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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 47. seji, 17. 12. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o
embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih,
2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 47. seji, 17. 12. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o
embalaţi in odpadni embalaţi, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES
o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in
akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi, ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazloţitev predlagatelja je podala mag. Tanja Bolte iz Ministrstva za
okolje in prostor. Pojasnila je, da predlog direktive o spremembi direktiv o odpadkih
sodi v okvir sveţnja kroţnega gospodarstva, s katerim naj bi EU z vizijo Evrope brez
odpadkov v prihodnjih letih zahtevala stroţje zaveze glede recikliranja. Evropska
komisija je 16. decembra 2014 Evropskemu parlamentu, na plenarnem zasedanju v
Strasbourgu, predstavila program dela za leto 2015. Člane komisije je seznanila, da
se je Evropska komisija odločila, da bo črtala projekt kroţnega gospodarstva iz
svojega programa dela in predlagala nov, učinkovitejši in ambicioznejši program.
Člani komisije ugotavljajo, da bo to dejanje vplivalo na nadaljnjo obravnavo
predloţenega zakonodajnega akta.
V nadaljevanju so bili članom komisije predstavljeni cilji, ki jih vsebuje obravnavani
predlog direktive, da se vzpostavi okvir, ki bi pripomogel k temu, da bi kroţno
gospodarstvo postalo resničnost in sicer z bolje medseboj povezanimi politikami,
ustrezno pravno ureditvijo ter dejavno podporo z raziskavami in inovacijami.
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V nadaljevanju je bilo prestavljeno stanje pri ravnanju z odpadki v Sloveniji. Slovenija
je v preteklih letih storila velik napredek, saj je od 86 odlagališč v skladu z Direktivo
1999-31-ES zaprtih 27, od preostalih 59, ki so v postopku zapiranja, pa jih obratuje
še 22. Trend ločenega zbiranja odpadkov je v porastu. V okviru zadnjega poročanja
je bilo ugotovljeno, da za leto 2012 ni bil doseţen cilj recikliranja odpadne kovinske
embalaţe. Ob uporabi iste infrastrukture, brez nadgradnje ločenega zbiranja
komunalnih odpadkov in brez sprememb v sistemu poročanja o zbiranju in obdelavi
podatkov, bi lahko imeli teţave z doseganjem večine predpisanih ciljev.
Člani komisije ugotavljajo, da poglavitne spremembe v predlaganem zakonodajnem
aktu predvidevajo uskladitev opredelitve pojmov in odstranitev zastarelih pravnih
obveznosti, poenostavitev in racionalizacijo obveznosti poročanja, uvedbo sistema
zgodnjega opozarjanja za spremljanje izpolnjevanja ciljev za recikliranje, uvedbo
minimalnih pogojev za delovanje za razširjeno odgovornost proizvajalcev,
postavljanje višjih ciljev za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih
odpadov na 70% do leta 2030, obvezno ločeno zbiranje bioloških odpadkov, ukrepe
za preprečevanje nastajanja odpadkov ter postavljanje cilja zmanjšanja nastajanja
ţivilskih odpadkov za najmanj 30% do leta 2025, postavljanje višjih ciljev za ponovno
uporabo in recikliranje odpadne embalaţe, omejitev odlaganja na odlagališčih za
komunalne odpadke, ki niso ostanki odpadkov do leta 2030.
Sistemu ravnanja z odpadki posveča svojo pozornost tudi Drţavni svet, ki opozarja
na evropske primere dobre prakse. Gre za občine, ki se soočajo s pomanjkanjem
odlagališčnega prostora in iščejo učinkovite sisteme energetske predelave odpadkov.
Odpadki sicer predstavljajo vir sekundarnih surovin za industrijo, a so del kroţnega
gospodarstva, ki pomeni premik v smeri boljše produktivnosti virov. Zato je
pomembno, da se področje odpadkov učinkovito poveţe z raziskavami in razvojem,
zaposlovanjem ter podjetništvom in industrijo.
Člani komisije menijo, da je potrebno nadaljevati in spodbujati politike ravnanja z
odpadki z učinkovitim zdruţevanjem pravnih, upravnih in gospodarskih instrumentov.
Bilo je izraţeno mnenje, da bi bila potrebna bolj stimulativna podpora drţavljanom pri
dejanjih za zniţevanje količin odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja.
Člani komisije ugotavljajo, da obravnavana direktiva ne zajema odpadne nagrobne
sveče. Izpostavljajo za Slovenijo značilno izjemno visoko uporabo nagrobnih sveč, ki
zahteva poseben pristop, prilagojen posebnih zahtevam za ravnanje s temi odpadki.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o
embalaţi in odpadni embalaţi, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES
o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in
akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.
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