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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 69. redni seji, 20. 4. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 69. redni seji, 20. 4. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (v nadaljevanju: predlog
stališča), 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, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Uroš Vajgl, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, ki je
predstavil predlog direktive in predlog stališča RS. Pojasnil je, da je Komisija revizijo
zakonodaje EU o odpadkih navedla ţe v prvem sveţnju ukrepov o kroţnem gospodarstvu,
julija 2014, a jih je nato umaknila, da bi pripravila ambicioznejši predlog, ki bi zajel celotno
kroţno gospodarstvo. Komisija je decembra 2015 predstavila nov sveţenj o kroţnem
gospodarstvu, z zakonodajnimi predlogi, katerih namen je spremeniti nekatere direktive o
odpadkih. Poudaril je, da gre pri predlagani direktivi za element v okviru paketa kroţnega
gospodarstva. Sveţenj ukrepov s področja kroţnega gospodarstva prinaša spremenjene
zakonodajne predloge o odpadkih z zastavljenimi skupnimi cilji EU glede 65% recikliranja
komunalnih odpadkov in 75% recikliranja odpadne embalaţe do leta 2030. Vlada RS
predlagane spremembe obravnavane direktive načeloma podpira, ob tem pa izraţa zadrţke
do nekaterih predlaganih sprememb in dopolnitev. Pri tem se izpostavlja postopno višanje
cilja priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov na 60% do leta 2025
oziroma na 65% do leta 2030, glede katerega izraţa dvom v pravilnost predlagane metode
za izračun stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo komunalnih odpadkov. Dvom
izraţa tudi glede obvezne uporabe hierarhije ravnanja z odpadki.
Člani komisije ugotavljajo, da predlagana spremenjena direktiva o odpadkih določa jasne
cilje glede zmanjšanja količine odpadkov ter dolgoročni načrt za ravnanje z odpadki in
njihovo recikliranje. Določbe bodo imele pomemben vpliv na načrtovane naloţbe in prihodnje
infrastrukture sistemov ravnanja z odpadki. Za prenos direktive je predvidena sprememba
Zakona o varstvu okolja ter nekaterih podzakonskih predpisov o odpadkih.
Član komisije, predstavnik obrtnikov v Drţavnem svetu, je izpostavil uskladitev pri opredelitvi
pojmov odpadkov in ostankov v okviru proizvodnega postopka. Gre za opredelitev odpadkov
v odnosu do varstva okolja pred posledicami njihovega nastajanja in ravnanja z njimi. S
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stališča okolja je izjemno pomembno, da so materiali pravilno razvrščeni med
odpadke/ostanke. Razjasnitev razlikovanja med navedenima kategorijama temelji na tem, ali
je material namenjen za predelavo ali odstranjevanje in je povezan s posledicami, ki jih
povzroči status odpadek/ostanek. Predstavnica ministrstva je pojasnila, da je bila ta vsebina
v preteklosti predmet poglobljene razprave z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
Člani komisije ugotavljajo, da naj bi predlagani ukrepi iz sveţnja o kroţnem gospodarstvu
omogočili boljši izkoristek surovin, proizvodov in odpadkov, posledično pa prinesli prihranek
energije in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, za kar naj bi bil zagotovljen določen obseg
finančnih sredstev iz programa Obzorje 2020 in iz strukturnih skladov. V zvezi s tem
izpostavljajo vprašanje učinkovitega nadzora nad porazdelitvijo in porabo evropskih sredstev
za financiranje programov.
Člani komisije izpostavljajo potrebo za podporo in koordinacijo preventivnih aktivnosti za
večje ozaveščanje javnosti in motiviranje vseh deleţnikov za zmanjševanje količin odpadkov
in emisij, ki imajo lahko pozitivne učinke na okolje.
***
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 Direktive 2008/98/ES o odpadkih.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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