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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 
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 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k 

Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 

1979 

(08648/2015 – C8-0157/2015 – 2014/0359(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08648/2015), 

– so zreteľom na zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o 

diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 

(08648/2015 ADD 1), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (C8-0157/2015), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i 

článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 

a bezpečnosť potravín (A8-0002/2016), 

1. udeľuje súhlas so zmenou protokolu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa má 

zabezpečiť ochrana ľudského prostredia pred znečistením ovzdušia. Niekoľko štúdií 

uskutočnených v rokoch 1972 až 1977 ukázalo, že látky znečisťujúce ovzdušie môžu 

prekonať niekoľko tisíc kilometrov pred tým, než dôjde k ich usadeniu. Problémy spôsobené 

znečistením ovzdušia je preto potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni. Dohovor, ktorý bol 

podpísaný v roku 1979 a platnosť nadobudol v roku 1983, bol prvým právne záväzným 

medzinárodným nástrojom v tejto oblasti. Vytvoril sa ním rámec na kontrolu a znižovanie 

poškodzovania ľudského zdravia a životného prostredia spôsobeného znečisťovaním ovzdušia 

presahujúcim hranice štátov. Funkciu sekretariátu plní v zmysle dohovoru výkonný tajomník 

Európskej hospodárskej komisie OSN pre Európu (EHK OSN). Dohovorom sa zavádza 

program spolupráce pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok 

v ovzduší Európy (EMEP). 

 

K dnešnému dňu bolo k dohovoru pripojených osem protokolov, v ktorých sa identifikujú 

osobitné opatrenia, ktoré majú zmluvné strany prijať na zníženie svojich emisií látok 

znečisťujúcich ovzdušie. Prvý protokol k dohovoru bol podpísaný v roku 1984 a upravovala 

sa ním schéma financovania činností v rámci EMEP. Druhý protokol, v ktorom sa riešila 

otázka emisií síry, bol prvým zásadným opatrením na znižovanie znečistenia ovzdušia. V 

treťom, štvrtom a piatom sa riešila otázka oxidov dusíka, prchavých organických zlúčenín a 

opätovne emisií síry a ich prúdenia presahujúceho štátne hranice. Protokol z roku 1991 o 

prchavých organických zlúčeninách znamenal posun od prístupu, ktorý sa zaoberal jednou 

látkou, k účinnejšiemu skupinovému prístupu. V roku 1998 nasledovali dva aarhuské 

protokoly (o ťažkých kovoch a o perzistentných organických látkach). Ôsmy protokol, 

ktorého cieľom je znižovanie acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu, je prvým, ktorý 

rieši viac znečisťujúcich látok a viacnásobné účinky a zahŕňa osobitné národné emisné stropy 

a záväzky znižovania rôznych látok. 

 

Cieľom Aarhuského protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch (ďalej len „protokol“) je 

znižovanie a kontrola vypúšťania antropogénnych emisií, ako sú olovo (Pb), kadmium (Cd) a 

ortuť (Hg), do ovzdušia. Od zmluvných strán sa v ňom vyžaduje, aby znížili svoje celkové 

ročné emisie týchto troch kovov pod ich úrovne z roku 1990 alebo pod úrovne z niektorého z 

rokov 1985 až 1995. Protokol sa zameriava na zníženie emisií z priemyselných zdrojov 

(železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, priemyslu neželezných kovov), spaľovacích 

procesov (výroby energie, cestnej dopravy) a spaľovania odpadu. Stanovujú sa v ňom limitné 

hodnoty pre emisie z určitých veľkých stacionárnych zdrojov a vyžaduje sa používanie 

najlepších dostupných techník (BAT). Zmluvné strany musia tiež vypracovať a viesť emisné 

inventáre pre Pb, Cd a Hg, postupne zrušiť olovnatý benzín a znížiť úrovne koncentrácie Hg v 

alkalických batériách. V protokole sa navrhuje zavedenie opatrení na nakladanie s ďalšími 

výrobkami obsahujúcimi Hg vrátane meracích prístrojov. 

 

Pristúpenie Spoločenstva k protokolu bolo v mene Spoločenstva schválené rozhodnutím Rady 

2001/379/ES zo 4. apríla 2001. Protokol, ktorý nadobudol platnosť 29. decembra 2003, bol 

transponovaný do právnych predpisov EÚ prostredníctvom viacerých nástrojov. Zmluvné 

strany preskúmali protokol so zreteľom na dostatočnosť a účinnosť záväzkov v ňom 

obsiahnutých a v roku 2009 a 2010 sa dohodli na začiatku rokovaní o revízii textu protokolu a 
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jeho príloh. V decembri 2012 bol protokol zmenený rozhodnutiami 2012/5, 2012/6 a 2012/7, 

pričom posledné dve sa týkajú BAT. 

 

Rozhodnutie 2012/5 musia ratifikovať zmluvné strany. V revidovanom protokole sa stanovujú 

najmä prísnejšie limitné hodnoty pre emisie prachu z určitých veľkých stacionárnych zdrojov, 

ako aj pružné prechodné opatrenia, ktoré sú prínosom pre tie zmluvné strany, ktoré pristúpia k 

protokolu pred koncom roka 2019 vrátane krajín východnej a juhovýchodnej Európy.  

 

Táto zmena protokolu je už vo veľkej miere obsiahnutá v právnych predpisoch EÚ a bude sa 

ďalej transponovať predovšetkým prostredníctvom novej smernice, ktorá stanovuje 

aktualizované národné emisné stropy pre určité látky znečisťujúce ovzdušie a ročné národné 

inventúry emisií, ktoré zahŕňajú, okrem iného, emisie olova, kadmia a ortuti. 

 

Návrh rozhodnutia Rady obsahuje text zmeny protokolu prostredníctvom rozhodnutia 2012/5 

v jeho prílohe. Ako už bolo vysvetlené, táto zmena je v plnom súlade s platnými právnymi 

predpismi EÚ. Ratifikácia dodatku bude dôležitým krokom smerom k vyššej úrovni ochrany 

ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia. 

Spravodajca preto víta návrh rozhodnutia Rady a navrhuje, aby Európsky parlament udelil 

svoj súhlas. 
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