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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

VYKONÁVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KONANÁ 24. JANUÁRA 2011

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 Natura 2000 prostredníctvom jej siete chránených území. 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 sústavy Natura 2000?

2. Neuplatňovanie smernice o biotopoch (Chris Davies)

Komisia doposiaľ otvorila tri sťažnosti a bulharskej vláde poslala štyri výzvy kvôli tomu, že 
neurčila (z hľadiska počtu a veľkosti) osobitné chránené územia podľa smernice o biotopoch, 
a v súvislosti s tým, že pretrváva ničenie území, ktoré by sa mali chrániť podľa smerníc 
o vtákoch a biotopoch.
Odpoveď bulharskej vlády bola otrasná. Ešte stále neskočila určovanie lokalít sústavy 
Natura 2000 a umožnila, že mnohé z týchto lokalít boli ďalej poškodzované.
Škody na polostrove Kaliakra na bulharskom pobreží Čierneho mora majú vážne dôsledky 
pre tisícky migrujúcich bocianov, ktoré sú odkázané na tento polostrov ako na miesto 
odpočinku. Toto miesto je tiež súčasťou jediného zimoviska bernikly červenokrkej na svete, 
ktorá patrí k celosvetovo ohrozeným druhom.

a) Prečo sa Komisia týmito sťažnosti ďalej nezaoberala a nevypracovala k nim 
odôvodnené stanovisko a kedy tak mieni urobiť?

b) Ako plánuje Komisia zabezpečiť, aby bol celý polostrov Kaliakra označený ako 
územie sústavy Natura 2000, vzhľadom na to, že v okolí nie je žiaden vhodný biotop, 
aby sa nahradili spôsobené škody?

c) Ako zamýšľa Komisia zabezpečiť obnovenie týchto území?

3. 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 
vysoko kontaminovaný ťažkými kovmi. V dôsledku toho bolo za ostatné roky celkovo 
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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 zrejmým porušením týchto právnych 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?

4. 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 
nebezpečný 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 na 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?

5. 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 
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?

6. 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?

7. 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 každoročne 
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 EÚ, ak sú dostupné informácie 



PE454.568v01-00 4/4 DT\851476SK.doc

SK

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?


