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PRILOGA 3  
 

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA 
 
 
D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.) 
D2 Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.) 
D3 Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko črpajo, v vrtine, solne jaške ali 

naravno dana odlagališča itd.) 
D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali muljev v jame, ribnike ali lagune itd.) 
D5 Posebej projektirano odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, 

ločene med seboj in od okolja, itd.) 
D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane  
D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno  
D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali 

mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 
D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne 

spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 
(npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.) 

D10 Sežiganje na kopnem  
D11 Sežiganje na morju(  
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.) 
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12(  
D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D13 
D15 Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D14 (razen začasnega 

skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)(���  
 

                                                           
(  Ta postopek je prepovedan z zakonodajo EU in mednarodnimi konvencijami. 
(  Če ni druge ustrezne kode D, lahko to vključuje predhodne postopke pred odstranjevanjem, vključno s 
predobdelavo, med drugim razvrščanje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, kondicioniranje ali 
ločevanje pred katerim koli postopkom, označenim z D1 do D12. 
(���  Začasno skladiščenje pomeni predhodno skladiščenje v skladu s 27. točko 3. člena te uredbe. 




