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B9-0365/2020

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 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,

Rozsah obmedzenia

A. keďže Komisia požiadala Európsku chemickú agentúru (ECHA) o stanovisko v 
súvislosti s Dohodou o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého 
vtáctva (AEWA), v ktorej sa od zmluvných strán vyžaduje, aby pri love v mokradiach 
čo najskôr prestali používať olovené strelivo; keďže 23 členských štátov už zaviedlo 
právne predpisy o používaní oloveného streliva v mokradiach a ostatné členské štáty 
nemajú potrebnú infraštruktúru na vykonávanie takýchto právnych predpisov; keďže v 
návrhu nariadenia Komisie sa vôbec nerozlišuje medzi druhmi zveri ani cieľmi streľby, 
a namiesto toho sa výrazne rozširuje rozsah obmedzenia a zavádzajú sa nové prvky, 
ktorým agentúra ECHA vo svojom stanovisku nevenovala dostatočnú pozornosť3;

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
2 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 Stanovisko výboru pre hodnotenie rizík (RAC) z 9. marca 2018 a stanovisko výboru pre sociálno-ekonomickú 
analýzu (SEAC) agentúry ECHA zo 14. júna 2018 k dokumentácii podľa prílohy XV, v ktorej sa navrhujú 
obmedzenia olova v strelive, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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B. keďže Komisia sa domnieva, že v záujme zlepšenia presadzovania práva a vzhľadom na 
to, že pre orgány presadzovania práva je ťažké prichytiť poľovníkov pri samotnom akte 
streľby, obmedzenie by malo zahŕňať aj „držbu“ oloveného streliva pri love v 
mokradiach bez ohľadu na to, či sa strelivo v mokradiach skutočne použije alebo nie; 
keďže mnohí poľovníci alebo strelci sú pri presune na miesto streľby nútení prejsť cez 
mokrade, zákaz sa týmto rozširuje aj na ďalšie územia mimo mokradí, a to z jediného 
dôvodu, ktorým je vykonateľnosť; keďže nie je prijateľné, aby sa z dôvodu jednoduchej 
vykonateľnosti zaviedlo neprimerané obmedzenie, ktoré okliešťuje základné práva 
občanov Únie;

Vymedzenie „mokradí“

C. keďže vymedzenie pojmu „mokrade“ má kľúčový význam pre určenie vykonateľnosti 
navrhovaného obmedzenia a rozsah obmedzenia by nemal byť nejednoznačný ani 
neprimeraný úrovni rizika; keďže podľa Dohovoru o mokradiach majúcich 
medzinárodný význam (Ramsarský dohovor) sú mokrade vymedzené ako všetky mokré 
oblasti bez ohľadu na rozlohu, či už trvalé alebo dočasné, prírodné alebo umelé, 
močiare, slatiny alebo rašeliniská, pričom takéto vymedzenie je príliš široké a 
nejednoznačné na to, aby sa uplatňovalo na obmedzenie olova v strelive, keďže strelec 
nedokáže spoľahlivo identifikovať takéto vodné plochy, ak je v neznámom teréne, ak 
vodu nie je vidieť alebo nejde o stálu vodnú plochu alebo sa nachádza na rašelinisku 
atď.;

D. keďže 23 členských štátov už má právne predpisy o používaní oloveného streliva v 
mokradiach a v žiadnom z nich sa v plnej miere neuplatňuje vymedzenie mokradí podľa 
Ramsarského dohovoru z dôvodu problémov s ich vykonateľnosťou a dodržiavaním; 
keďže agentúra ECHA neodporučila použitie plného vymedzenia mokradí podľa 
Ramsarského dohovoru, keďže jeho vykonávanie podľa nariadenia REACH by bolo 
príliš zložité; keďže Komisia navrhuje používať vymedzenie mokradí podľa 
Ramsarského dohovoru na účely obmedzenia, a to bez riadneho odôvodnenia, čím 
privádza strelcov do právnej neistoty, komplikuje presadzovanie obmedzenia a v 
mnohých situáciách vytvára z obmedzenia de facto zákaz;

Ochranné pásma v okolí mokradí

E. keďže ochranné pásma, v ktorých je streľba úplne zakázaná, existujú len vo veľmi 
malom počte členských štátov v presne vymedzených mokradiach s jasnými hranicami; 
keďže agentúra ECHA vo svojom stanovisku neodporúča ochranné pásma a považuje 
za dostatočné obmedziť streľbu oloveným strelivom v prípadoch, „ak by odpálené 
strelivo dopadlo do mokrade“; výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) 
agentúry ECHA preto neposúdil sociálno-ekonomické dôsledky či primeranosť 
ochranných pásiem;

F. keďže Komisia zahrnula do svojho návrhu nariadenia bez akýchkoľvek dôkazov 
ochranné pásmo v šírke 400 metrov, ktoré neskôr zmenila na 100 metrov, aby zlepšila 
vykonateľnosť; keďže strelec nedokáže identifikovať ochranné pásma, ak je v 
neznámom teréne, ak vodu nie je vidieť alebo nejde o stálu vodnú plochu atď., a preto je 
obmedzenie neprimerané a v mnohých situáciách predstavuje de facto zákaz; keďže 
zavedenie ochranného pásma vedie u strelcov i orgánov presadzovania práva k právnej 
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neistote a zároveň sa tým prekračuje mandát udelený agentúre ECHA na posúdenie 
dôsledkov zákazu oloveného streliva v mokradiach;

Vonkajšie strelnice

G. keďže vonkajšie strelnice využívané poľovníkmi a športovými strelcami sa zvyčajne 
nachádzajú v blízkosti vody, pričom týmto strelniciam sa v návrhu nariadenia Komisie 
nevenuje náležitá pozornosť; keďže sledovanie a riadenie rizík pre životné prostredie 
možno zaručiť vydávaním environmentálnych povolení pre vonkajšie strelnice, ktoré sú 
zo zákona povinné prinajmenšom v jednom členskom štáte; keďže z pôsobnosti návrhu 
nariadenia Komisie nie sú vyňaté vonkajšie strelnice nachádzajúce sa v zóne 
obmedzenia, nie je jasné, či by mal byť obmedzený aj tréning streľby na strelnici, čo by 
bránilo dokonca aj profesionálnym a olympijským športovcom v tréningu a v súťažiach 
vo svojich streleckých športoch;

H. keďže napriek tomu, že počas tréningu streľby na strelnici sa zvyčajne použije veľké 
množstvo streliva, riziko kontaminácie je v tu pod kontrolou, zatiaľ čo náklady na 
nahradenie oloveného streliva inými vhodnými materiálmi by boli neprimerane vysoké; 
keďže nahradenie oloveného streliva inými materiálmi by mohlo mať pre životné 
prostredie neželané dôsledky, ktoré by sa mali dôkladne posúdiť pred obmedzením 
oloveného streliva; keďže prechod na oceľové strelivo by si vyžadoval rozsiahle zmeny 
infraštruktúry na mnohých strelniciach a náklady na ne neboli v rámci sociálno-
ekonomickej analýzy posúdené; keďže všetky sociálno-ekonomické dôsledky zákazu 
oloveného streliva na vonkajších strelniciach v rámci navrhovanej zóny obmedzenia 
treba dôkladne posúdiť ešte pred zavedením zákazu, aby sa zistilo, či je takéto 
obmedzenie primerané;

Dobré životné podmienky zvierat a biodiverzita

I. keďže alternatívne produkty majú rôznu hustotu a tvrdosť, čo vedie k menej účinnému 
prenosu kinetickej energie; keďže sa tým spôsobujú neletálne, resp. letálne perforatívne 
poranenia, ktoré zvyšujú utrpenie zvierat a sú v rozpore s kultúrou a praxou 
poľovníctva;

J. keďže volfrám sa spočiatku považoval za prvok, ktorý je v životnom prostredí 
nemobilný, čím sa podporilo jeho používanie ako alternatíva k olovu v munícii; keďže 
nedávne štúdie odhalili pohyb a prítomnosť volfrámu v pôde a v zdrojoch pitnej vody, 
čím sa zvyšuje riziko vystavenia osôb4 a vyvoláva to otázky o jeho vplyvoch na 
biodiverzitu; keďže streľba s oloveným strelivom v mokradiach predstavuje v 
súčasnosti približne 8 až 10 % celkovej streľby s oloveným strelivom v Únii; keďže 
väčšina oloveného streliva sa používa na športovú streľbu a lov v suchozemskom 
prostredí a súčasné zásoby sa budú môcť využiť aj v nasledujúcich rokoch;

K. keďže pri používaní streliva na báze ocele v zbraniach s hladkým vývrtom hlavne sú 
potrebné plastové nábojnice, ktoré potom de facto zostávajú v životnom prostredí;

4 Wasel, O., Freeman, J. L., „Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals“, Toxics, 2018, 6(4), s. 66.
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Technické otázky

L. keďže zbrane, v ktorých sa používa náhrada olova, sú vystavené väčšiemu 
opotrebovaniu a tlaku, môže to viesť k zvýšenému používaniu streliva, k nepresným 
výstrelom, a tým k vyššiemu počtu neletálnych poranení, a k zvýšeným nákladom pre 
majiteľov;

M. keďže oceľové strelivo sa takmer výhradne vyrába v Číne, pričom jeho výroba je 
nákladná a dochádza pri nej k znečisťovaniu životného prostredia; keďže pri výrobe 
olovenej munície využitím streleckých veží nedochádza k znečisťovaniu a táto výroba 
sa koncentruje najmä v Únii; keďže kapacita výroby munície by sa mala považovať za 
strategickú záležitosť s cieľom zachovať výrobu a pracovné miesta v Únii;

Náklady

N. keďže podľa článku 68 ods. 1 nariadenia REACH zohľadní Komisia pri rozhodovaní 
sociálno-ekonomické vplyvy obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív; keďže napriek 
tomu, že súčasné dostupné ceny oloveného a oceľového streliva sú porovnateľné, 
náboje na báze bizmutu a volfrámu sú približne štyri až päťkrát drahšie ako olovené a 
oceľové alternatívy a je pravdepodobné, že to tak zostane aj naďalej; keďže v návrhu 
nariadenia Komisie sa uvádza, že „náklady na navrhované obmedzenie by znášali najmä 
poľovníci a že zvýšenie nákladov pre poľovníkov by bolo primerané“, ale neberie sa do 
úvahy skutočný rozsah obmedzenia ani hospodársky vplyv na streľbu v iných oblastiach 
ako poľovníctvo, napriek tomu, že oba tieto faktory môžu mať prohibitívny účinok; 
keďže je viac než prekvapujúce, že cenová štúdia v správe o obmedzení, ktorú 
vypracovala agentúra ECHA podľa prílohy XV, sa odvoláva výlučne na výrobky 
britských výrobcov; keďže ku zníženiu ceny oceľového streliva, ako predpokladá 
agentúra ECHA v tejto správe, pravdepodobne nedôjde, keďže množstvo oceľového 
streliva bude v rámci celkového trhu s oceľou zanedbateľné;

O. keďže športoví strelci zvyčajne počas tréningu použijú veľké množstvo nábojov, cena a 
dostupnosť náhradných materiálov v strelive by mala vplyv najmä na týchto strelcov; 
keďže nie je vždy možné ani realizovateľné používať oceľové strelivo, a v súťažiach 
niektorých streleckých športov je jeho používanie dokonca zakázané, v prípade 
obmedzenia používania oloveného streliva by osobám vykonávajúcim tieto športy 
nezostala žiadna dostupná alternatíva; keďže Komisia nezohľadňuje náklady na výmenu 
brokovníc, ktoré nemožno upraviť, a teda používať s oceľovým strelivom;

P. keďže neexistuje odhad nákladov vyplývajúcich pre športových strelcov, ktorých by sa 
toto obmedzenie týkalo; keďže v niektorých exteriérových strelniciach treba vykonať 
úpravy, aby sa umožnilo použitie oceľového streliva, ktoré je jedinou cenovo dostupnou 
alternatívou k olovenému strelivu, pričom aj oceľ sa môže ukázať ako problematická, 
pokiaľ ide o jej pôsobenie v pôde; keďže všetky tieto faktory a náklady na 
presadzovanie práva v členských štátoch bolo treba zahrnúť do sociálno-ekonomickej 
analýzy;

Prechodné obdobie

Q. keďže napriek tomu, že Komisia vo svojom návrhu nariadenia uznáva potrebu úpravy 
niektorých brokovníc v súvislosti s navrhovaným obmedzením, neberie do úvahy to, že 
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infraštruktúra na kontrolu brokovníc (skúšobne strelných zbraní) existuje len v 11 
európskych krajinách5; keďže výrobcovia potrebujú primerane dlhé prechodné obdobie, 
ktoré im poskytne dostatok času na zvýšenie kapacít výroby alternatívneho streliva, na 
predaj a využitie zásob oloveného streliva v ich skladoch a v prípade potreby na úpravu 
brokovníc, najmä v členských štátoch bez potrebnej infraštruktúry na takúto úpravu;

R. keďže z environmentálnych dôvodov je používanie oceľového streliva na mnohých 
strelniciach zakázané a prechodné obdobie by malo byť dostatočne dlhé na to, aby bolo 
možné vziať túto skutočnosť do úvahy; keďže agentúra ECHA navrhla prechodné 
obdobie v dĺžke 36 mesiacov na základe odozvy zainteresovaných strán, ktoré Komisia 
v návrhu nariadenia skrátila len na 24 mesiacov;

Zákonnosť a vykonateľnosť

S. keďže právo Únie by malo byť zrozumiteľné a vykonateľné; keďže v tomto prípade 
existuje reálna možnosť, že sa zvýši počet súdnych sporov v súvislosti s ťažkosťami 
prevádzkovateľov správne identifikovať mokrade vrátane ochranných pásiem, ako aj 
nejasnosťami, pokiaľ ide o používanie, ale aj držbu oloveného streliva v mokradiach a 
ich okolí; keďže takáto neistota, pokiaľ ide o platnosť pravidiel, by viedla k nárastu 
nepredvídateľných a zložitých situácií v súvislosti s rozsahom zákazu;

T. keďže ustanovenie v návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa zakazuje samotná držba 
oloveného streliva v zóne obmedzenia, by bolo v rozpore so zásadou prezumpcie neviny 
a právom občanov na obhajobu; keďže prenesenie dôkazného bremena navrhované 
Komisiou je v rozpore so zásadou právneho štátu, prípadné porušenie by sa malo v 
skutočnosti týkať použitia, a nie hypotetického použitia zakázaného streliva;

U. keďže poľovníci, ktorí sú dobrovoľnou súčasťou riadenia prírody v členských štátoch, 
by sa v súvislosti s týmto návrhom nariadenia Komisie cítili obťažovaní a nepravdivo 
obviňovaní, čo by mohlo ohroziť ich spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi verejnej 
správy v oblasti riadenia prírodného prostredia, kontroly nepôvodných druhov a 
podobných činností, ktoré poľovníci v mnohých členských štátoch vykonávajú;

V. keďže napriek tomu, že neexistuje bezpečná miera konzumácie olova pre ľudí a jedným 
z cieľov nariadenia REACH je ochrana ľudského zdravia, konzumácia diviny nie je v 
žiadnom členskom štáte zakázaná; keďže napriek tomu, že v divine môžu zostať po 
strelive stopy olova, znečistené mäso sa vo všeobecnosti odstráni a nekonzumuje sa, 
čím sa riziko pre ľudské zdravie znižuje na minimum;

1. vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

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

3. sa domnieva, že tento návrh nariadenia Komisie nedodržiava zásadu proporcionality;

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

5 Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, 
Španielsko a Spojené kráľovstvo.
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návrh;

5. domnieva sa, že akékoľvek nové obmedzenie by malo byť praktické a primerané, 
nemalo by sa vzťahovať na strelnice, na ktorých sa už vykonáva kontrola možných 
rizík, a malo by obsahovať jasné a jednoznačné vymedzenie mokradí, pričom jeho 
rozsah pôsobnosti by mal byť obmedzený na trvalé vodné útvary, aby sa zabezpečila 
právna istota a vykonateľnosť;

6. domnieva sa, že každé nové obmedzenie musí byť sprevádzané novým posúdením 
rizika a dôkladnou sociálno-ekonomickou analýzou, pričom treba zohľadniť celý rozsah 
plánovaného obmedzenia, aby sa zistila primeranosť opatrenia;

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


