
 

SL    SL 

 

 

EVROPSKA KOMISIJA 

Bruselj, 18.4.2012  
C(2012) 2384 final 

  

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 18.4.2012 

o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih 

(Besedilo velja za EGP) 
 



 

SL 2   SL 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 18.4.2012 

o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv1 ter zlasti člena 37(1) 
Direktive, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1)  V skladu z Direktivo 2008/98/ES morajo države članice vsaka tri leta Komisiji 
poročati o izvajanju navedene Direktive, kar storijo s predložitvijo sektorskega 
poročila v elektronski obliki, pripravljenega na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo 
pripravi Komisija. 

(2) Da bi državam članicam omogočili izpolnjevanje obveznosti glede poročanja v skladu 
z Direktivo 2008/98/ES, je torej treba pripraviti navedeni vprašalnik. 

(3) Prvo poročilo o izvajanju bo obsegalo obdobje od dneva prenosa 
Direktive 2008/98/ES, tj. od 12. decembra 2010, pa do izteka triletnega poročevalnega 
obdobja, tj. do 31. decembra 2012. 

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega v 
skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

Države članice sestavijo svoja poročila o izvajanju Direktive 2008/98/ES na podlagi 
vprašalnika iz Priloge k temu sklepu. 

                                                 
1 UL L 312, 22.11.2008, str. 3.  
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Člen 2 

Ta sklep je naslovljen na države članice. 

V Bruslju, 18.4.2012. 

 Za Komisijo 
 Janez POTOČNIK 
 Član Komisije 
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PRILOGA 

VPRAŠALNIK 

za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o odpadkih 

1. PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO (ČLEN 40 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Navedite sklic in, če je na voljo, elektronsko povezavo na vašo nacionalno zakonodajo za 
prenos Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi spremembami. 

2. HIERARHIJA RAVNANJA Z ODPADKI (ČLEN 4 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Opišite, kako se hierarhija ravnanja z odpadki, določena v členu 4 Direktive 2008/98/ES, 
odraža v zakonodaji in političnih ukrepih na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ravnanja z odpadki ter kako država članica spodbuja možnosti, ki pri uveljavljanju hierarhije 
ravnanja z odpadki skupaj zagotavljajo najboljši izid za okolje. 

Zlasti navedite primere kategorij tistih tokov odpadkov, ki odstopajo od hierarhije, kadar je to 
upravičeno z življenjskim krogom, ob upoštevanju celostnih vplivov nastajanja takšnih 
odpadkov in ravnanja z njimi. Prikazati je treba, kako država članica zagotavlja, da je 
odstopanje od hierarhije ravnanja z odpadki upravičeno glede na merila iz zadnjega stavka 
člena 4(2) in iz uvodne izjave (31). 

3. UVRSTITEV ODPADKOV (ČLEN 7 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Ob upoštevanju člena 7 Direktive 2008/98/ES opišite sistem uvrstitve odpadkov v 
državi članici. 

(2) Ali je v povezavi s členom 7(2) in (3) Direktive 2008/98/ES država članica kakšne 
odpadke, ki so uvrščeni med nevarne odpadke na seznamu odpadkov, oblikovanim z 
Odločbo Komisije 2000/532/ES2, obravnavala kot nenevarne in ali je določene 
odpadke, ki na omenjenem seznamu niso bili uvrščeni med nevarne odpadke, 
obravnavala kot nevarne? 

(3) Ali sistem uvrstitve nevarnih odpadkov v državi članici odstopa od evropskega 
seznama odpadkov? 

4. RAZŠIRJENA ODGOVORNOST PROIZVAJALCA (ČLEN 8 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Opišite, s katerimi zakonodajnimi in nezakonodajnimi ukrepi je država članica 
uvedla razširjeno odgovornost proizvajalca za vse fizične ali pravne osebe, ki 
poklicno razvijajo, proizvajajo, predelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo 
proizvode. Zlasti navedite, ali je država članica uvedla obveznost prevzema rabljenih 

                                                 
2 UL L 226, 6.9.2000, str. 3. 
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proizvodov in ali je sprejela ukrepe, ki zagotavljajo ponovno uporabo ali recikliranje 
proizvodov. 

(2) Katere ukrepe je država članica sprejela, da bi spodbudila izdelavo proizvodov, ki bi 
manj vplivali na okolje in zmanjšali količino nastalih odpadkov med proizvodnim 
procesom in v času njihove uporabe ter med poznejšim ravnanjem s proizvodi, ki so 
postali odpadki? 

5. PREDELAVA (ČLEN 10 DIREKTIVE 2008/98/ES)  

(1) Opišite, kako država članica izvaja člen 10 Direktive 2008/98/ES v zvezi s predelavo 
in ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s členom 4 in členom 13 navedene 
direktive. 

(2) Navedite, v katerih primerih država članica meni, da ločeno zbiranje odpadkov s 
tehničnega, okoljskega in gospodarskega vidika ni izvedljivo. Ločeno zbiranje 
pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo 
odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo. 

6. PONOVNA UPORABA IN RECIKLIRANJE (ČLEN 11 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Opišite, katere ukrepe je država članica sprejela za izvajanje zahtev iz člena 11(1) 
Direktive 2008/98/ES za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za 
ponovno uporabo proizvodov. Katere dodatne ukrepe je država članica sprejela?  

(2) Za prikaz rezultatov države članice pri izpolnjevanju ciljev iz člena 11 
Direktive 2008/98/ES izpolnite razpredelnico iz točke 19 tega vprašalnika. Če cilji 
niso bili izpolnjeni, se v poročilo vključijo razlogi za neuspeh ter ukrepi, ki jih 
namerava država članica sprejeti, da bi te cilje izpolnila. 

7. LOČENO ZBIRANJE (ČLEN 11(1) DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Opišite, za katere tokove odpadkov so bili v državi članici vzpostavljeni sistemi 
ločenega zbiranja odpadkov za boljšo in lažjo predelavo odpadkov ter spodbujanje 
visokokakovostnega recikliranja. Navedite zlasti, kateri ukrepi so bili sprejeti za 
vzpostavitev ločenega zbiranja papirja, kovin, plastike in stekla do leta 2015 ter za 
spodbujanje ločenega zbiranja bioloških odpadkov. 

(2) Kateri tokovi odpadkov se zbirajo skupaj ali z mešanim zbiranjem odpadkov in 
zakaj? 

8. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV (ČLEN 12 IN ČLEN 36(1) DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Opišite ukrepe, ki so bili sprejeti za zagotavljanje, da so odpadki odstranjeni varno in v skladu 
z določbami člena 13 Direktive 2008/98/ES v zvezi z varovanjem zdravja ljudi in okolja. 
Kateri ukrepi so bili v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki sprejeti, da bi se zmanjšal obseg 
odlaganja odpadkov na odlagališčih? Zlasti navedite, ali je država članica prepovedala 
določena odlagališča ali uvedla gospodarske instrumente za odvračanje od odlaganja 
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odpadkov na odlagališčih. Kateri ukrepi so bili sprejeti, da bi v skladu s členom 36(1) 
Direktive 2008/98/ES preprečili puščanje odpadkov, njihovo odmetavanje ali nenadzorovano 
ravnanje z njimi? 

9. NAČELO, DA PLAČA POVZROČITELJ OBREMENITVE, IN ODGOVORNOST ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI (ČLEN 14 IN ČLEN 15 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Na kratko opišite sistem, s pomočjo katerega država članica v celoti uveljavlja 
načelo, da plača onesnaževalec. 

(2) Navedite, ali se je država članica odločila, da stroške ravnanja z odpadki v celoti ali 
delno krije proizvajalec proizvoda, pri katerem odpadki izvirajo, ter ali si distributerji 
takšnega proizvoda te stroške delijo in, če si jih, v skladu s katerim sistemom delitve 
stroškov. 

10. NAČELI SAMOZADOSTNOSTI IN BLIŽINE (ČLEN 16 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Kateri ukrepi za izpolnjevanje obveznosti iz člena 16(1) Direktive 2008/98/ES, da je 
treba vzpostaviti ustrezno in povezano mrežo naprav za odstranjevanje odpadkov in 
naprav za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, zbranih iz zasebnih 
gospodinjstev, tudi kadar takšno zbiranje vključuje mešane odpadke drugih 
povzročiteljev, ter ali je bila ta mreža vzpostavljena na regionalni ravni?  

(2) Kako država članica zagotavlja, da so odpadki odstranjeni ali predelani v eni od 
najbližjih ustreznih naprav? 

(3) Navedite podrobnosti o obsegu in obliki morebitnega sodelovanja z drugimi 
državami članicami pri izpolnjevanju obveznosti iz člena 16(1) 
Direktive 2008/98/ES. 

(4) Kakšna stopnja samozadostnosti pri odstranjevanju odpadkov je bila dosežena v 
državi članici? Pri tem odgovoru navedite tudi dejanske ali okvirne podatke o 
količini odpadkov, odstranjenih znotraj države članice, v primerjavi s celotno 
količino odpadkov, ki so bili proizvedeni v državi članici in ki jih je treba odstraniti. 

11. RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI (ČLENI 17 DO 20 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Opišite ukrepe, ki jih je država članica sprejela, da bi zagotovila, da nastajanje, 
zbiranje, skladiščenje in obdelava nevarnih odpadkov poteka v pogojih, ki ščitijo 
okolje in zdravje ljudi. 

(2) Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev sledljivosti nevarnih odpadkov od 
njihovega nastanka do končne odstranitve, zlasti s pomočjo vodenja evidenc v skladu 
s členom 35 Direktive 2008/98/ES in ustreznega označevanja nevarnih odpadkov? 
Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev pravilne uvrstitve odpadkov z nevarnimi 
lastnostmi med nevarne odpadke? 
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(3) Navedite, kako se izvaja prepoved mešanja nevarnih odpadkov, na kakšen način in v 
katerih primerih je država članica omogočila odstopanja od člena 18(1) 
Direktive 2008/98/ES in dovolila mešanje nevarnih odpadkov. 

12. ODPADNA OLJA (ČLEN 21 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Opišite sistem, ki se v državi članici uporablja za ločeno zbiranje in obdelavo 
odpadnih olj. 

(2) Ali je država članica sprejela ukrepe za preprečevanje mešanja odpadnih olj z 
različnimi lastnostmi ali mešanja odpadnih olj z drugimi odpadki ali materiali? 
Kateri so ti ukrepi? 

(3) Katere dodatne ukrepe, kot so tehnične zahteve, odgovornost proizvajalca, 
ekonomski instrumenti ali prostovoljni dogovori, država članica izvaja za ločeno 
zbiranje odpadnih olj in njihovo ustrezno obdelavo? 

(4) Navedite tudi, ali v državi članici veljajo zahteve za regeneracijo odpadnih olj in ali 
država članica omejuje čezmejne pošiljke odpadnih olj s svojega ozemlja v naprave 
za sežig ali sosežig, da bi tako dala prednost regeneraciji odpadnih olj.  

13. BIOLOŠKI ODPADKI (ČLEN 22 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Opišite na kratko, kako država članica spodbuja:  

(a) ločeno zbiranje bioloških odpadkov za kompostiranje in razgradnjo bioloških 
odpadkov; 

(b) obdelavo bioloških odpadkov na način, ki dosega visoko raven varstva okolja; 

(c) uporabo okoljsko varnih materialov, pridobljenih iz bioloških odpadkov.  

14. DOVOLJENJA (ČLENI 23, 24 IN 25 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Kako država članica zagotavlja, da se odpadki obdelujejo le v ustanovah ali 
podjetjih, ki imajo dovoljenje v skladu z zahtevami iz člena 23 
Direktive 2008/98/ES? 

(2) Do kolikšne mere je država članica odstopila od izpolnjevanja zahtev za dovoljenje 
in katere določbe so bile določene za zagotavljanje obdelave odpadkov v skladu z 
načelom okolju prijaznega ravnanja z odpadki? Ali je država članica upoštevala 
smernice Komisije glede izdaje dovoljenj in inšpekcijskih pregledov? 

15. NAČRTI RAVNANJA Z ODPADKI (ČLEN 28 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Ali so bili pripravljeni načrti ravnanja z odpadki, katerih namen je izpolniti cilje, 
navedene v členih 1, 4, 13 in 16 Direktive 2008/98/ES? Navedite povezavo do javno 
dostopne spletne strani, kjer so ti programi objavljeni. Ali je država članica 
upoštevala smernice Komisije o tem, kako pripraviti načrt ravnanja z odpadki? 
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(2) Koliko načrtov ravnanja z odpadki je bilo pripravljenih za celotno geografsko 
območje države članice? Kako država članica v primeru več kot enega načrta 
zagotavlja, da je celotno geografsko območje ustrezno zajeto v načrte ravnanja z 
odpadki in da ti izpolnjujejo cilje iz členov 1, 4, 13 in 16 Direktive 2008/98/ES? 

16. PROGRAMI PREPREČEVANJA NASTAJANJA ODPADKOV (ČLEN 29 
DIREKTIVE 2008/98/ES) 

(1) Ali so bili pripravljeni programi preprečevanja nastajanja odpadkov v skladu s 
členoma 1 in 4 Direktive 2008/98/ES? Navedite povezavo do javno dostopne spletne 
strani, kjer so ti programi objavljeni. Ali je država članica upoštevala smernice 
Komisije o tem, kako pripraviti program preprečevanja nastajanja odpadkov? 

(2) Navedite glavne elemente programov preprečevanja nastajanja odpadkov, ki jih je 
država članica sprejela, da bi prekinila povezavo med gospodarsko rastjo in vplivi na 
okolje, povezanimi z nastajanjem odpadkov. 

(3) Poročajte o kakršnem koli napredku, doseženem s programi preprečevanja nastajanja 
odpadkov med obdobjem poročanja, in navedite, kako se je med obdobjem poročanja 
nastajanje odpadkov razvijalo.  

17. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI (ČLEN 34 DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Na kratko opišite sistem rednih inšpekcijskih pregledov iz člena 34 Direktive 2008/98/ES ter 
navedite, kako pogosti in temeljiti so. Navedite tudi, kolikšna je upravna zmogljivost, ki je v 
državi članici na voljo za izvajanje takšnih inšpekcijskih pregledov. Ali je država članica 
upoštevala smernice Komisije glede izdaje dovoljenj in inšpekcijskih pregledov? 

18. IZVRŠEVANJE IN KAZNI (ČLEN 36(2) DIREKTIVE 2008/98/ES) 

Navedite primere delovanja sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih kazni države 
članice, ki se uporabljajo za kršitve določb Direktive 2008/98/ES. 

19. REZULTATI V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM CILJEV IZ ČLENA 11(2)(A) IN (B) 
DIREKTIVE 2008/98/ES 

Poročilo temelji na Sklepu Komisije 2011/753/EU3. 

Obdobje poročanja: 

V skladu s Sklepom 2011/753/EU države članice izpolnjevanje ciljev iz člena 11(2) 
Direktive 2008/98/ES preverijo z izračunom teže tokov nastalih odpadkov in tokov odpadkov, 
ki se pripravljajo za ponovno uporabo, se reciklirajo ali so bili kako drugače snovno predelani 
v enem koledarskem letu. Države članice navedejo podatke o stanju na področju priprave za 
ponovno uporabo, recikliranja in snovne predelave zadevnih tokov odpadkov za vsako leto 

                                                 
3 UL L 310, 25.11.2011, str. 11. 
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triletnega obdobja poročanja ali za leta obdobij poročanja iz oddelka 5 Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta4.  

1 Država članica je predložila podatke o svojih rezultatih pri 
doseganju ciljev za vsako leto triletnega obdobja poročanja 
(izberite ustrezni odgovor)5 . 

 

da / ne 

2 Država članica je predložila podatke o svoji uspešnosti pri 
doseganju ciljev za leta v obdobjih poročanja iz oddelka 5 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 2150/2002 (izberite ustrezni 
odgovor)6. 

 

da / ne 

3 (poročajte le v prvem poročilu o izvajanju, ki temelji na 
tem vprašalniku) 

Z izbiro ustreznega odgovora določite, katera metoda 
izračuna je bila izbrana v skladu s členom 3(1) 
Sklepa 2011/753/EU. 

Metoda izračuna 1 

Metoda izračuna 2 

Metoda izračuna 3 

Metoda izračuna 4 

4 (poročajte le od drugega poročila o izvajanju naprej) 

Navedite, ali je država članica spremenila metodo 
izračuna, izbrano v točki 3. Če je odgovor da, navedite 
novo metodo izračuna in kako je država članica zagotovila 
doslednost podatkov v poročilu. 

 

Podatke o odstotnem deležu predelave (skupaj s pripravo 
za ponovno uporabo in predelavo) in recikliranja (skupaj s 
pripravo za ponovno uporabo in recikliranje) zbira 
Eurostat. Države članice lahko za namene preverjanja 
vnesejo podatke: 

 

% v letu 

% v letu 

Odstotni delež priprave za ponovno uporabo in recikliranje 
gospodinjskih in podobnih odpadkov, kot je navedeno v 
metodi izračuna, ki jo je izbrala država članica v vsakem 
letu, vključenem v tem poročilu o izvajanju: 

% v letu 

5 

Odstotni delež predelave gradbenih odpadkov in odpadkov % v letu 

                                                 
4 UL L 332, 9.12.2002, str. 1. 
5 Te podatke bo vsako leto zbral Eurostat. 
6 Te podatke bo vsako drugo leto zbral Eurostat.  
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% v letu pri rušenju objektov v vsakem letu, vključenem v tem 
poročilu o izvajanju: 

% v letu 

6 Če cilji niso izpolnjeni, se v poročilo vključijo razlogi za 
neuspeh ter ukrepi, ki jih namerava država članica sprejeti, 
da bi te cilje izpolnila. 
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