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PRILOGA 6 

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA 

D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.) 
D2 Obdelava v zemlji (na primer biološka razgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji ipd.) 
D3 Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana 

odlagališča ipd.) 
D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov v jame, ribnike ali lagune ipd.) 
D5 Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene 

med seboj in od okolja ipd.) 
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 z enim od postopkov pod D1 – D12 
D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine 

ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 – D12 (npr. izparevanje, sušenje, 
kalcinacija, ipd.) 

D10 Sežiganje na kopnem 
D11 Sežiganje na morju 
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.) 
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 – D12 
D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 – D13 
D15 Skladiščenje do enega od postopkov pod D1 – D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, 

na mestu nastanka odpadkov) 

Opomba: Namen te priloge je našteti postopke odstranjevanja, kakršni nastopajo v praksi. Odstranjevanje 
odpadkov mora biti izvedeno v skladu s 5. členom te uredbe. 
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PRILOGA 5 

POSTOPKI PREDELAVE 

R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 
R2 Pridobivanje topil / regeneracija 
R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s 

kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja) 
R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin 
R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov 
R6 Regeneracija kislin ali baz 
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja 
R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev 
R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja 
R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje 
R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom pod R1 – R10 
R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 – R11 
R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – R12 (razen začasnega skladiščenja, do 

zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)  

Opomba: Namen te priloge je našteti postopke predelave, kakršni nastopajo v praksi. 
 Predelava odpadkov mora biti izvedena v skladu s 5. členom te uredbe. 




