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B9-0364/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení 
príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o 
olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v 
mokradiach alebo v ich okolí (D064660/06),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES1 (ďalej len „nariadenie REACH“), a najmä na jeho článok 68 
ods. 1,

– so zreteľom na stanovisko výboru uvedeného v článku 133 nariadenia REACH, 
doručené 3. septembra 2020,

– so zreteľom na zásadu proporcionality zakotvenú v článku 5 Zmluvy o Európskej únii a 
na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený k 
Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na správu Európskej chemickej agentúry (ECHA) o obmedzení podľa 
prílohy XV v súvislosti s olovom v strelive, uverejnenú 21. júna 2017,

– so zreteľom na odporúčanie fóra agentúry ECHA na výmenu informácií o presadzovaní 
právnych predpisov o chemikáliách týkajúce sa vykonateľnosti navrhovaného 
obmedzenia podľa prílohy XVII, pokiaľ ide o olovené strelivo, prijaté 15. septembra 
2017,

– so zreteľom na stanovisko výboru agentúry ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) k spisu, 
v ktorom sa podľa prílohy XV navrhujú obmedzenia olova v strelive, prijaté 9. marca 
2018,

– so zreteľom na stanovisko výboru agentúry ECHA pre sociálno-ekonomickú analýzu 
(SEAC) k spisu, v ktorom sa podľa prílohy XV navrhujú obmedzenia olova v strelive, 
prijaté 14. júna 2018,

– so zreteľom na stanoviská RAC a SEAC k spisu, v ktorom sa podľa prílohy XV 

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
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navrhujú obmedzenia olova v strelive, predložené Komisii 17. augusta 2018,

– so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených 
na Komisiu2,

– so zreteľom na článok 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

Vymedzenie pojmu mokrade: porušenie zásady proporcionality a právnej istoty

A. keďže postupné ukončenie používania oloveného streliva na lov v mokradiach je dobre 
odôvodnený a dlhodobý cieľ v súlade s bodom 4.1.4 akčného plánu pripojeného k 
Dohode o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva 
(AEWA), ktorý uplatňuje 23 členských štátov;

B. keďže rozsah pôsobnosti návrhu nariadenia Komisie vychádza zo širokého vymedzenia 
pojmu „mokrade“ stanoveného v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný 
význam (Ramsarský dohovor), ktorý sa používa na označenie mokradí medzinárodného 
významu;

C. keďže vymedzenie pojmu mokrade podľa Ramsarského dohovoru je zámerne široké, 
aby zmluvným stranám dohovoru poskytlo dostatočnú príležitosť identifikovať a 
označiť mokrade medzinárodného významu; keďže v stanovisku RAC z 9. marca 2018 
a v návrhu nariadenia Komisie sa uplatňuje vymedzenie pojmu prebraté z Ramsarského 
dohovoru spôsobom, ktorý nikdy nebol zamýšľaný na právne použitie, čím sa 
neprimerane rozširuje jeho rozsah pôsobnosti, čo by vytvorilo právnu neistotu;

D. keďže okrem vymedzenia pojmu podľa Ramsarského dohovoru sa v návrhu nariadenia 
Komisie uplatňuje aj dodatočné ochranné pásmo s dĺžkou 100 metrov; keďže ochranné 
pásma v zmysle úplne bezzásahových zón sa využívajú len vo veľmi malom počte 
členských štátov, v ktorých existuje jasné a presné vymedzenie mokradí, t. j. sú 
stanovené zjavné a trvalé vlastnosti mokradí, pričom poznamenáva, že SEAC nemal 
dostatočné informácie na posúdenie sociálno-ekonomických vplyvov ochranných 
pásem;

E. keďže uplatňovanie tejto právnej definície v spojení so stometrovým ochranným 
pásmom znamená, že okolo každej kaluže musí byť kruhový pás s plochou viac ako tri 
hektáre, na ktorej je zakázaná držba a používanie oloveného streliva; keďže by nemala 
existovať žiadna právna nejednoznačnosť, pokiaľ ide o to, či daná oblasť v danom čase 
podlieha zamýšľanému obmedzeniu, alebo nie, bez ohľadu na počasie;

F. keďže Komisia v rámci nariadenia REACH po prvýkrát navrhuje, aby spotrebitelia (t. j. 
poľovníci) v mokradiach alebo vo vzdialenosti do 100 metrov od mokradí nevypúšťali 
(t. j. nestrieľali) určitý spotrebný tovar (t. j. olovené strelivo), ktorý bol zákonne 
uvedený na trh Únie; keďže existujúce obmedzenia nie sú určené spotrebiteľom, ale 
výrobcom, dovozcom a distribútorom;

G. keďže v návrhu nariadenia Komisie sa navrhuje zmeniť nariadenie REACH tým, že sa 

2 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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pre spotrebiteľov (t. j. poľovníkov) zavedie nová povinnosť nenosiť olovené strelivo (t. 
j. spotrebný tovar) v mokradiach alebo vo vzdialenosti do 100 metrov od mokradí; 
keďže neexistuje jasné vymedzenie pojmu „nosenie“;

H. keďže mokrade, na ktoré sa vzťahuje Ramsarský dohovor, nie sú určené len samotným 
vymedzením pojmu, ale aj špecifickými oblasťami vytýčenými (t. j. mapovanými) 
zmluvnými stranami;

I. keďže Komisia nezohľadnila odporúčanie fóra na výmenu informácií o presadzovaní 
právnych predpisov o chemikáliách z 15. septembra 2017 ani stanovisko SEAC zo 14. 
júna 2018, v ktorom sa zdôraznili jasné problémy s vymedzením pojmu mokrade podľa 
Ramsarského dohovoru;

J. keďže plánovaný zákaz sa vzťahuje na všetku vodu vrátane nahromadenej povrchovej 
vody bez ohľadu na veľkosť, napríklad na dočasnú vodu s plochou 1 meter štvorcový 
(alebo dokonca menšou), ktorá sa objaví na inak suchom poli po daždi, ako to potvrdila 
Komisia;

K. keďže návrh nariadenia Komisie neobsahuje konkrétne vymedzenie pojmu 
„rašeliniská“, a teda nezohľadňuje zložitosť určovania a mapovania rašelinísk, najmä 
tých, ktoré neobsahujú viditeľnú vodu, ani skutočnosť, že na rozdiel od vodných 
útvarov majú rašeliniská len zriedka jasne zistiteľné hranice; keďže SEAC potvrdil túto 
obavu a uviedol, že začlenenie rašelinísk spôsobuje v praxi ťažkosti pri identifikácii 
určitých typov mokradí, napríklad rašelinísk, močiarov a slatín, v dôsledku čoho by 
strelci mohli mať problémy rozpoznať, či naozaj dodržiavajú obmedzenie, napríklad v 
oblastiach s veľkým výskytom rašelinísk, ktoré sa využívajú na poľnohospodárske 
alebo lesnícke účely;

L. keďže návrh nariadenia Komisie by v skutočnosti nebolo možné dodržiavať a 
presadzovať v praxi, pretože oblasti, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu, sú bez 
ďalších špecifikácií nielen vágne, ale aj náhodné, napríklad oblasti s malými dočasnými 
plochami stojacej vody, ktoré vznikajú v závislosti od meniacich sa poveternostných 
podmienok;

Presadzovanie práva

M. keďže rozsah pôsobnosti návrhu nariadenia Komisie je preto príliš široký a vychádza z 
nerealizovateľného vymedzenia pojmu mokrade, ktoré by bolo problematické 
z hľadiska implementácie a neprimerané sledovanému cieľu;

N. keďže v odporúčaní fóra na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o 
chemikáliách z 15. septembra 2017 sa uvádza, že „rozsah navrhovaného obmedzenia na 
základe Ramsarského dohovoru (mokrade) by z hľadiska presadzovania predstavoval 
vážne problémy“;

O. keďže návrh nariadenia Komisie nie je v súlade so zásadou právnej istoty, pretože 
neumožňuje dotknutým osobám presne poznať rozsah povinností, ktoré im boli uložené, 
aby mohli jednoznačne poznať svoje práva a povinnosti a podľa toho konať;

P. keďže vymedzenie pojmu mokrade výslovne zahŕňa umelé vodné plochy a neposkytuje 
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žiadnu výnimku pre vodné útvary nachádzajúce sa v mestských oblastiach, čím sa 
rozširuje obmedzenie držby a používania oloveného streliva na pevné ochranné pásma s 
dĺžkou 100 metrov okolo mestských vodných prvkov vrátane riek, kanálov, fontánok a 
rybníkov, čo by mohlo mať dôsledky na používanie oloveného streliva políciou;

Zásada prenesenia právomocí

Q. keďže návrh nariadenia Komisie prekračuje vykonávacie právomoci udelené článkami 
67 až 73 nariadenia REACH, pretože zavádza dodatočné povinnosti a nové podstatné 
prvky spôsobom, ktorým Komisia ignoruje obmedzenia vyplývajúce z povahy 
vykonávacieho aktu;

R. keďže články 67 až 73 nariadenia REACH udeľujú Komisii určité vykonávacie 
právomoci na obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania určitých 
nebezpečných látok, zmesí a výrobkov;

S. keďže Komisia pri zmene prílohy XVII (Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a 
používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov) k nariadeniu REACH nemá 
širokú diskrečnú právomoc; keďže obmedzenia podľa článkov 69 až 73 nariadenia 
REACH sa majú prijímať, ak existuje neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie vyplývajúce z výroby, používania alebo uvádzania látok na trh, ktoré 
je potrebné riešiť na úrovni celej Únie;

Chýbajúce sociálno-ekonomické posúdenie

T. keďže odporúčanie agentúry ECHA zo 17. augusta 2018, aby sa zaviedlo 36-mesačné 
prechodné obdobie, bolo založené na sociálno-ekonomickom posúdení, v ktorom sa 
zohľadnili skúsenosti členských štátov, ktoré postupne prestali používať olovené 
strelivo v mokradiach, pričom päť členských štátov zatiaľ žiadne právne predpisy 
týkajúce sa používania oloveného streliva v mokradiach neprijalo, no Komisia bez 
akéhokoľvek odôvodnenia navrhla oveľa kratšie prechodné obdobie v trvaní 24 
mesiacov;

U. keďže Komisia navrhla členským štátom, v ktorých aspoň 20 % územia tvoria mokrade, 
zakázať uvádzanie streliva obsahujúceho olovo na trh bez toho, aby sa vykonalo 
akékoľvek sociálno-ekonomické posúdenie vplyvu tohto prísnejšieho opatrenia na 
odvetvie výroby munície;

V. keďže rozsah obmedzenia je v návrhu nariadenia Komisie podstatne rozšírený bez 
akéhokoľvek dodatočného sociálno-ekonomického posúdenia toho, ako by toto 
obmedzenie priamo a nepriamo ovplyvnilo priemysel a súvisiace odvetvia (konkrétne 
výrobcov strelných zbraní, ďalších predajcov, odosielateľov, používateľov atď.); keďže 
odvetvie výroby munície je vo veľkej miere závislé od trhu Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP) (70 % obratu) a v súčasnosti sa z 82 % orientuje na olovené strelivo; 
keďže nedostatočná dostupnosť primeraných, bezpečných a cenovo dostupných náhrad 
obmedzeného streliva by mohla mať ďalší vplyv na pripravenosť tohto priemyslu a 
súvisiacich odvetví na takéto obmedzenie trhu;

W. keďže sa neuskutočnilo žiadne sociálno-ekonomické posúdenie vplyvu tohto 
obmedzenia na poľnohospodárov; keďže by mohlo dôjsť k situácii, že poľnohospodári 
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budú nútení nahradiť svoje brokové zbrane, aby mohli používať alternatívne strelivo, 
ktoré môže byť drahšie než olovené strelivo; keďže náklady poľnohospodárov na 
nahradenie brokových zbraní neboli primerane posúdené;

X. keďže medzinárodné súťaže v streľbe na asfaltové terče sú založené na pravidlách, 
ktoré umožňujú len použitie oloveného streliva;

Y. keďže ECHA ani Komisia neuskutočnili žiadne posúdenie rizika ani sociálno-
ekonomické posúdenie vplyvu tohto obmedzenia na súťaže v streľbe na asfaltové terče; 
keďže táto problematika nebola posúdená, hoci streľba na asfaltové terče do 100 metrov 
od mokradí je zo svojej podstaty streľbou v mokradiach, čo je zjavne nesprávne 
posúdenie zo strany Komisie;

Z. keďže v návrhu nariadenia Komisie sa neberie do úvahy skutočnosť, že všetky strelnice 
v Únii budú dotknuté, keď sa po zrážkach objavia dočasné kaluže, pretože pri vyše 600 
strelniciach sa v rámci stometrového ochranného pásma okolo mokradí nachádzajú 
trvalé vodné prvky, čo by krajinám EHP bránilo v tom, aby organizovali podujatia 
Svetového pohára či olympijské súťaže v brokových disciplínach, pričom športovci by 
na takéto súťaže nemohli trénovať;

AA. keďže nedostatočná právna istota spôsobená nepresným vymedzením pojmu „mokrade“ 
a absencia sociálno-ekonomického posúdenia účinkov na strelnice a medzinárodné 
podujatia v športovej streľbe znamenajú, že Komisia porušila zásadu proporcionality 
podľa článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii;

Nezohľadnenie stanoviska ECHA

AB. keďže Komisia nezohľadnila vedecké stanovisko ECHA, pokiaľ ide o tieto aspekty v 
návrhu nariadenia Komisie: zahrnutie ochranných pásem a zákaz držby oloveného 
streliva, čo ECHA nenavrhla; zavedenie 24-mesačného prechodného obdobia namiesto 
36 mesiacov, ktoré navrhla ECHA, a vymedzenie pojmu „mokrade“ podľa 
Ramsarského dohovoru, ktoré Komisia vykladá ako akýkoľvek vodný útvar bez ohľadu 
na veľkosť;

Prenos prezumpcie neviny

AC. keďže v článku 126 nariadenia REACH sa nestanovujú procesné ustanovenia o 
prostriedkoch presadzovania, ktoré patria do procesnej autonómie členských štátov; 
keďže návrhom nariadenia Komisie sa odstraňuje prezumpcia neviny a prenáša sa 
dôkazné bremeno; keďže v prípade, že sa u konkrétnej osoby zistí držba oloveného 
streliva v ochrannom pásme do 100 metrov, táto osoba musí preukázať, že mala v 
úmysle použiť uvedenú muníciu inde ako v mokradiach alebo v ochrannom pásme;

AD. keďže prezumpcia neviny je stanovená v článku 3 a článku 6 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/3433, článku 48 ods. 1 Charty základných 
práv Európskej únie a článku 6 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov 
prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, 
s. 1).
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základných slobôd a návrh nariadenia Komisie nie je vykonávacím opatrením, ale 
politickým rozhodnutím obmedzeným na zákonodarcu;

AE. keďže presadzovaniu práva pomáha stanovenie jasných pravidiel a podmienok; keďže 
návrhom nariadenia Komisie sa zavádza závažná právna nejednoznačnosť, pokiaľ ide o 
výklad vlastníctva, pričom túto nejednoznačnosť uznal aj SEAC a fórum na výmenu 
informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách;

AF. keďže obmedzenia držby oloveného streliva by narušili právnu zrozumiteľnosť a 
predvídateľnosť, pretože v niektorých členských štátoch sa tento delikt považuje za 
trestný čin, zatiaľ čo v iných členských štátoch sa zaň ukladá len správna pokuta, a 
pretože držba a úmysel používať sú dva veľmi odlišné právne pojmy;

1. vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2. domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec 
vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení REACH;

3. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je v súlade s obsahom nariadenia 
REACH;

4. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné a 
primerané na riešenie environmentálnych rizík vyplývajúcich z používania oloveného 
streliva v mokradiach alebo v ich okolí, a že preto nie je v súlade so zásadou 
proporcionality;

5. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia a aby výboru bezodkladne predložila 
nový návrh;

6. vyzýva Komisiu, aby upravila prílohu k návrhu nariadenia Komisie a v odseku 20 
prvom pododseku zmenila „24 mesiacov“ na „36 mesiacov“;

7. vyzýva Komisiu, aby upravila prílohu k návrhu nariadenia Komisie a v odseku 22 
zmenila písmeno a) doplnením tohto textu (podčiarknutou kurzívou) k vymedzeniu 
pojmu „mokrade“ podľa Ramsarského dohovoru: „oblasti močiarov, slatín alebo 
rašelinísk s viditeľnou povrchovou vodou alebo útvary povrchovej vody širšie než 
3 metre, či už prírodné alebo umelé, trvalé alebo dočasné, so stojatou alebo tečúcou 
vodou, sladkovodné, brakické alebo slané, vrátane oblastí s morskou vodou, ktorých 
hĺbka pri odlive nepresahuje šesť metrov“;

8. vyzýva Komisiu, aby upravila prílohu k návrhu nariadenia Komisie a vypustila písmeno 
b) v odseku 20 prvom pododseku, písmeno c) v odseku 20 druhom pododseku 
a písmená e) a f) v odseku 22;

9. vyzýva Komisiu, aby upravila prílohu k návrhu nariadenia Komisie a doplnila nový 
odsek, ktorým sa po dokončení náležitého sociálno-ekonomického posúdenia do dvoch 
rokov od prijatia tohto nariadenia stanoví výnimka pre strelnice a medzinárodné 
strelecké súťaže;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala opatrenie po 24 mesiacoch od dátumu nadobudnutia 
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účinnosti pozmeňujúceho nariadenia Komisie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


