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Spoštovani g. Miro Cerar, predsednik vlade,
slovenske okoljske nevladne organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo, z zaskrbljenostjo
spremljamo predloge predsednika in podpredsednika Evropske komisije, g. Junckerja in Timmermana,
glede umika dveh pomembnih in nedavno sprejetih paketov o kakovosti zraka in krožnem gospodarstvu.
Pozivamo vas, da podprete naše nasprotovanje umiku obeh paketov.
Paketa o kakovosti zraka in krožnem gospodarstvu je prejšnja Evropska komisija objavila decembra
2013, oziroma julija 2014 z namenom, da prebivalcem Evrope zagotovi kakovosten zrak ter evropskemu
gospodarstvu učinkovitejšo rabo virov. Oba predloga sta že v fazi obravnave v Evropskem parlamentu in
Svetu ministrov.
Umik predlogov, ki sta bila objavljena pred manj kot letom dni in sta že v postopku so-odločanja, lahko
resno zamaje verodostojnost organov odločanja EU. Obsežno delo, ki ga je na obeh področjih opravila
prejšnja komisija, se je tako znašlo v senci dvoma ali pa bo preprosto romalo v smeti. V vsakem primeru
to predstavlja izjemno neučinkovitost organa, ki trdi, da se zavzema za učinkovitejšo zakonodajo, ter
zlorabo pravice Evropske komisije glede pobud. Ta pravica bi morala biti povezana z odgovornostjo
zaupanja vrednega in zanesljivega partnerja, ki spoštuje sprejete predloge in je odprt za konstruktivna
pogajanja z ostalima dvema vejama zakonodajne oblasti.
Onesnažen zrak je vzrok za desetkrat več smrti, kot jih povzročijo prometne nesreče. A ukrepi, s katerimi
bi zagotovili višjo kakovost zraka, niso deležni niti približno tolikšne pozornosti kljub dejstvu, da si 79 %
prebivalcev želi ukrepanje EU na tem področju. Paket o kakovosti zraka bi do leta 2030 zmanjšal število
prezgodnjih smrti, povezanih z onesnaženim zrakom za 58.000 letno, s tem povezane ekonomske koristi
pa so ocenjene na 40-140 milijard evrov v letu 2030. Drugi učinki onesnaženega zraka so povezani z
evtrofikacijo, zakisljevanjem in z ravnmi prizemnega ozona po vsej Evropi.
Predlagane spremembe odpadkovne zakonodaje, ki je osrednja komponenta paketa o krožnem
gospodarstvu, pa predstavlja osnovni gradnik prihodnje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Če
bodo spremembe sprejete, lahko boljše okoljsko oblikovanje izdelkov, preprečevanje odpadkov in
ponovna uporaba EU gospodarstvu prinesejo 600 milijard evrov prihrankov. Ukrepi za povečanje
produktivnosti virov za 30 odstotkov bi prinesli rast BDP za 1 odstotek in istočasno ustvarili 2 milijona

dodatnih delovnih mest. Civilna družba, podjetja, lokalne skupnosti in industrija so že izrazile svojo
podporo paketu. Številne lokalne skupnosti po Evropi, ki so se zavezale postati družba brez odpadkov, v
praksi dokazujejo, da so na področju preprečevanja odpadkov, ponovne uporabe, ločenega zbiranja in
recikliranja v kratkem času izvedljivi celo ambicioznejši cilji, kot jih je v spremembah odpadkovne
zakonodaje predlagala prejšnja komisija.
Umik pomembnih okoljskih zakonodajnih predlogov bi bil tako presenetljiv, kot tudi zaskrbljujoč z več
zornih kotov. Vzrok za njihov umik naj bi bila zahteva po deregulaciji iz Bruslja, ter rezultat volitev v
Evropski parlament. Dejstvo pa je, da med volitvami nihče od EU ni javno zahteval manjšega varstva
okolja, oziroma umika predlogov zakonodaje o odpadkih ali kakovosti zraka. To seveda ne preseneča, saj
so raziskave javnega mnenja pokazale, da je varstvo okolja za 95 % prebivalcev Evrope pomembno in za
kar polovico zelo pomembno. Z drugimi besedami torej: umik zakonodajnih predlogov nima nič opraviti
z zahtevami javnosti.
Organizaciji European Environmental Bureau ter Friends of the Earth Europe sta nedavno na
predsednika in podpredsednika Evropske komisije, predsednike vlad in okoljske ministre držav članic že
naslovile protestna pisma glede umika teh dveh delov zakonodaje. Vsebini in izraženim zahtevam obeh
organizacij se pridružujemo tudi slovenske okoljske nevladne organizacije, združene v mrežo Plan B za
Slovenijo. /pismi prilagamo temu sporočilu/
Pozivamo vas torej, da predsedniku Evropske komisije g. Junckerju posredujete jasno sporočilo, da
zaradi pozitivnih vplivov na zdravje, okolje, gospodarstvo in delovna mesta, umik predlogov zakonodaje
o kakovosti zraka in odpadkih ni sprejemljiv.
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