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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

VYKONÁVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1. DECEMBRA 2010

1. Biodiverzita (Sandrine Bélier)

Po tom, čo sa EÚ nepodarilo splniť cieľ v oblasti biodiverzity na rok 2010, zaviazala sa 
v Nagoji zastaviť stratu biodiverzity s cieľom zabezpečiť do roku 2020, aby ekosystémy boli 
odolné a aby aj naďalej poskytovali základné služby. Veľmi dôležitou súčasťou riešenia je 
sústava chránených území Natura 2000. Ako Komisia plánuje zamedziť porušovaniu 
ustanovení smerníc o biotopoch a vtákoch a zabezpečiť ich plné vykonávanie? Konkrétne, aké 
opatrenia Komisia prijme na zabezpečenie náležitej úrovne hodnotenia vplyvu a na kontrolu 
správneho používania postupu udeľovania výnimiek v prípade ods. 4 článku 6 smernice 
o biotopoch? Plánuje Komisia prijať dostatočné finančné prostriedky na správu území Natura 
2000?

2. Uskutočňovanie politiky EÚ v oblasti biopalív: ochrana biodiverzity (Karin 
Kadenbach)

V smernici EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie je stanovený súbor kritérií udržateľnosti, 
ktoré majú pomôcť pri zabezpečovaní toho, aby oblasti s vysokým stupňom biologickej 
rozmanitosti nepoškodzoval trh EÚ s agropalivami.

Konkrétne sa v článku 17 uvádza: 

3. Biopalivá a iné biokvapaliny [...] nesmú byť vyrobené zo surovín získaných z pôdy 
s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, t. j. pôdy, ktorá mala v januári 2008 alebo 
po ňom jeden z týchto statusov, a to bez ohľadu na to, či daná pôda tento status ešte má:

b) oblasti určené [...] na ochranu vzácnych a ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných 
medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznamy vypracované medzivládnymi 
organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody, ak sú uznané v súlade 
s článkom 18 ods. 4 druhý pododsek,

Od dosiahnutia dohody o smernici uplynuli dva roky. Smernica nadobudla účinnosť v júni 
2009 a kritériá majú byť uplatnené v praxi do decembra 2010.

Domnieva sa Komisia, že výroba agropalív, ktoré v súčasnosti využívajú automobily v EÚ, 
nepoškodzuje oblasti s vysokým stupňom biologickej rozmanitosti, ak sa pri nej uplatňujú 
tieto kritériá? Ak nie, ako Komisia zabezpečuje presadzovanie uplatňovania týchto pravidiel? 
Napríklad výrobca biopalív v Taliansku Nuove Iniziative Industriali (Srl) plánuje predaj 
agropalív, ktoré majú pochádzať zo zničených lesov Dakatcha Woodlands v Keni. Oblasť 
Dakatcha Woodlands je významné vtáčie územie, čo je označenie združenia BirdLife 
International uznané Súdnym dvorom Európskej únie a miesto, ktoré by bolo v EÚ určite 
chránené a v ktorom žijú druhy nachádzajúce sa na červenom zozname ohrozených druhov 
podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN).
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3. Rámcová smernica o vode (Richard Seeber)

Pri vykonávaní rámcovej smernice o vode (smernice 2000/60/ES) majú členské štáty 
povinnosť stanoviť a zverejniť plány vodohospodárskeho manažmentu.

Ktoré členské štáty už včas zverejnili svoje plány vodohospodárskeho manažmentu?
Koľko plánov vodohospodárskeho manažmentu bolo doteraz zverejnených a do akej miery sú 
v súlade s usmerneniami uvedenými v rámcovej smernici o vode?

4. Pretrvávajúca kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (Margrete Auken)

Súdny dvor Európskej únie 4. marca 2010 rozhodol, že Taliansko porušuje právne predpisy 
EÚ tým, že v regióne Kampánia nevybudovalo sieť zariadení, ktorá by bola postačujúca 
na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie 
a životné prostredie (rozsudok vo veci C-297/08).

Taliansko však neprijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s rozsudkom Súdneho 
dvora. Európska komisia 23. októbra 2010 vyhlásila, že súčasná situácia je veľmi podobná 
kríze, ktorá vypukla v roku 2007 a na základe ktorej Európska komisia začala konanie vo veci 
porušenia právnych predpisov proti Talianskej republike1.

Nebezpečný odpad sa pridáva k domovému či organickému odpadu a/alebo likviduje sa spolu 
s ním, čo je porušením ustanovení rámcovej smernice o odpade a smernice o skládkach 
odpadu. Skládka v obci Terzigno (ktorá sa nachádza v národnom parku a je aj lokalitou 
svetového dedičstva UNESCO) je porušením požiadaviek smernice o skládkach odpadu 
okrem iného preto, že je umiestnená v národnom parku a že sa v súvislosti s ňou neuplatňujú 
postupy pre prijímanie odpadu uvedené v článku 11. Napriek tomu príslušné orgány plánujú 
miesto ukladania odpadu rozšíriť a otvoriť novú skládku v rámci hraníc národného parku. Zdá 
sa teda, že príslušné orgány v Taliansku nevenujú pozornosť rozsudku Súdneho dvora.

Občania masívne demonštrujú proti súčasnej situácii, ktorá zhoršuje ich životné podmienky 
v dôsledku závažného znečistenia životného prostredia a ktorá jasne poukazuje na vážnu 
neúctu k právnym predpisom a inštitúciám EÚ.

Kedy Komisia začne konanie voči Taliansku na základe článku 260 s cieľom dosiahnuť 
uloženie sankcií, keďže toto je zrejme jediný spôsob, ako primäť talianske orgány k tomu, aby 
vyhoveli rozsudku Súdneho dvora?

5. Obrovská skládka nebezpečného odpadu v močariskách pri meste Huelva (Satu 
Hassi)

V meste Huelva, ktoré sa nachádza na juhu Španielska na mieste, kde sa dve rieky vlievajú 
do Atlantického oceána, spoločnosť Fertibéria každoročne vysýpa 2,5 milióna ton odpadu 
sadry s obsahom fosforu do pobrežných močarísk. Vysýpanie odpadu trvá dodnes. Odpad je 

                                               
1 Vyhlásenie Janeza Potočnika, komisára pre životné prostredie, o situácii súvisiacej s odpadom v talianskom 
regióne Kampánia. Tlačová správa portálu Europa, 23. októbra 2010.
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vysoko kontaminovaný ťažkými kovmi. V dôsledku toho bolo za ostatné roky celkovo 
vysypaných viac ako 120 miliónov ton nebezpečného odpadu. Nepodnikli sa žiadne kroky 
na zabezpečenie nepriepustnosti, aby sa zamedzilo presakovaniu ťažkých kovov do riek, 
a teda aj do mora.

Uvedenú otázku prerokoval tento výbor s Komisiou vo februári 2009 počas svojej 
predchádzajúcej schôdze zameranej na vykonávanie právnych predpisov v danej oblasti. 
V marci 2009 Komisia odpovedala listom, že vo februári 2009 zaslala dodatočnú výzvu 
za nesprávne uplatňovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa odpadu v súvislosti 
s ukladaním priemyselného odpadu v močariskách pri meste Huelva, keďže príslušné orgány 
mali považovať sadru s obsahom fosforu za odpad, a nie za vedľajší produkt priemyslu. 
Odpad ako taký podliehal rámcovej smernici o odpade, ako aj technickým požiadavkám 
stanoveným v smernici o skládkach odpadu na základe článku 19 smernice o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernice IPPC).

Súčasné ukladanie odpadu je porušením týchto povinností a španielske orgány povolili, aby 
toto ukladanie odpadu pokračovalo do konca roku.

Dokedy bude Komisia tolerovať toto flagrantné porušovanie platných právnych predpisov 
španielskymi orgánmi? 

Zaslala už Komisia Španielsku konečné písomné varovanie („odôvodnené stanovisko“)? Ak 
áno, kedy sa Komisia rozhodne predložiť prípad Súdnemu dvoru Európskej únie? Ak nie, 
prečo?

Podá Komisia žalobu po ukončení ukladania odpadov s cieľom dosiahnuť, aby španielskym 
orgánom bola uložená povinnosť zabezpečiť sanáciu miesta?

6. Európske environmentálne inšpekcie (Satu Hassi)

Napriek tomu, že v Európe už 35 rokov existujú právne predpisy o odpade, naďalej 
pozorujeme, že v rôznych členských štátoch sa vo veľkej miere nedodržiavajú ich základné 
požiadavky. Španielske orgány povolili v meste Huelva, aby sa po desaťročia tisíce ton 
nebezpečného odpadu vysýpali do pobrežných močarísk, pričom odpad sa takto ukladá 
dodnes na základe povolenia, podľa ktorého je omylom považovaný za vedľajší produkt 
(pozri samostatnú otázku, ktorú predložila Satu Hassi). V talianskom regióne Kampánia sa 
odpad už mnoho rokov ukladá spoločne s domovým odpadom, a to aj v národnom parku 
a napriek rozsudku Súdneho dvora (pozri samostatnú otázku, ktorú predložila Satu Hassi). 
V Maďarsku sa pretrhla nádrž s červeným kalom, v dôsledku čoho prišlo o život 9 osôb a 130 
ľudí bolo zranených a čo zanechalo dlhodobú kontamináciu poľnohospodárskej pôdy.

Toto je len niekoľko príkladov, ktoré poukazujú na to, že nesprávne uplatňovanie, prípadne 
úplné nerešpektovanie základných ustanovení právnych predpisov Európskej únie v oblasti 
životného prostredia, najmä právnych predpisov o odpade, je bežné v mnohých členských 
štátoch EÚ aj v roku 2010.

Mnohým takýmto núdzovým situáciám či katastrofám by sa dalo zamedziť riadnymi 
inšpekciami správneho a úplného uplatňovania európskych právnych predpisov v oblasti 
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životného prostredia. Zdá sa však, že mnohým členským štátom chýbajú prostriedky alebo 
politická vôľa na zabezpečenie náležitých inšpekcií.

Koľko takýchto prípadov sa ešte musí vyskytnúť, aby Komisia zaujala rozhodnejší postoj 
k environmentálnym inšpekciám? Kedy Komisia navrhne právny rámec pre inšpekcie EÚ 
týkajúce sa právnych predpisov v oblasti životného prostredia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
inšpekcie účinne vykonávali v celej EÚ nezávislým spôsobom a za jednotných podmienok?

7. Uplatňovanie systému obchodovania s emisiami EÚ (Theodoros Skylakakis)

EU ETS je najväčší systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov na svete, 
na ktorom sa zúčastňuje množstvo krajín a odvetví. S ohľadom na:
a) zneužívanie certifikovaného zníženia emisií na trhu EU ETS, ktoré vedie k hrubému 
zneužívaniu peňazí európskych spotrebiteľov pri likvidácii plynu HFC-23 za 70-krát vyššie 
náklady, ako sú skutočné náklady na jeho likvidáciu, v dôsledku čoho sa obohacuje niekoľko 
spoločností na celom svete;
b) nárast úrovní plynu HFC-23 v atmosfére;
c) očakávaný návrh opatrenia Komisie na zavedenie ďalších kvalitatívnych obmedzení 
týkajúcich sa používania kreditov z projektov plynárenského priemyslu v rámci EU ETS 
po roku 2012 a zodpovedajúce hodnotenie vplyvu;
d) to, že ak v súvislosti s emisnými právami obchodovanými na trhu s uhlíkom v Európe 
nastanú prípadné chyby, ako je manipulácia trhu, chýbajúca hospodárska súťaž alebo prípady 
kartelov, v rámci inštitúcií neexistuje jednotný orgán EÚ, ktorý by bol zodpovedný 
za monitorovanie, vyšetrovanie a včasný zásah v prípade, že sa tieto chyby vyskytnú, zatiaľ 
čo existujúce orgány neuplatňujú svoje mechanizmy so súbormi nástrojov na zabezpečenie 
hladkého fungovania trhu;
plánuje Komisia zlepšiť vykonávanie právnych predpisov o systéme obchodovania s emisiami 
po roku 2013 (vrátane možnosti zavedenia regulačného orgánu pre tento novovytvorený trh), 
aby zamedzila podobným prípadom v budúcnosti?

8. Vykonávanie právnych predpisov o geneticky modifikovaných plodinách (Bart 
Staes)
A. Právne predpisy týkajúce sa „koexistencie“: Komisia vo svojej správe 
o koexistencii geneticky modifikovaných plodín s konvenčným a ekologickým 
poľnohospodárstvom (apríl 2009) uvádza, že len 15 členských štátov prijalo osobitné právne 
predpisy týkajúce sa koexistencie. Zvýšil sa doteraz tento počet? Existujú členské štáty, 
ktoré pestujú geneticky modifikované plodiny a ktoré nezaviedli žiadne právne predpisy 
týkajúce sa koexistencie? Vykonalo Španielsko, ktoré je členskou krajinou EÚ s najvyšším 
percentuálnym podielom pestovania geneticky modifikovaných plodín, právne predpisy 
týkajúce sa koexistencie?
V smernici 2001/18/ES sa uvádza: „Živé organizmy, či už uvoľnené do životného prostredia 
vo veľkých alebo malých množstvách na pokusné účely, alebo ako komerčné výrobky, sa 
môžu rozmnožiť a rozšíriť cez hranice štátov a tým pôsobiť v iných členských štátoch. 
Účinky takýchto uvoľnení na životné prostredie môžu byť nezvratné.“ (odôvodnenie 4) a „Je 
potrebné zabezpečiť vysledovanie všetkých stupňov GMO umiestnených na trhu ako takých, 



DT\838806SK.doc 5/6 PE452705v01-00

SK

alebo vo výrobkoch povolených podľa časti C tejto smernice.“ (odôvodnenie 42)
V nariadení 1829/2003 sa zároveň pri viacerých príležitostiach spomína právo spotrebiteľov 
a poľnohospodárov vybrať si na základe informovanosti. Toto právo pripomenula aj Rada 
ministrov pre životné prostredie na svojom zasadnutí v decembri 2008 a komisár Dalli 
v niekoľkých svojich prejavoch týkajúcich sa geneticky modifikovaných plodín.
Komisia vo svojom novom odporúčaní z júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych 
opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných 
a ekologických plodinách uvádza, že „opatrenia na predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických plodinách by sa mali stanovovať na úrovni členských 
štátov“. Vzhľadom na uvedené: ako sa Komisia snaží o lepšie vykonávanie smernice 
2001/18? Zvažuje Komisia urobiť opatrenia koexistencie právne záväzné?
B. Transparentnosť: V súvislosti s článkom 25 ods. 4 smernice 2001/18 a rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie (vec C-552/07) môže Komisia vysvetliť, koľko štátov zriadilo 
verejný register s podrobnými informáciami o mieste uvoľnenia a ktoré členské štáty tak 
neurobili? Čo mieni Komisia vykonať na nápravu situácie?
C. Kontaminácia: Komisia vo svojej správe o koexistencii z roku 2009 uvádza (kapitola 
7.2): „Väčšina členských štátov vypracovala opatrenia koexistencie takým spôsobom, aby sa 
zabránilo prekročeniu prahovej hodnoty pre označovanie GMO v potravinách a krmivách 
stanovenej na úroveň 0,9 %.“ Zároveň je v nariadení 1829/2003 ustanovené, že potraviny 
vyrobené z geneticky modifikovaných plodín musia byť označené, okrem potravín, „ktoré 
obsahujú materiál, ktorý obsahuje, skladá sa alebo je vyrobený z GMO v množstve nie 
vyššom ako 0,9 % zložiek potraviny, braných do úvahy jednotlivo alebo potravín, ktoré sa 
skladajú z jednej zložky za predpokladu, že ich prítomnosť je náhodná a technologicky 
nevyhnutná“. Opatrenia koexistencie zamerané na dosiahnutie 0,9-percentnej úrovne 
kontaminácie vedú k zámernej kontaminácii, ktorú už nemožno považovať za náhodnú.
Zlepšila sa doteraz situácia v členských štátoch? Súhlasí Komisia s tým, že na splnenie 
požiadaviek nariadenia 1829/2003 je nevyhnutné, aby opatrenia koexistencie boli zamerané 
na zamedzenie kontaminácii?

9. REACH (Richard Seeber)
Cieľom centralizovaného systému EÚ pre registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovane 
chemikálií (REACH, nariadenie (ES) č. 1907/2006 ) je okrem iného určiť, ktoré chemikálie 
vzbudzujú najväčšie obavy, kontrolovať ich a tam, kde je to možné, vymeniť ich za menej 
nebezpečné látky.

Aký je súčasný stav vykonávania tohto nariadenia? 
Môže sa revízia nariadenia stať nevyhnutnou a ak áno, v akom časovom horizonte?
Vníma Komisia potrebu rozšíriť REACH?

10. Environmentálny akčný program (Richard Seeber)

Šiesty environmentálny akčný program sa zoširoka zaoberá problémami v oblasti životného 
prostredia a poskytuje strategický rámec pre environmentálnu politiku Komisie do roku 2012. 
Jeho štyrmi kľúčovými prioritami pre oblasť životného prostredia sú zmena klímy, príroda 
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a biodiverzita, životné prostredie a zdravie a prírodné zdroje a odpad.

Je vykonanie šiesteho environmentálneho akčného programu na dobrej ceste a do akej miery 
sa toto vykonávanie dokončilo?

11. Porušenie právnych predpisov (Kriton Arsenis)

Proces týkajúci sa porušenia právnych predpisov zohráva kľúčovú úlohu pri zaručovaní 
správneho uplatňovanie práva EÚ. Európska komisia má za úlohu vybavovať tisíce sťažností 
a prípadov porušenia právnych predpisov, čo je často zložitý a dlhodobý postup. Proces 
týkajúci sa porušenia právnych predpisov môže od prvého kroku až po uzavretie prípadu trvať 
niekoľko rokov a vyžaduje si vysokú úroveň spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou. 

Vzhľadom na uvedené:

mal by existovať účinný mechanizmus kontroly vo veci porušenia právnych predpisov 
na úrovni členských štátov koordinovaný Európskou komisiou? 

mal by existovať systém včasnej kontroly, na základe ktorého by Európska komisia mohla 
zasiahnuť predtým, ako dôjde k porušeniu právnych predpisov a EÚ, ak sú dostupné 
informácie o plánovaných vnútroštátnych rozhodnutiach zákonodarcov alebo správnych 
rozhodnutiach, ktoré by mohli porušovať právne predpisy EÚ? 

Vzhľadom na veľký počet pracovníkov, ktorí sú potrební na vybavovanie sťažností 
a prípadov porušenia právnych predpisov v EÚ, aké percento spracúvajú zamestnanci EÚ 
a aké percento vybavujú externé subjekty?


