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Vprašanje za ustni odgovor O-000063/2018 

za Svet 
Člen 128 poslovnika 

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Zadeva: Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in 
odpadkih 

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo določa naslednja cilja, ki izhajata iz politik, za kateri pogosto 
velja, da sta si v nasprotju, pri čemer eden izhaja iz politike o odpadkih, drugi pa iz politike o 
kemikalijah: omogočiti recikliranje in izboljšati uporabo sekundarnih surovin; nadomestiti snovi, ki 
vzbujajo zaskrbljenost, oziroma, če to ni mogoče, zmanjšati njihovo prisotnost in izboljšati njihovo 
sledljivost. 

Evropska komisija je 16. januarja 2018 sprejela nov sveženj ukrepov za izvajanje akcijskega načrta za 
krožno gospodarstvo, vključno s sporočilom in spremnim delovnim dokumentom služb Komisije o 
izvajanju svežnja o krožnem gospodarstvu: možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o 
kemikalijah, proizvodih in odpadkih (COM(2018)0032 in SWD(2018)0020).  

Cilj tega sporočila je v Uniji spodbuditi obširno razpravo o tem, kako obravnavati najpomembnejše 
elemente, ki se pojavljajo na stičišču zakonodaje o kemikalijah, proizvodih in odpadkih. Izhodišče 
sporočila je trditev, da lahko prisotnost nekaterih kemikalij ovira recikliranje in ponovno uporabo. V 
sporočilu so obravnavana štiri ključna vprašanja, ki se pojavijo pri hkratnem izvajanju zakonodaje o 
kemikalijah, proizvodih in odpadkih, in kako ta ovirajo razvoj krožnega gospodarstva: nezadostne 
informacije o problematičnih snoveh v proizvodih in odpadkih, prisotnost problematičnih snovi v 
recikliranih materialih, negotovosti v zvezi s tem, kako lahko materiali prenehajo biti odpadki, ter 
težave pri uporabi metodologij EU za razvrščanje odpadkov, kar vpliva na možnost recikliranja 
materialov (sekundarne surovine). Cilj sporočila je spodbuditi razpravo o tem, kako ta vprašanja 
obravnavati.  

Glede na to, da je treba za rešitev težav „stičišča“ nedvomno hitro ukrepati: 

– Kakšno je stališče Sveta glede teh vprašanj in glede politik, ki jih v zvezi s štirimi ključnimi 
vprašanji, ki se pojavljajo pri hkratnem izvajanju zakonodaje o kemikalijah, proizvodih in 
odpadkih, predlaga Komisija? 

– Kako točno namerava Svet prispevati k nadaljnji harmonizaciji razlage in izvajanja določb o 
prenehanju statusa odpadka v državah članicah? 
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