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UPLATŇOVANIE EURÓPSKYCH ZÁKONOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

OTÁZKY PRE KOMISIU NA PREROKOVANIE 
NA SCHÔDZI VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 21. APRÍLA 2005

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

UPLATŇOVANIE SMERNÍC - HORIZONTÁLNE

1. Uplatňovanie smerníc o vtákoch a biotopoch (Satu Hassi)

Smernice o vtákoch a biotopoch sú kľúčovými nástrojmi na ochranu voľne žijúcich druhov v 
Európe. Plné uplatnenie týchto smerníc je nevyhnutné, aby sa zabezpečilo splnenie záväzku 
EÚ zastaviť úpadok biodiverzity do roku 2010. Mnohé členské štáty sú dnes pozadu vo veci 
náležitého uplatnenia týchto smerníc, napr. pri klasifikácii chránených vtáčích území (CHVÚ) 
v zmysle smernice o vtákoch alebo vo veci adekvátneho využívania článku  6 smernice o 
biotopoch (ochrana lokalít v rámci sústavy Natura 2000). Domnieva sa Komisia, že má 
schopnosti zabezpečiť správne a včasné uplatnenie týchto smerníc zo strany členských štátov 
vrátane ochrany druhov uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch a druhov spomínaných 
v smernici o vtákoch? Aké ďalšie kroky Komisia podnikne, aby zabezpečila správne 
uplatnenie týchto smerníc?

2. Francúzske zámorské územia: štrukturálne fondy a ochrana biodiverzity (Marie 
Anne Isler Beguin)

Zámorské departementy Francúzska majú vyššiu biodiverzitu ako celá EÚ spolu (8 
celosvetovo ohrozených druhov vtákov, z ktorých štyri sú endemity na ostrove Reunion, 
jeden je endemitom na ostrove Martinique, Francúzska Guiana má jedno z posledných 
nedotknutých a rozľahlých území tropického dažďového lesa so 700 druhmi vtákov, čo je 
viac ako vo všetkých 25 krajinách EÚ, a čo sa rovná počtu druhov v celom západnom 
palaeartickom regióne, BirdLife International (2004) Birds in the European Union :
posúdenie stavu na strane 23). Tieto departementy prijímajú významné štrukturálne fondy 
EÚ, smernice o vtákoch a biotopoch sa však na tieto územia nevzťahujú.

Ako Európska komisia zabezpečí, aby štrukturálne fondy nezničili významné územia s voľne 
žijúcimi druhmi vo francúzskych zámorských departementoch?  Keďže iba okolo 0,6% 
štrukturálnych fondov (napr. ostrov Reunion, Guadeloupe) pre tieto oblasti sa prideľuje na 
environmentálne aktivity, má Komisia v úmysle zabezpečiť vyššie fondy na tieto aktivity s 
cieľom pomôcť dosiahnuť ciele stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä záväzku 
zastaviť úpadok biodiverzity do roku 2010?  

3. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC) z roku 1996
(John Bowis)

Chváliac Komisiu za vypracovanie podrobnej správy - Analýza prvých správ členských štátov 
o uplatňovaní smernice IPPC (EU-15) z júna roku 2004, aké kroky Komisia v súčasnosti 
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podniká, aby zabezpečila, že všetky členské štáty majú jasné postupy na aktualizáciu 
podmienok povoľovania a jednotné uplatňovanie smernice Rady č. 96/61/ES o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC) aj po ďalších stránkach? Vypracovala Komisia 
usmerňovací dokument, kde by bola vyjasnená definícia „inštalácie“ a prílohy I (s cieľom 
určiť „výrobnú kapacitu“) a vyjasnenie aplikácie smernice na obecné čističky odpadových 
vôd, ako aj praktické usmernenia poskytujúce jednoznačnú definíciu požiadaviek na 
energetickú účinnosť – ako o to žiadal Parlament v svojej správe o pokroku pri uplatňovaní 
smernice IPPC: 2003/2125(INI)?

4. Uplatňovanie smernice o kvalite ovzdušia č. 1999/30/ES  (Johannes Blokland)
V zmysle smernice č. 1999/30/ES musia členské štáty do 1. januára 2005 čiastočne splniť 
požiadavky na kvalitu ovzdušia určené v smernici, ktoré musia splniť úplne do 1. januára 
2010.  V Holandsku výklad tejto smernice viedol k tomu, že súdy zamietli niekoľko projektov 
(cesty, priemyselné oblasti, atď.), pretože nebola dostatočne zohľadnená skutočnosť, že 
kvalita ovzdušia v predmetných lokalitách by prekročila hodnoty, ktoré by platili od 1. 
januára 2005 resp. od 1. januára 2010 i napriek tomu, že do roku 2010 zostáva ešte niekoľko 
rokov, a že metódy zníženia emisií oxidu dusičitého, oxidu siričitého a suspendovaných častíc 
ešte nie sú úplne vyvinuté.

Môže Komisia informovať, či všetky ostatné členské štáty aplikujú prísny výklad tejto 
smernice alebo vyššie uvedené zákazy možno pripísať konkrétne uplatňovaniu smernice v 
Holandsku?
Domnieva sa Komisia, že členské štáty majú primerané prostriedky na zabezpečenie 
uplatňovania smernice, dokonca aj v husto osídlených územiach, a plánuje prijať ďalšie 
iniciatívy ako napríklad nastolenie prísnejších noriem na emisie z vozidiel, ktoré by uľahčili 
dodržanie cieľov tejto smernice?

5. Uplatňovanie smerníc o kvalite ovzdušia (Richard Seeber)

Uplatňovanie smerníc na zachovanie alebo zlepšenie kvality ovzdušia, a to najmä smernice č. 
1999/30/ES, si v istých prípadoch vyžaduje opatrenia na zníženie emisií znečisťujúcich látok.  
Aký pokrok sa dosiahol pri uplatňovaní legislatívy EÚ o kvalite ovzdušia v členských 
štátoch?  Aký prístup Komisia zaujme k ich uplatňovaniu v budúcnosti, kedy opatrenia 
zavedené členskými štátmi na zníženie emisií pri uplatňovaní smerníc o kvalite ovzdušia budú 
mať vplyv napríklad na ťažké nákladné vozidlá?  Ako chce Komisia riešiť rozpor medzi 
cieľmi ochrany životného prostredia (čistý vzduch) a cieľmi vnútorného trhu (voľný pohyb 
dopravcov)?

UPLATŇOVANIE SMERNÍC – OSOBITNÉ PRÍPADY

6. Uplatňovanie smernice č. 85/337/EC (Posudzovanie vplyvov istých projektov na 
životné prostredie) (Guido Sacconi)

Talianska vláda v júli roku 2004 obdržala odôvodnené stanovisko k zákonu o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, s odkazom na strategickú infraštruktúru a podniky národného 
záujmu. Predmetný taliansky zákon (443/2001) v podstate ustanovuje postup posudzovania 
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vplyvov na životné prostredie, ktorý sa líši od štandardného postupu tým, že sa týka 
predbežných plánov na práce, ktoré sa majú vykonať, a nie konečných plánov. Ak sa zistí, že 
konečný plán sa výrazne odlišuje, minister životného prostredia môže rozhodnúť o odložení 
posúdenia vplyvov na životné prostredie a jeho opätovné zverejnenie. Tento postup je 
porušením smernice EIA, pretože rozhodnutie, či sa má alebo nemá prikázať plný postup 
posúdenia vplyvov na životné prostredie v prípade, kedy sa konečný plán líši od predbežných 
plánov, sa ponecháva na ministra životného prostredia. Keďže minister môže disponovať 
plným posúdením, v projektoch je možné vykonať podstatné zmeny bez toho, aby sa 
vyžadovalo posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Talianska vláda navyše 1. augusta 2003 schválila predbežné plány na most cez Messinský 
prieliv na základe zákona č. 443/2001 a tento projekt sa stal jedným z prioritných projektov 
transeurópskych dopravných sietí.

Aké opatrenia prijala talianska vláda, aby dosiahla zhodu so zdôvodneným stanoviskom a ako 
chce Komisia postupovať?

Aké opatrenia chce Komisia prijať, aby zabezpečila, že konečný projekt mostu cez Messinský 
prieliv bude plne v súlade s predpismi Spoločenstva o posúdení vplyvov na životné 
prostredie?

7. Národný alokačný plán (NAP) na kvóty skleníkových plynov (Alfonso Andria)

V júli 2004 Komisia poslala talianskej vláde zdôvodnené stanovisko, kde požaduje 
uplatňovanie smernice o obchodovaní s kvótami na emisie skleníkových plynov (2003/87), 
ktorá mala byť transponovaná do 31. decembra 2003. Taliansko takisto nepredložilo do 31. 
marca národný plán uvádzajúci počet kvót na emisie skleníkových plynov, ktoré plánuje 
prideliť domácim firmám, aby im umožnilo zúčastňovať sa na systéme obchodovania s 
emisiami v spoločenstve.  Z dôvodu tohto porušenia Komisia zaslala talianskej vláde aj list s 
oficiálnym upozornením.

Táto smernica ešte stále nebola transponovaná a hoci bol predstavený národný alokačný plán 
(NAP) o kvótach emisíí skleníkových plynov, Komisia ho zatiaľ neschválila.

Aké ďalšie opatrenia chce Komisia podniknúť, aby zabezpečila, že talianska vláda bude 
uplatňovať spomínanú smernicu?

Prečo nebol ešte schválený taliansky NAP a aké opatrenia chce Komisia podniknúť, aby aj v 
Taliansku umožnila normálne fungovanie trhu s emisiami?

8. Uplatňovanie smernice o skládkach odpadov v Taliansku (Giovanni Berlinguer)
V júli roka 2004 Komisia poslala talianskej vláde zdôvodnené stanovisko, kde požaduje 
zosúladenie talianskej legislatívy so smernicou č. 99/31 o skládkach odpadov. Ustanovenia 
smernice týkajúce sa lokalít nových skládok mali byť aplikované do 16. júla 2001, avšak 
funkčnými sa stali až 27. marca 2003 (vyhláška zákona č. 36 z 13. januára 2003).  Následne 
všetky talianske skládky odpadov schválené v období od 16. júla 2001 do 27. marca 2003 unikli 
ustanoveniam smernice o kontrole ich vplyvu na životné prostredie.

Z údajov poskytnutých národným strediskom na monitorovanie odpadu vyplýva, že v období od 
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roku 2001 do 2003 bolo v Taliansku schválených niekoľko nových skládok odpadu, a to 
konkrétne 3 v Matere, 2 v Cuneo a Modene a po jednej v mestách Alessandria, Ascoli Piceno, 
Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce a Pistoia.

Aké opatrenia prijala v tejto súvislosti talianska vláda, aby zabezpečila súlad so zdôvodneným 
stanoviskom a ako chce Komisia postupovať?

Aké opatrenia Komisia prijala alebo plánuje prijať, aby zabezpečila, že nové skládky odpadov 
schválené v období od termínu na implementáciu smernice do jej transpozície v Taliansku 
spĺňajú príslušné pravidlá Spoločenstva?

9. Uplatňovanie smernice 2001/42/ES v Grécku (Evangelia Tzampazi)

Podľa článku 13 odseku 1 smernice 2001/42/ES o hodnotení vplyvu niektorých plánov a 
programov na životné prostredie mala byť smernica transponovaná do júla 2004. Vzhľadom 
na to, že zodpovedné grécke orgány ešte stále neprijali potrebné kroky na súlad zákonov s 
touto smernicou, aké kroky podnikne Komisia na zabezpečenie rýchlej transpozície smernice?
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