvijo predlogov sprememb iz prve obravnave. Ko je direktiva 
ugledala luč sveta, se je zdelo, da bi lahko prizadela interese regeneratorjev odpadnih olj. 
Poročevalka je zadovoljna, da je skupno stališče ubralo pravo pot glede tega vprašanja. 
Poročevalka pozdravlja besedilo Sveta o bioloških odpadkih in opozarja na manjše dodatke, 
ki bi jih bilo treba po njenem mnenju še narediti v zvezi z odgovornostjo proizvajalca.

Poročevalka upa, da bo direktiva naposled dovolj jasna, da bo preprečila nadaljnje zatekanje k 
Sodišču Evropskih skupnosti. Varno in trajnostno ravnanje z odpadki je pomembno vprašanje 
za nas vse, zato si moramo tokrat zares prizadevati za njegovo ureditev. 
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