
DT\539768SK.doc  PE 347.019 

SK SK 

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín  

26. august 2004 

KONSOLIDOVANÝ NÁVRH 
DOTAZNÍKA PRE 
DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 



DT\539768SK.doc  PE 347.019  

SK 

2

1. Čo je podľa Vášho názoru najväčšou výzvou pre európsku environmentálnu politiku v 
najbližších piatich rokoch? Čo by ste ako komisár urobili pre to, aby ste dosiahli viditeľné 
výsledky do konca Vášho funkčného obdobia? 

 
2. Aké budú Vaše priority v oblasti environmentálnej politiky? Aké sú Vaše nové plánované 

iniciatívy a čo by ste chceli zmeniť v už platnej environmentálnej legislatíve? (návrh, 
ktorý predkladá Aldis Kuškis) 

 
3. Podľa zmluvy „musia byť požiadavky ochrany životného prostredia  začlenené do 

vymedzenia a uskutočňovania politík a činností spoločenstva“. V ktorých oblastiach je 
podľa Vás pokrok najnevyhnutnejší? Ako by ste dosiahli správne presadzovanie princípu 
integrácie v praxi?  

 
4. Aké miesto a úlohu bude podľa Vás zohrávať Európska únia na medzinárodnej scéne v 

otázkach životného prostredia? Ako si v tejto súvislosti predstavujete vzťahy EÚ s jej 
hlavnými partnermi - Spojenými štátmi, Ruskom a takisto so vznikajúcimi a rozvojovými 
krajinami? Budete podporovať voluntaristickú politiku Európskej únie, najmä v otázkach 
klimatických zmien? Aké kroky by sa podľa Vás mali vykonať na to, aby členské štáty 
EÚ plnili svoje záväzky, ktoré boli prijaté v rámci Kjótskeho protokolu? (návrh, ktorý 
predkladá skupina PSE) 

 
5. Ako si predstavujete integráciu environmentálnych kritérií do Lisabonského procesu? Ste 

pripravený podporiť vyvážený prístup medzi ekonomickým, sociálnym a 
environmentálnym pilierom?  

 
Akým spôsobom chcete presadzovať integrovaný prístup v rámci Komisie? Aké 
organizačné zmeny v rámci Komisie sú podľa Vás potrebné s cieľom zabezpečiť 
zohľadnenie priority trvalo udržateľného rozvoja? 
 
Hospodárske, sociálne a environmentálne politiky by sa mali navzájom podporovať. Mala 
by sa podporovať synergia, najmä medzi environmentálnou politikou a politikou 
zamestnanosti, ktoré by sa podľa nášho názoru mali dopĺňať, nie si odporovať. Súhlasíte s 
týmto názorom? Akým spôsobom plánujete rozvíjať zamestnanecký potenciál 
environmentálnej politiky? (návrh, ktorý predkladá skupina PSE) 

 
Rozpočet a jeho plnenie 
 
6. Sú podľa Vás činnosti v oblasti environmentálnej politiky EÚ primerane finančne 

zabezpečené a je do nich zapojený dostatočný počet pracovníkov?  
 
7. Myslíte si, že činnosti únie v oblasti environmentálnej politiky sú vo všeobecnosti 

primerane finančne zabezpečené a je do nich zapojený dostatočný počet pracovníkov, 
najmä v súvislosti so zabezpečovaním plnenia a uplatňovania environmentálnych 
zákonov EÚ a vzhľadom na úlohu Komisie vykonávať funkciu ochrancu zmluvy? 
(návrh, ktorý predkladá skupina Verts/ALE namiesto otázok 6 a 9) 

 
8. Akým spôsobom zabezpečíte prikladanie „cenoviek“ k návrhom predložením v 

budúcnosti? (návrh, ktorý predkladá John Bowis ako doplnok otázky 6) 
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9. V súčasnosti sa viac ako tretina všetkých konaní vo veci porušovania zmluvy a sťažností v 
súvislosti s legislatívou EÚ týka oblasti životného prostredia.  Aké opatrenia by ste 
navrhovali s cieľom zabezpečiť správneho plnenia a uplatňovania environmentálnych 
zákonov EÚ?  

 
10. Akým spôsobom pripravíte účinné a nezávislé vyhodnocovanie vplyvu na životné 

prostredie? (návrh, ktorý predkladá John Bowis ako doplnok otázky 9) 
 
11. Ako zabezpečíte, aby miera uplatňovania v členských štátov dosiahla súčasnú úroveň? 

(návrh, ktorý predkladá Chris Davies) 
 

Vzťahy so špecializovanými agentúrami 
 
12. V predchádzajúcich rokoch stúpla tendencia zriaďovania špecializovaných agentúr, 

vrátane agentúr v sektoroch, ktoré súvisia so životným prostredím. Ako vnímate tento 
vývoj a ako by podľa Vás mal fungovať vzťah medzi Komisiou a týmito agentúrami? 

 
Medzinárodné dohovory/dohody 
 
13. Účasť a pôsobenie Parlamentu v delegáciách EÚ v rámci medzinárodných dohovorov 

(klimatické zmeny, trvalo udržateľný rozvoj, atď.) sa doposiaľ uskutočňovalo na báze ad 
hoc a vo všeobecnosti nebolo uspokojivé.  Hlavnou príčinou tohto stavu je rozhodnutie 
Rady, ktoré členom delegácií EÚ, ktorí sú zároveň poslancami EP, nepovoľuje účasť na 
koordinačných schôdzach. Z tohto dôvodu musia členovia Komisie denne informovať 
delegáciu EP o vývoji rokovaní.  Ako by sa podľa Vás dala táto situácie zlepšiť? Boli by 
ste ochotný aktívne sa zasadzovať o dosiahnutie trvalej dohody s Radou, ktorá by tento 
problém vyriešila? 

 
14. Občianska spoločnosť zohráva významnú úlohu pri príprave a uplatňovaní 

medzinárodným dohovorov v oblasti životného prostredia. Ako chcete posilniť účasť 
občianskej spoločnosti v rámci prípravy a uplatňovania medzinárodnej environmentálnej 
politiky? (návrh, ktorý predkladá skupina Verts/ALE ako doplnok otázky 13) 

 
Environmentálna zodpovednosť 
 
15. Aký je Váš názor na súčasnú legislatívu v oblasti štúdií vplyvov na životné prostredie 

alebo environmentálnu zodpovednosť?  Aké iniciatívy sú podľa Vás potrebné na 
posilnenie myšlienky environmentálnej zodpovednosti? (návrh, ktorý predkladá skupina 
PSE) 

 
Dobrovoľné nástroje 
 
16. Najnovšia medziinštitucionálna dohoda o „lepšom zákonodarstve“ umožňuje využitie 

iných regulačných nástrojov akými sú tradičné právne záväzné nástroje. Aký je Váš názor 
na tento vývoj? Existujú určité oblasti v rámci životného prostredia, v ktorých by ste 
použitie týchto nástrojov považovali za primeranejšie/účinnejšie ako je použitie právnych 
predpisov? 
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Lepšie zákonodarstvo: Rozšírené vyhodnotenie vplyvu a dobrovoľné nástroje 
 
17. V rámci „lepšieho zákonodarstva“ sa Komisia zaviazala vykonať „rozšírené 

vyhodnotenia vplyvu“ v oblasti hlavných legislatívnych návrhov. Podľa nedávnej štúdie, 
ktorú vykonal Inštitút pre európsku environmentálnu politiku a ktorá sa zaoberala 
všetkými rozšírenými vyhodnoteniami vplyvov, ktoré vykonala Komisia v roku 2003, sa 
najväčšia pozornosť venovala vplyvom na hospodárstvo, zatiaľ čo vplyvy na životné 
prostredie a spoločnosť sa uvádzali iba v obmedzenej miere. Okrem toho, pri snahe o 
kvantifikáciu štúdia zistila, že najviac pozornosti sa venovalo krátkodobým 
hospodárskym nákladom. Aké kroky podniknete v snahe o zabezpečenie tohto, aby 
prebiehajúce a budúce vyhodnotenia vplyvov, najmä rozšírené vyhodnotenie vplyvov, 
boli vyvážené v rámci ich vyhodnotenia vplyvov na hospodárstvo, spoločnosť a životné 
prostredie a aby sa neobmedzovali na úvahy krátkodobého charakteru? Dohoda o 
„lepšom zákonodarstve“ takisto umožňuje využitie iných nástrojov akými sú tradičné 
právne záväzné nástroje. Aký je Váš názor na tento vývoj? Existujú osobitné oblasti alebo 
otázky v rámci životného prostredia, v ktorých by ste použitie týchto nástrojov považovali 
za primeranejšie/účinnejšie ako je použitie legislatívy, alebo naopak, oblasti alebo 
otázky, v ktorých by ste považovali tieto nástroje za menej vhodné/účinné? (návrh, 
ktorý predkladá skupina Verts/ALE namiesto otázky 16) 

 
Účasť verejnosti a transparentnosť 
 
18. Podpísaním Aarhuského dohovoru v roku 1998 spoločenstvo uznalo potrebu zamerania sa 

na posilnenie práv verejnosti zúčastňovať sa na rozhodovaní v oblasti životného 
prostredia. Význam účasti verejnosti a transparentnosti zdôrazňuje aj Amsterdamská 
zmluva, ktorou sa do Zmluvy o EÚ zaradil článok 255, ktorý dáva občanom právo 
prístupu k dokumentom a patrí medzi základné princípy únie, podľa ktorých sa 
rozhodnutia musia „prijímať čo najotvorenejšie a v čo najbližšie k občanovi“. 
 
Akým spôsobom zabezpečíte, aby sa Parlament ako aj ďalšie zúčastnené strany, akými sú 
mimovládne organizácie, v plnej miere zapájali do rozvoja politiky a činnosti Komisie? 
Zabezpečíte, aby sa v maximálnej miere obmedzilo klasifikovanie dokumentov na 
prerokovanie ako aj programových dokumentov ako „citlivých dokumentov“, čím sa 
stávajú nekontrolovateľnými zo strany verejnosti? (návrh, ktorý predkladá Anders 
Wijkman) 

 
Politika v oblasti klimatických zmien 
 
19. Podporujete myšlienku, aby EÚ plnila svoje súčasné záväzky v rámci Kjótskeho 

protokolu a aké sú Vaše ambície v súvislosti s budúcimi rokovaniami zameranými na 
znižovanie emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie? (návrh, ktorý predkladá Chris 
Davies) 

 
20. Akým spôsobom chcete prispieť k znižovaniu klimatických zmien? Ako by ste sa pričinili 

o ratifikáciu Kjótskeho protokolu zo strany Ruskej federácie? (návrh, ktorý predkladá 
Aldis Kuškis) 

 
21. Ako by sa EÚ mala pripraviť na plnenie cieľov v rámci znižovania skleníkových plynov 

počas prvého obdobia záväzkov Kjótskeho protokolu (tzn. obdobie po roku 2012)? 
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Mala by EÚ stanoviť ciele na obdobie rokov 2020-2050? Aké ambície by mala podľa Vás 
mať EÚ v súvislosti s týmito cieľmi? Akú mieru globálneho znižovania alebo obmedzenia 
by si mala EÚ stanoviť za svoj cieľ v rámci medzinárodných rokovaní? (návrh, ktorý 
predkladá skupina Verts/ALE) 

 
Trvalo udržateľný rozvoj 
 
22. Ako sa budete podieľať na zabezpečovaní plnenia cieľov stratégie trvalo udržateľného 

rozvoja EÚ a ako zabezpečíte, aby hospodárska konkurencieschopnosť spolupracovala a 
podporovala udržateľnosť životného prostredia? (návrh, ktorý predkladá Chris Davies) 

 
23. Zodpovedným prístupom sa myslí aj preorientovanie našej ekonomiky smerom k trvalo 

udržateľnému rozvoju.  Aký stupeň priority chcete v tejto súvislosti prideliť výskumu v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja: rozvoj a podpora čistých technológií, inteligentné 
využívanie energie, alternatívne zdroje energie atď. a aké sú Vaše iniciatívy v tejto 
oblasti? (návrh, ktorý predkladá skupina PSE - táto otázka sa môže zaradiť aj do 
dotazníka pre komisára pre energetiku) 

 
24. V krátkej dobe sa predpokladá revízia stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. 

Závažným nedostatkom stratégie bola skutočnosť, že sa zaoberala výlučne trvalou 
udržateľnosťou v rámci európskeho regiónu.  

 
Ste pripravený sa intenzívne podieľať na začlenení externého rozmeru trvalo udržateľného 
rozvoja do stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ? (návrh, ktorý predkladá Anders 
Wijkman) 

 

Trvalo udržateľný rozvoj a ekologická účinnosť 

25. Ako chcete zabezpečiť plnenie cieľov stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ? Akým 
spôsobom chcete zapojiť Parlament do verejnej rozpravy týkajúcej sa revízie stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja? Zaviažete sa, že Parlamentu pridelíte formálnu konzultačnú 
úlohu v rámci revízie? Myslíte si, že EÚ by mala stanoviť číselné ciele zlepšovania 
ekologickej účinnosti? Ktoré opatrenie sú podľa Vás najdôležitejšie pri dosahovaní 
nevyhnutného pokroku v rámci ekologickej účinnosti? (návrh, ktorý predkladá skupina 
Verts/ALE) 
 

Chemikálie 
 
26. Aké sú Vaše priority v rámci legislatívneho programu Komisie v oblasti životného 

prostredia? Budete obraňovať najmä silnú legislatívu týkajúcu sa chemikálií, aby tak 
systém REACH predstavoval skutočný krok smerom k bezpečnejšiemu životnému 
prostrediu pre našich občanov? (návrh, ktorý predkladá skupina PSE) 

 
27. Nová chemická politika, nazvaná REACH, sa do veľkej miery považuje za „najväčšiu 

výzvu, ktorej musí Komisia čeliť pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. 
Predpokladaným dátumom vykonávania v rámci dočasnej stratégie je jar 2006. Vaša 
predchodkyňa dôsledne podporovala systém REACH - považovala ho za „prevratný 
návrh“, ktorý „vytvorí vzájomne výhodnú situáciu pre priemysel, pracovníkov a 
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občanov a náš ekosystém“. Súhlasíte s týmto názorom? Do akej miery podporujete systém 
REACH? Budete pokračovať v angažovanosti Komisie v oblasti chemickej legislatívy a 
budete pracovať tak, aby bolo možné dodržať cieľový dátum jej vykonávania, ktorým je 
jar 2006? Myslíte si, že systém REACH poskytuje ešte priestor pre stratégie v rámci 
testovania, ktoré sa nevykonáva na zvieratách? (návrh, ktorý predkladá skupina 
Verts/ALE) 
 

28. Akým spôsobom chcete zabezpečiť v rámci systému REACH zníženie testovania na 
zvieratách na minimum vzhľadom na skutočnosť, že výmena údajov o zvieratách nie je 
podľa návrhu Komisie povinná? (návrh, ktorý predkladá Chris Davies) 

 
29. Akým spôsobom chcete zabezpečiť, aby sa v systéme REACH posilnili zdroje a snahy o 

rozvoj, legalizáciu a schválenie testovania, ktoré sa nevykonáva na zvieratách, vzhľadom 
na skutočnosť, že podpora testovania, ktorá sa nevykonáva na zvieratách, je jedným z 
cieľov nariadenia? (návrh, ktorý predkladá Chris Davies) 

 
Ochrana laboratórnych zvierat 
 
30. Ako chcete rozšíriť rozsah smernice 65/609 o ochrane laboratórnych zvierat tak, aby sa 

vzťahovala aj na zvieratá používané v rámci základného výskumu a výuky? (návrh, ktorý 
predkladá Chris Davies) 

 
Využitie nástrojov trhového hospodárstva na podporu životného prostredia 
 
31. Komisia opakovane vyhlasovala, že používanie nástrojov trhového hospodárstva je 

jedným z najlepších nástrojov politiky v oblasti vytvárania environmentálnej politiky. 
Skutočnosť, že trhové ceny odrážajú skutočné náklady, je jedným z nevyhnutných 
predpokladov účinného vytvárania politiky v tejto oblasti. Avšak existuje len veľmi málo 
príkladov vytvárania politiky na úrovni EÚ, v ktorých sa uplatňujú spoločné dane, 
poplatky a/alebo zľavy. Namiesto toho sa politické rámce v členských štátoch navzájom 
veľmi líšia. Cenová tvorba podľa úplných nákladov je zriedkavá. Členské štáty namiesto 
toho aj naďalej využívajú subvencie v mnohých oblastiach na podporu činností, ktoré 
nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. 

 
Aké opatrenia ste ochotný prijať v snahe dosiahnuť dohodu v rámci Rady o dôležitosti 
cenovej tvorby podľa úplných nákladov s cieľom podporiť výrobu a spotrebu, ktoré sú 
šetrné voči životnému prostrediu, vrátane dôležitosti harmonizácie daní, poplatkov a/alebo 
zliav na úrovni EÚ? (návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman) 

 
Cezhraničná spolupráca 
 
32. Aký je Váš názor na cezhraničnú spoluprácu, najmä s tretími krajinami, s cieľom 

predchádzania regionálnym, cezhraničným environmentálnym katastrofám, akými sú 
napr. znečistenie Tisy kyanidom v oblasti Rosia Montana (Baia Mare - Rumunsko)? Aké 
kroky by sa mali vykonať s cieľom posilniť a zefektívniť túto spoluprácu? (návrh, ktorý 
predkladá skupina PSE) 
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Biodiverzita 
 
33. Agroenvironmentálne opatrenia sa neplnia v plnej miere, pretože obyvateľom vidieckych 

oblastí sa informácie o celkovej koncepcii týchto opatrení ako aj požiadavkách na 
poľnohospodárov dostatočne neposkytujú. Zlepšovanie tejto komunikácie je však 
nevyhnutným predpokladom posilnenia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine 
prostredníctvom zvýšenia počtu drobných poľnohospodárov a organických farmárov, 
ktorí tieto opatrenia využívajú. Plánuje nový komisár rozvíjať nástroje, ktoré by sa dali 
využiť na zlepšenie informovanosti poľnohospodárov o druhom pilieri? (návrh, ktorý 
predkladá Jules Maaten) 

 
34. Súčasné politické opatrenia sú nedostatočne účinné v oblasti predchádzania ďalšiemu 

úbytku vysokokvalitných poľnohospodárskych oblastí a dosahovania cieľa biodiverzity na 
rok 2010 (správa EEA (Európskej agentúry pre životné prostredie), Vysokokvalitná 
poľnohospodárska pôda, č. 1, UNEP (Program OSN pre životné prostredie), 2004). Akým 
spôsobom upraví nový komisár súčasné opatrenia tak, aby sa zabezpečilo ich splnenie a 
aby sa zabránilo strate vysokokvalitnej poľnohospodárskej pôdy? (návrh, ktorý predkladá 
Jules Maaten) 

 
35. Európska komisia organizovala intenzívny dialóg s členskými štátmi a občianskou 

spoločnosťou o otázkach uplatňovania akčného plánu na ochranu biodiverzity v rámci 
hospodárskej a rozvojovej spolupráce. Hlavné výsledky tohto participačného procesu 
prediskutovali a potvrdili účastníci konferencie zúčastnených strán „Biodiverzita a EÚ - 
udržanie života, udržanie živobytia“, ktorá sa konala v Malahide, Írsku v dňoch 25.-27. 
mája 2004. Ciele 11, 13, 14 a 15 Správy z Malahide sa v plnej miere alebo len čiastočne 
zameriavajú na otázky hospodárskej a rozvojovej spolupráce. Identifikovali sa kľúčové 
ciele, ktoré je treba splniť do roku 2010. Aké sú plány nového komisára v rámci 
dosahovania cieľov v časovom období, na ktorom sa dohodli účastníci konferencie v 
Malahide a ako presne si nový komisár predstavuje zabezpečenie toho, aby sa otázky 
súvisiace s ochranou biodiverzity brali v plnej miere do úvahy v rámci revízie národných 
a regionálnych strategických dokumentov (CSP a RSP) ako aj navrhovania strategických 
dokumentov pre zníženie chudoby (PRSP)? (návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
36. Myslím si, že dialóg, ktorý bol vytvorený na základe revízie stratégie EÚ na ochranu 

biodiverzity v rámci pracovnej skupiny pre hospodársku a rozvojovú pomoc, ktorú tvorili  
občianska spoločnosť, Európska komisia a členské štáty, bol nádejný a plodný. Môže 
nový komisár potvrdiť stálu pôsobnosť pracovnej skupiny, ktorá vznikla na tento účel? 
(návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
37. V nadväznosti na dlhé konzultácie, ktoré sa konali s cieľom revidovať stratégiu EÚ na 

ochranu biodiverzity, bola výsledkom konferencie zúčastnených strán v Malahide správa, 
ktorej významnú časť tvorila skupina ukazovateľov využiteľných v rámci monitorovania 
stavu biodiverzity do ako aj po roku 2010. Výbor pre životné prostredie na svojej schôdzi 
dňa 28. júna 2004 uvítal vytvorenie takejto skupiny ukazovateľov a v komuniké z tejto 
schôdze Rada „vyzýva Komisiu, aby do roku 2006 ďalej rozvíjala, testovala a finalizovala 
túto skupinu ukazovateľov“. Ako nový komisár podporí rozvoj týchto ukazovateľov? 
Bude vyčlenené dostatočné množstvo finančných prostriedkov na umožnenie ich rozvoja? 
(návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 
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38. Správa z Malahide uznáva význam spolufinancovania siete Natura 2000 zo strany 
spoločenstva ako významný krok v rámci dosahovania cieľa zastaviť úbytok biodiverzity 
do konca roku 2010. Nové oznámenie Komisie týkajúce sa financovania 2000 uvádza, že 
v budúcnosti bude veľká časť finančných prostriedkov určených na udržanie a správu 
oblastí sústavy Natura 2000 pochádzať z fondov spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
rozpočtov pre vidiecky a regionálny rozvoj. Akým spôsobom sa nový komisár pričiní o 
zabezpečenie využitia týchto finančných prostriedkov na posilňovanie a zabezpečovanie 
dôležitých habitatov a živočíšnych druhov a akú úlohu bude zohrávať program LIFE+? 
(návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
39. Počas vytvárania siete chránených území Natura 2000 v bývalých 15 krajinách EÚ 

vyjadrilo veľa vlastníkov pôdy a jej užívateľov nesúhlas a nedôveru v súvislosti s 
označovaním ich územia. Komisii a občianskym organizáciám sa prostredníctvom 
dôslednej práce darí vo veľkej miere odstraňovať tento nesúhlas, avšak ešte stále 
dochádza vo vzťahu k vlastníkom pôdy k nedorozumeniam a nedostatočnej komunikácii v 
súvislosti s označovaním území. Tento zmätok a nesúhlas sa prenáša aj na nové členské 
štáty pri ich príprave zoznamov území (určených pre Komisiu), ktoré by mohli spadať do 
sústavy Natura 2000. Vzhľadom na požiadavky Európskeho parlamentu (rozpočet na rok 
2004) a občianskej spoločnosti vytvoriť službu určenú na pomoc pri vytváraní sústavy 
Natura 2000, aké mechanizmy využije nový komisár s cieľom zabrániť opakovaniu 
zdĺhavých postupov v rámci vyznačovania území tak, ako tomu bolo v EÚ-15? (návrh, 
ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
40. Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ sa na sumite Európskej rady v Gothenburgu v 

roku 2001 zaviazali „zastaviť úbytok biodiverzity do roku 2010“ a vytvorili tak nový cieľ 
v rámci stratégie udržateľného rozvoja. Ciele do roku 2010 sa podarí dosiahnuť iba v 
prípade, ak bude širšia európska verejnosť presvedčená o význame zastavenia úbytku 
biodiverzity a ak pochopí spôsob, akým to je možné dosiahnuť. Vzhľadom na skutočnosť, 
že mnohí občania Európskej únie si nie sú vedomí toho, že takýto cieľ existuje, aké sú 
návrhy nového komisára v súvislosti so spôsobom informovania a vzdelávacími 
prostriedkami, ktoré je možné využiť na pozdvihnutie povedomia verejnosti a jej 
pochopenie tohto cieľa? (návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
41. Vyhlásenie z Killarney vzniklo na schôdzi európskej platformy pre stratégiu výskumu 

biodiverzity v máji 2004 pod  írskym predsedníctvom EÚ. V komuniké, ktoré vydala 
Rada pre životné prostredie na svojej schôdzi dňa 28. júna 2004, Rada uvítala odporúčania 
z Killarney v rámci priorít výskumu ako aj vyhlásenie z Killarney, ktoré zdôrazňuje 
významnú úlohu, ktorú Európska výskumná oblasť/7. rámcový program musí zohrávať pri 
podpore dosahovania cieľov v oblasti biodiverzity do roku 2010. Akým spôsobom 
zabezpečí nová Komisia to, aby výskum biodiverzity aj naďalej tvoril významnú súčasť 7. 
rámcového výskumného programu na obdobie rokov 2007-2013? (návrh, ktorý predkladá 
Jules Maaten) 

 
42. Ktoré opatrenia sú podľa Vás potrebné na to, aby EÚ splnila cieľ zastaviť úbytok 

biodiverzity do roku 2010, na ktorom sa dohodli najvyšší predstavitelia členských krajín 
na sumite Európskej rady v Gothenburgu v roku 2001? Zabezpečíte pokračovanie 
programu LIFE aj po roku 2006 a navrhnete primerané finančné prostriedky na pokrytie 
jeho činnosti v rámci 25 členských štátov? (návrh, ktorý predkladá skupina Verts/ALE) 
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Spolupráca v oblasti hospodárskeho rozvoja 
 
43. Každý členský štát EÚ a ES majú vlastné politiky vzťahujúce sa na spoluprácu v oblasti 

hospodárskeho rozvoja. Účastníci pracovných skupín pre hospodársku a rozvojovú 
spoluprácu už niekoľkokrát vyjadrili názor, že Európska komisia v súčasnosti v rámci 
týchto politík pôsobí skôr ako „26. členský štát“, a nie ako koordinačný orgán. Chce nový 
komisár zmeniť túto situáciu a klásť väčší dôraz na rozvoj koordinačnej úlohy Komisie a 
tak zvýrazniť EÚ na medzinárodnej scéne? (návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

 
Chránené morské a pobrežné oblasti 
 
44. Akým spôsobom chce Európska komisia konkrétne plniť programy v rámci CBD/COP 7 v 

súvislosti s chránenými morskými a pobrežnými oblasťami? (návrh, ktorý predkladá Jules 
Maaten) 

 
Rybné hospodárstvo 
 
45. Vyhlásenie z Killarney vzniklo na schôdzi európskej platformy pre stratégiu výskumu 

biodiverzity v máji 2004 pod írskym predsedníctvom a Rada pre životné prostredie ho 
uvítala na svojej schôdzi 28. júna 2004. Vo vyhlásení z Killarney sa požaduje, aby sa 
rozvíjal taký prístup k riadeniu rybného hospodárstva a akvakultúry, ktorý je založený na 
ekosystéme a ktorý sa opiera o príslušný sociologický a sociálno-ekonomický výskum. 
Ako si Európska komisia predstavuje rozvoj v tejto oblasti? (návrh, ktorý predkladá Jules 
Maaten) 

 
46. Európska komisia už vykonala kroky na zlepšenie integrácie environmentálnych 

požiadaviek do spoločnej politiky rybného hospodárstva. Mohli by ste naznačiť spôsob, 
akým sa plánujete podrobnejšie venovať tejto vysokej priorite? (návrh, ktorý predkladá 
Jules Maaten) 

 
47. Ktoré prioritné činnosti by mala podľa Vás Komisia podporiť v súvislosti so 

zabezpečovaním trvalo udržateľného rybolovu vzhľadom na naliehavú potrebu zachovať 
zásoby rýb ako aj cieľov súvisiacich so sociálno-ekonomickou súdržnosťou? (návrh, ktorý 
predkladá Jules Maaten) 

 
48. V dôsledku zníženia zásob morských rýb je potrebné vykonávanie kontrol s cieľom 

zabrániť pretrvávajúcemu nadmernému rybolovu v medzinárodných vodách. Vzhľadom 
na skutočnosť, že vnútrozemská akvakultúra sa považuje za možné riešenie tejto situácie, 
aké mechanizmy by nový komisár odporučil na zabezpečenie environmentálnej 
udržateľnosti rozvoja vnútrozemskej akvakultúry? (návrh, ktorý predkladá Jules Maaten) 

Vodné zdroje 

49. Aké opatrenie považujete za nevyhnutné v rámci podpory úspešného uplatňovania 
rámcovej smernice o vodách? Budete pracovať v záujme zvýšenej integrácie 
environmentálnej, regionálnej, dopravnej a poľnohospodárskej politiky EÚ s cieľom 
zabezpečiť plné uplatnenie rámcovej smernice o vodách?  (návrh, ktorý predkladá 
skupina Verts/ALE) 
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Životné prostredie a zdravie 
 
50. Svetová zdravotnícka organizácia v júni zverejnila veľkú štúdiu, ktorá poukazuje na to, že 

zdravie detí v európskom regióne je značne poškodzované stavom životného prostredia. 
Európski ministri zdravotníctva a životného prostredia schválili akčný plán na zmenšenie 
týchto hrozieb. Komisia predložila na rokovaní WHO akčný plán, ktorý sa zameriava iba 
na výskum, namiesto toho, aby uvádzal jasné legislatívne opatrenia. Zdá sa, že hlavnou 
príčinou tejto nečinnosti je nedostatok politickej vôle v Komisii a nevhodná koordinácia 
medzi jednotlivými GR. Budete preferovať prehodnotenie súčasnej legislatívy EÚ a jej 
uplatňovania s cieľom zabezpečiť, aby sa normy stali primeranými na ochranu zdravia 
detí a ďalších zraniteľných skupín? Boli by ste pripravený obhajovať vytvorenie osobitnej 
pracovnej skupiny v Komisii, ktorá by koordinovala aktivity Komisie v oblasti životného 
prostredia a zdravia s cieľom lepšej ochrany detí a ďalších zraniteľných skupín pred 
rizikami životného prostredia?  (návrh, ktorý predkladá skupina Verts/ALE) 

 
Procedúry vo výbore pri schvaľovaní licencií na predaj GMO 
 
51. Podľa súčasných procedúr vo výbore môže Komisia, bez dosiahnutia kvalifikovanej 

väčšiny v Rade, prijať rozhodnutie o schválení licencie na predaj nového druhu geneticky 
modifikovaných organizmov. Považujete za vhodné, aby Komisia prideľovala licencie na 
predaj aj v situácii, keď v rámci Rady ministrov existujú zreteľné a opakujúce sa politické 
rozdiely pri posudzovaní ich udeľovania? Podporili by ste revíziu procedúr vo výbore s 
cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu možnosť, aby v takýchto príkladoch zohrával 
svoju úlohu?  (návrh, ktorý predkladá skupina Verts/ALE) 

 
Dolné prahové hodnoty pre kontamináciu osív geneticky modifikovanými organizmami 
 
52. Zavedenie označovania prahových hodnôt v súvislosti s náhodnou alebo z technického 

hľadiska nevyhnutnou kontamináciou osív rôznymi druhmi geneticky modifikovaných 
organizmov je jedným z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré boli prijaté prostredníctvom 
procedúry vo výbore. S cieľom zabezpečenia koexistencie geneticky modifikovaných a 
geneticky nemodifikovaných plodín vyzval Parlament na stanovenie označovania 
prahových hodnôt na detekčnú úroveň (uznesenie A5-465/2003 z 18. decembra 2003). 
Budete rešpektovať stanovisko Parlamentu, ak sa stálemu výboru a Rade nepodarí 
dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu pri posudzovaní návrhu Komisie?  (návrh, ktorý 
predkladá skupina Verts/ALE) 

 
Zastaralé pesticídy 
 
53. Zásoby zastaralých pesticídov stále predstavujú vážne riziko ohrozenia ľudského zdravia a 

životného prostredia v mnohých krajinách, vrátane niektorých členských štátov a 
pristupujúcich krajín. Európsky parlament opakovane požadoval vykonanie konkrétnych 
opatrení v súvislosti s ekologicky prijateľnou likvidáciou týchto zásob. Akým spôsobom 
chcete zabezpečiť čo najrýchlejšie ako aj ekologicky prijateľné zlikvidovanie zastaralých 
pesticídov Súhlasili by ste so spolufinancovaním takejto likvidácie v rámci 
Štokholmského dohovoru? Akým spôsobom by ste zabezpečili rýchlu ratifikáciu 
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach zo strany všetkých 
členských štátov ako aj susedných krajín, ktoré majú takéto zásoby?  (návrh, ktorý 
predkladá skupina Verts/ALE) 
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Životné prostredie a regióny 
 
54. Ešte stále existujú industriálne alebo postindustriálne regióny EÚ s veľmi vysokou 

hustotou obyvateľstva, hustou dopravou a nedostatkom vody, čoho dôsledkom je vysoká 
miera celkového znečistenia. Počet takýchto regiónov sa dokonca zvýšil po prístupe 10 
nových členských štátov.  

 Ako by ste, ako komisár, riešili tento problém?  
 Je možné vypracovať prehľad a zoznam všetkých regiónov v rámci EÚ, ktoré musia čeliť 

najzávažnejším environmentálnym problémom? 
 Je možné riešiť otázku týchto regiónov s osobitným dôrazom na ich problémy? (návrh, 

ktorý predkladá Jerzy Buzek) 
 
Doprava 
 
55. Podporíte Vášho kolegu - komisára pre dopravu - v rámci rokovaní o smernici týkajúcej 

sa euro-vinety s osobitným dôrazom na trvalo udržateľné a ekologické dopravné politiky? 
Ako ukázali rôzne výskumy Komisie, doteraz neexistuje plná internalizácia externých 
nákladov, najmä environmentálnych nákladov ťažkej dopravy. To je príčinou závažných 
problémov v citlivých oblastiach, napr. horských oblastiach ( Brennerská trasa). Plánujete 
navrhnúť možnosť krížovej dotácie v týchto citlivých oblastiach? (návrh, ktorý predkladá 
Richard Seeber) 
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