
RE\735173SK.doc PE409.670v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Dokument na schôdzu

16.7.2008 B6-0000/2008

NÁVRH UZNESENIA
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-000/2008

v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

predkladá Miroslav Ouzký

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne 
kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch
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Uznesenie Európskeho parlamentu o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa 
ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001, ktorým sa 
stanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch 
(2001/331/ES)

– so zreteľom na oznámenie KOM(2007)707 Komisie Rade, Európskemu parlamentu, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o preskúmaní 
odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa stanovujú minimálne kritériá environmentálnych 
inšpekcií v členských štátoch

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A. keďže Európsky parlament a Rada prijali v roku 2001 odporúčanie 2001/331/ES 
obsahujúce nezáväzné kritériá plánovania a vykonávania environmentálnych inšpekcií, 
nadväzovania na environmentálne inšpekcie a podávania správ o nich, pričom uznali, že 
medzi jednotlivými systémami inšpekcií v členských štátoch jestvujú veľké rozdiely,

B. keďže cieľom tohto odporúčania bolo zvýšiť mieru dodržiavania environmentálnej 
legislatívy Spoločenstva a prispieť k väčšiemu súladu pri jej implementácii a presadzovaní 
vo všetkých členských štátoch,

C. keďže Komisia uvádza v oznámení KOM(2007)707 svoj názor na ďalší vývoj, pokiaľ ide 
o odporúčanie, založený okrem iného na správach o implementácii tohto odporúčania 
predložených členskými štátmi,  

D. keďže v oznámení sa uvádza, že informácie predložené členskými štátmi o spôsobe, akým 
implementovali odporúčanie, boli „neúplné alebo ťažko porovnateľné“,

E. keďže informácie predložené členskými štátmi naznačujú, že „len niekoľko z nich 
uskutočnilo implementáciu v plnom rozsahu“ a že „naďalej jestvujú obrovské rozdiely, 
pokiaľ ide o spôsob uskutočňovania environmentálnych inšpekcií v rámci Spoločenstva“,

F. keďže podľa Komisie je čiastočnou príčinou neukončenej implementácie rozdielny výklad 
definícií a kritérií odporúčania a požiadaviek na podávanie správ zo strany členských 
štátov,

G. keďže Komisia uznáva, že rozsah pôsobnosti odporúčania je nedostatočný a nie sú v ňom 
zahrnuté mnohé dôležité činnosti, napríklad sieť Natura 2000, obmedzovanie nelegálnej 
prepravy odpadu, registrácia a autorizácia chemických látok (REACH), obmedzovanie 
určitých nebezpečných látok vo výrobkoch (napr. smernica o obmedzení používania 
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach), obchodovanie 
s ohrozenými druhmi, ako aj činnosti súvisiace s geneticky modifikovanými organizmami 
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a systémami zodpovednosti výrobcu,

1. so znepokojením berie na vedomie záver Komisie, že nie je možné zaručiť plnú 
implementáciu environmentálnej legislatívy Spoločenstva, pretože to vedie nielen 
k pretrvávajúcemu poškodzovaniu životného prostredia, ale aj k narušovaniu hospodárskej 
súťaže;

2. zdôrazňuje nevyhnutnosť správneho a rovnomerného presadzovania právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia a tiež skutočnosť, že čokoľvek iné je 
nesplnením očakávaní verejnosti a poškodzuje dobré meno Spoločenstva ako efektívneho 
ochrancu životného prostredia;

3. nesúhlasí so zámerom Komisie riešiť tento problém výlučne prostredníctvom 
nezáväzného odporúčania a vložením konkrétnych právne záväzných požiadaviek do 
právnych predpisov v príslušnom odvetví;

4. vyzýva namiesto toho Komisiu, aby do konca roku 2009 predložila návrh smernice 
o environmentálnych inšpekciách, v ktorej objasní definície a kritériá a rozšíri jej rozsah 
pôsobnosti;

5. považuje za nevyhnutné upevniť sieť Európskej únie na implementáciu a presadzovanie 
európskeho práva (IMPEL) a naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roku 2009 poskytla 
informácie o možných spôsoboch jej upevnenia vrátane zriadenia jednotky Spoločenstva 
pre environmentálne inšpekcie;

6. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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