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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 66. seji, 2. 3. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij – Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 66. seji, 2. 3. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za kroţno gospodarstvo, 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.
Uvodno predstavitev je podala mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za
okolje Ministrstva za okolje in prostor. Predstavila je ozadje, poglavitne namene in
cilje ter rešitve in predlog stališča RS. Povedala je, da je kroţno gospodarstvo ena
izmed devetih prioritetnih področij slovenske Strategije pametne specializacije. To
pomeni, da bodo spodbude evropske kohezijske politike med drugim namenjene tudi
spodbujanju raziskav, razvoja in inovacij na področju kroţnega gospodarstva.
Slovenija pozdravlja obravnavano sporočilo in meni, da je to pravi razvojni model za
prihodnji razvoj gospodarstva. Strinja se z opredeljenimi prioritetnimi sektorji
ukrepanja in meni, da bo potrebno izboljšati zakonodajni okvir na ravni EU. Slovenija
podpira širok seznam ukrepov iz akcijskega načrta, pri čemer pa poudarja, da mora
vsak posamezen ukrep upoštevati vpliv na konkurenčnost tudi z vidika dodatnih
administrativnih zahtev, še posebej za mala in srednja podjetja. Slovenija prav tako
načeloma podpira cilje recikliranja, predelave in zmanjšanja odlaganja odpadkov na
odlagališčih, zelena javna naročila in ukrepe na področju gnojil.
Člani komisije se strinjajo, da je učinkovito ravnanje z viri in preusmeritev iz
linearnega modela gospodarstva na kroţno gospodarstvo, nujna. Vendar je uspešen
prenos rezultatov raziskav v učinkovite industrijske rešitve na trgu še vedno kronični
problem gospodarskega prostora.
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Člani komisije ugotavljajo, da je koncept kroţnega gospodarstva ţe vključen v
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga je Vlada RS sprejela oktobra
2015 in ki tudi predvideva aktivno vsebinsko sodelovanje različnih resorjev in
deleţnikov. Člani komisije ugotavljajo, da sveţenj o kroţnem gospodarstvu
obravnava vprašanja podnebnih sprememb in okolja, hkrati pa spodbuja ustvarjanje
delovnih mest, gospodarsko rast, naloţbe in socialno pravičnost. Novi sveţenj bo
tako dodatna spodbuda za sistematične spremembe v delovanju slovenskega
gospodarstva. Predlagani ukrepi bodo po mnenju članov komisije, prinesli koristi za
okolje in gospodarstvo.
Člani komisije izpostavljajo, da sta ključna elementa spremenjenega predloga o
odpadkih sprejet skupni cilj EU glede 65% recikliranja komunalnih odpadkov do leta
2030 in skupni cilj EU glede 75% recikliranja odpadne embalaţe do leta 2030. Prav
tako je zavezujoč cilj za Slovenijo zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na
odlagališčih na največ 10% vseh odpadkov do leta 2030 in prepoved odlaganja
ločeno zbranih odpadkov na odlagališčih.
Člani komisije ugotavljajo, da fizične osebe in podjetja, ki opravljajo dejavnost
zbiranja odpadkov niso bile ekonomsko stimulirane za ločevanje odpadkov. Podjetja
ki so imela visok odstotek zbranih ločenih frakcij, so imela višje stroške, občani, ki so
dosledno ločevali odpadke pa so imeli enako višino poloţnic, kot tisti ki tega niso
počeli. Člani izpostavljajo, da bi pozitivna ekonomska stimulacija za odgovorno
ravnanje z odpadki dosegla boljši učinek, kot inšpekcijski nadzor in izvajanje
kazenskih določb.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za kroţno gospodarstvo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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