
PRILOGA 4 

 

 

PRAVILA ZA IZRAČUN DOSEGANJA CILJEV IZ 1., 2. IN 3. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 

13. ČLENA TE UREDBE 

 

(1) Za namene izračuna, ali so doseženi cilji iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe: 

 

1. se izračuna masa komunalnih odpadkov, nastalih in pripravljenih za ponovno uporabo ali 

recikliranih v izbranem koledarskem letu; 

 

2. se masa komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, izračuna kot masa proizvodov ali 

sestavnih delov proizvodov, ki so postali komunalni odpadki in v zvezi s katerimi so bili opravljeni vsi 

potrebni postopki preverjanja, čiščenja ali popravil, s čimer se omogoči njihova ponovna uporaba brez 

nadaljnjega sortiranja ali predobdelave; 

 

3. se masa recikliranih komunalnih odpadkov izračuna kot masa odpadkov, v zvezi s katerimi so bili 

opravljeni vsi potrebni postopki preverjanja, sortiranja in drugi predhodni postopki, s katerimi se 

odstranijo odpadni materiali, ki niso cilj poznejše predelave, in se zagotovi visoka kakovost recikliranja, 

in ki vstopajo v postopek recikliranja, v katerem se odpadni materiali dejansko ponovno predelajo v 

proizvode, materiale ali snovi. 

 

(2) Za namene 3. točke prejšnjega odstavka se komunalni odpadki stehtajo, ko vstopijo v postopek 

recikliranja. 

Ne glede na prejšnji stavek se lahko komunalni odpadki stehtajo na izhodu iz katerega koli postopka 

sortiranja, in sicer pod pogojem, da: 

1. se takšni izhodni odpadki nato reciklirajo; 

2. se masa materialov ali snovi, ki se odstranijo v nadaljnjih postopkih pred postopkom recikliranja in 

se nato ne reciklirajo, ne vključi v maso odpadkov, ki se poročajo kot reciklirani. 

 

(3) Za namene izračuna, ali so doseženi cilji iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe 

se lahko količina biorazgradljivih komunalnih odpadkov, ki vstopajo v aerobno ali anaerobno obdelavo, 

šteje za reciklirano, kadar s to obdelavo nastanejo kompost, digestat ali drug izhodni produkt s 

podobno količino reciklirane vsebnosti glede na vhodni odpadni material, ki naj bi se uporabljal kot 

reciklirani proizvod, material ali snov. Kadar se izhodni produkt uporabi v ali na tleh, ga lahko države 

članice štejejo kot recikliranega samo, če ta raba koristi kmetijstvu ali pomeni ekološko izboljšanje.  

Od 1. januarja 2027 se lahko komunalni biološki odpadki, ki vstopajo v aerobno ali anaerobno 

obdelavo, štejejo kot reciklirani samo, če so v skladu z 18. členom te uredbe zbrani ločeno ali ločeni 

na kraju nastanka. 

 

(4) Za namene izračuna, ali so doseženi cilji iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe, 

se količina odpadnih materialov, ki po predobdelavi, ki se izvede pred predelavo, prenehajo biti 

odpadki, lahko šteje za reciklirano pod pogojem, da so takšni materiali namenjeni nadaljnji ponovni 

predelavi v proizvode, materiale ali snovi, ki se bodo uporabljali za prvotni namen ali druge namene. 

Vendar se materiali, ki niso več odpadki in bodo uporabljeni kot gorivo ali druga sredstva za 

pridobivanje energije ali bodo sežgani, uporabljeni za zasipanje ali odloženi na odlagališčih, ne 

upoštevajo pri izračunu doseganja ciljev recikliranja. 

(5) Za namene izračuna, ali so doseženi cilji iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe, 
se lahko upošteva tudi recikliranje kovin, izločenih po sežigu komunalnih odpadkov, in sicer pod 
pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določena merila kakovosti, določena v Izvedbenem sklepu 
Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje 
podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384.  



 

(6) Pri izračunu doseganja ciljev iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe se 

upoštevajo tudi tisti odpadki, ki so bili v RS zbrani in nato poslani v drugo državo članico ne glede na 

to, da so se v tej državi članici pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali uporabili za zasipanje. 

Odpadki iz prejšnjega stavka, ki so bili zbrani v drugi državi članici in poslani v RS na pripravo za 

ponovno uporabo, recikliranje ali zasipanje, se pri izračunavanju ciljev iz 3., 4. in 5. točke prvega 

odstavka 13. člena te uredbe v RS ne upoštevajo.  

 

(7) Pri izračunu doseganja ciljev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe se 

upoštevajo tudi tisti odpadki, ki so bili v RS zbrani in nato poslani v tretjo državo, če so izpolnjene 

zahteve iz sedmega odstavka 13. člena te uredbe in če v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 izvoznik 

lahko dokaže, da pošiljka odpadkov izpolnjuje zahteve iz navedene uredbe in da je obdelava 

odpadkov v tretji državi izvedena pod pogoji, ki so v splošnem enakovredni zahtevam, določenim v 

pravnem redu Evropske unije. 

 

(8) Pri zagotavljanju zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih se lahko 

uporabljajo stopnje povprečnih izgub samo v primerih, kadar zanesljivih podatkov ni mogoče pridobiti 

drugače, in se izračunajo na podlagi pravil izračunavanja, določenih v Izvedbenem sklepu Komisije 

(EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o 

odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


