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PRILOGA 5 
 

PRIMERI UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV  
 
Ukrepi, ki lahko vplivajo na okvirne pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov: 
 
1. Uporaba ukrepov načrtovanja ali drugih ekonomskih instrumentov, ki spodbujajo učinkovito rabo 
virov. 
 
2. Spodbujanje raziskav in razvoja na področju doseganja čistejših in manj potratnih proizvodov in 
tehnologij ter širjenje in uporaba izsledkov takih raziskav in razvoja. 
 
3. Oblikovanje učinkovitih in pomembnih kazalnikov obremenitve okolja, povezanih z nastajanjem 
odpadkov, katerih namen je prispevati k preprečevanju nastajanja odpadkov na vseh ravneh, od 
primerjave proizvodov na ravni Skupnosti, ukrepanja lokalnih organov do ukrepov države. 
 
Ukrepi, ki lahko vplivajo na faze zasnove, proizvodnje in distribucije: 
 
4. Spodbujanje okoljsko primerne zasnove (sistematična vključitev okoljskih vidikov v zasnovo 
proizvoda, da se izboljša okoljska učinkovitost proizvoda v njegovem celotnem življenjskem krogu). 
 
5. Zagotavljanje informacij o tehnikah preprečevanja nastajanja odpadkov, da se olajša izvajanje 
najboljših razpoložljivih tehnik v industriji. 
 
6. Organizacija usposabljanja pristojnih organov v zvezi z vključitvijo zahtev za preprečevanje 
nastajanja odpadkov v dovoljenja skladno s to uredbo in predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki 
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. 
 
7. Vključitev ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov v napravah, za katere se ne uporablja 
predpis, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. 
Taki ukrepi lahko po potrebi vključujejo ocene ali operativne programe preprečevanja nastajanja 
odpadkov. 
 
8. Uporaba kampanj za ozaveščanje ali zagotavljanje finančne pomoči, pomoči pri odločanju ali druge 
pomoči podjetjem. Taki ukrepi so še zlasti učinkoviti, kadar so usmerjeni v mala in srednje velika podjetja 
in so jim prilagojeni ter delujejo prek vzpostavljenih poslovnih omrežij. 
 
9. Uporaba prostovoljnih dogovorov, združenj potrošnikov/proizvajalcev ali sektorskih pogajanj, da 
ustrezna podjetja ali industrijski sektorji določijo svoje lastne načrte ali cilje za preprečevanje nastajanja 
odpadkov ali izboljšajo potratne proizvode ali embalažo. 
 
10. Spodbujanje verodostojnih sistemov za ravnanje z okoljem, vključno z EMAS in ISO 14001. 
 
Ukrepi, ki lahko vplivajo na fazo potrošnje in uporabe: 
 
11. Ekonomski instrumenti, kot so spodbude za čiste nakupe ali uvedba obveznega plačila potrošnikov 
za dani izdelek ali enoto embalaže, ki bi bila sicer zagotovljena brezplačno. 
 
12. Uporaba kampanj za ozaveščanje in obveščanje širše javnosti ali določene skupine potrošnikov. 
 
13. Spodbujanje verodostojnih znakov za okolje. 
 
14. Dogovori z industrijo, npr. z združenji proizvajalcev, kot so dogovori v okviru integriranih politik do 
proizvodov, ali s prodajalci na drobno o razpoložljivosti informacij o preprečevanju nastajanja odpadkov in 
o proizvodih, ki na okolje vplivajo manj škodljivo. 
 
15. Pri javnih in zasebnih naročilih vključevanje okoljskih meril in meril za preprečevanje nastajanja 
odpadkov v javne razpise in pogodbe v skladu s Priročnikom o okoljskih javnih naročilih, ki ga je 29. 
oktobra 2004 objavila Komisija. 
 
16. Spodbujanje ponovne uporabe in/ali popravila ustreznih zavrženih proizvodov ali njihovih delov, 
zlasti s pomočjo izobraževalnih, ekonomskih, logističnih ali drugih ukrepov, kot so na primer podpora 
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pooblaščenim centrom in mrežam za popravilo in ponovno uporabo ali vzpostavitev takih centrov in mrež 
zlasti na gosto naseljenih območjih. 
 
 
 
 




