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IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV
V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKY KOMISII NA DISKUSIU
VO VÝBORE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DŇA 21. NOVEMBRA 2005

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

1. Primerané a odrádzajúce postihy (Chris Davies)

Vypracuje a uverejní Komisia tabuľky postihov ustanovených vo vnútroštátnychch 
právnych predpisoch na podporu dodržiavania mnohých smerníc v oblasti životného 
prostredia v príslušných štátoch a na porovnanie situácie v členských štátoch?

2. Prípady predložené Komisiou na Súdnom dvore (Frederika Brepoels)

Ak Komisia zistí, že nesprávnou implementáciou právnych predpisov v členských 
štátoch dochádza k ich porušovaniu, môže prípad predložiť na Súdnom dvore.
Od zainteresovaných som sa dozvedela, že argumenty, z ktorých vychádzajú podnety na 
Súdny dvor, nie sú dostatočne transparentné. Vzniká tak zmätok a neistota medzi 
stranami zodpovednými za implementáciu právnych predpisov v členských štátoch.  
Skreslenie vnútorného trhu je často uplatňovaným kritériom, ktoré sa dá však len ťažko 
interpretovať.  Prečo sa niektoré veci predkladajú Súdnemu dvoru a iné nie? Stanovila 
Komisia konkrétne kritériá? Vznikol nejaký problém? Akým spôsobom zamýšľa 
Komisia riešiť tento problém, napr. uvedením kritérií v konkrétnej oblasti politiky?
V prípade porušenia povinnosti transpozície má Komisia stanovené priority a je 
jasnejšie, ako sa postupuje v praxi.  Dá sa z tejto skutočnosti poučiť?

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

3. Otázka o implementácii smernice č. 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením 
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Christa Klaß)

Tzv. smernica o dusičnanoch  je v platnosti od roku 1991 a v súčasnosti ju, síce s 
päťročným oneskorením, implementovalo 15 starých členských štátov. Podľa článku 10 
uvedenej smernice musia členské štáty predkladať správu každé štyri roky; článok 11 
vyžaduje od Komisie predloženie súhrnnej správy na základe správ členských štátov.  V 
rámci tretieho obdobia predkladania správ mali členské štáty vypracovať svoje správy 
do roku 2004.

1) Splnilo všetkých 25 členských štátov túto povinnosť a kedy môžeme očakávať 
správu Komisie?

2) Proti ktorým členským štátom sa pripravuje konanie vo veci porušenia smernice a z 
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akých dôvodov, napr. z dôvodu nedostatočného
- monitorovania vody
- označenia ohrozených oblastí
- uplatňovania správnych postupov v poľnohospodárstve
- navrhovania a (alebo) implementácie vyžadovaných akčných programov
- dodržiavania povinností v súvislosti s podávaním správ?

3) Komisia sa ďalej sťažuje na rôzne nedostatky, ako napr. na chýbajúce údaje o kvalite 
vody, nedostatočné kontroly na farmách a poliach v členských štátoch -na základe 
agronomických a ekologických vedomostí-,  nedostatočne prísne odporúčania o 
používaní hnojív a skutočnosť, že v niektorých členských štátoch neexistuje požiadavka 
o uplatňovaní správnych postupov  v poľnohospodárstve.
Došlo v niektorej z uvedených oblastí k zlepšeniu?

4) Súhlasí  Komisia s názorom niektorých členských štátov, že požiadavky ustanovené 
v smernici o dusičnanoch a novej smernici o podzemnej vode sa navzájom zdvojujú a sú 
navzájom v rozpore?

5) Došlo počas obdobia podávania správy k pokroku v otázke implementácie smerníc o 
vode v oblasti harmonizácie monitorovacích miest, sietí, parametrov a frekvencie 
kontrol kvality vody, ktoré by pomohli aj pri implementácii smernice o dusičnanoch?

4. Rámcová smernica o vode (Dorette Corbey)

Môže Komisia predložiť prehľad o implementácii rámcovej smernice o vode v 25 
členských štátoch Únie? 

5. Pokrok v implementácii rámcovej smernice o vode (RSV) v členských štátoch
(Ambroise GUELLEC)

1) Bola RSV transponovaná vo všetkých štátoch? Ak nie, uveďte prosím štáty a príčiny.

2) Cieľom do roku 2015 je, aby vody dosiahli dobrý ekologický stav. Kritériá na 
hodnotenie ekologického stavu sú pre laikov veľmi komplexné a nezrozumiteľné. Je 
tento stav zlučiteľný s cieľom zapojiť verejnosť do procesu implementovania RSV? 
Ako sa zabezpečí vzájomný súlad definícií dobrého ekologického stavu, ktoré prijali 
jednotlivé členské štáty? Akým spôsobom možno spojiť implementáciu iných
významných politík EÚ (SPP, regionálna politika, lisabonská agenda atď.)?

6. Systém obchodovania s emisiami - národné akčné plány (Anders Wijkman)

Najnovšie údaje o emisiách skleníkových plynov v EÚ dokazujú, že existuje veľké 
riziko nesplnenia kjótskych cieľov zo strany Únie. V tomto kontexte je dôležité, aby sa 
analyzoval vývoj vo všetkých odvetviach hospodárstva. Komisia vyhodnocuje súčasné 
národné akčné plány na roky 2005-2007. Je v tejto otázke dôležité vedieť, do akej miery 
sú celkové príspevky vyčlenené členskými štátmi konzistentné so záväzkami každého 
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členského štátu na obmedzenie emisií podľa rozhodnutia č. 2002/358/ES o spoločnom 
zaťažení  a podľa Kjótskeho protokolu?  Mohla by Komisia predložiť vyhodnotenie 
situácie a informovať Parlament o svojich záveroch? Zaujímajú nás najmä odpovede na 
tieto otázky?

Uviedli všetky členské štáty vo svojich NAP jasne pomer celkových vnútroštátnych 
emisií, ktoré sa týkajú obchodujúcich a neobchodujúcich odvetví hospodárstva?

Aké opatrenia navrhuje Komisia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržali 
záväzky pri znižovaní emisií obchodujúcich a neobchodujúcich sektorov v 2. fáze NAP 
v rokoch 2008-2012, ktoré sa majú dokončiť budúci rok v júni?

7. Smernica o obchodovaní s emisiami (Dorette Corbey)

Viaceré podniky sa sťažovali na to, že smernica o obchode s emisiami spôsobila 
zvýšenie cien energie - ide však o prirodzený a očakávaný dôsledok. Menej prirodzenou 
a menej očakávanou je však skutočnosť, že podľa tých istých sťažností spôsobuje 
rozdielna implementácia smernice v rôznych členských štátoch značné rozdiely v 
náraste cien: v niektorých krajinách došlo k výraznému nárastu cien a v iných sa ceny 
zvýšili len mierne.

Môže Komisia potvrdiť zistenia podnikov?  Je Komisia pripravená na vykonanie 
opatrení s cieľom odstrániť nespravodlivú hospodársku súťaž?

8. Implementácia smernice č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov : jednotný 
systém zálohovania a návratu jednorazových fliaš a plechoviek pre celú EÚ (Satu 
Hassi)

Komisia pripravuje správu o implementácii smernice č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch 
z obalov, ktorú mala predložiť Parlamentu a Rade v lete 2005. Podľa článku 6 tejto 
smernice sa bude správa zoberať jej implementáciou, vplyvom na životné prostredie 
vrátane vyhodnotenia možností posilnenia prevencie a opätovného využívania obalov, 
ako aj fungovaním vnútorného trhu. V článku 6 sa ďalej uvádza, že správu majú podľa 
potreby dopĺňať návrhy na revíziu smernice.

Najlepším spôsobom obmedzovania odpadov z obalov je obmedzenie celkového 
množstva obalov. Okrem prevencie je ekologicky lepším riešením znižovania množstva 
odpadu opätovné používanie a plnenie obalov. Napriek tomu, že recyklácia nie je 
ekologicky najpriaznivejším spôsobom v otázke odpadov z obalov, je dôležitou 
súčasťou spätného získavania použitých materiálov vzhľadom na zníženie spotreby 
surovín a energie a konečnej likvidácie odpadu.

Aké opatrenia vykonala Komisia na podporu investícií do systémov návratu, zberu a 
spätného získavania v členských štátoch a najmä v 10 nových členských štátoch?

Uvažuje Komisia o využití revízie smernice na stanovenie záväzných základných 
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požiadaviek na kritériá, za ktorých sa môže tvrdiť, že obal je recyklovateľný, a na 
vymedzenie pojmu recyklácia materiálu voči iným typom spätného získavania (napr. 
recyklácia surovín) s cieľom zlepšiť recykláciu?

Jedným z možných riešení na zlepšenie návratu, spätného získavania materiálu a 
využitia odpadu a odpadu z obalov by mohol byť jednotný systém zálohovania a 
návratu nevratných fliaš a plechoviek v celej EÚ. Skúma Komisia možnosť vytvorenia 
takéhoto systému v celej EÚ?

9. Implementácia smernice o biotopoch (Frederika Brepoels)

Z pracovného dokumentu zamestnancov Komisie s názvom šiesty výročný prieskum o 
implementácii a presadzovaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného 
prostredia je možné odvodiť mnohé zaujímavé závery.  V prílohe sa nachádzajú 
výsledky jednotlivých členských štátov. Z nich vyplýva, že implementácia smernice o 
biotopoch je v mnohých členských štátoch nedostatočná; 37 % všetkých prípadov 
nedostatočnej implementácie sa nachádza v oblasti „príroda“.
Problémy sa vyskytujú okrem iného v súvislosti s článkom 6: prijímanie vhodných 
opatrení a vhodných vyhodnotení vplyvu v konkrétnej oblasti stále zostáva. Objavujú sa 
aj ťažkosti v súvislosti s článkom 12: nedostatočná ochrana druhov. Medzi krajiny, v 
ktorých sú problémy, patrí Portugalsko, Grécko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko a 
Fínsko. Netýkajú sa len obmedzeného počtu regiónov.
Toto ohrozuje dokončenie sústavy Natura 2000, ktorá má chrániť ohrozené druhy rastlín 
a živočíchov.
Ide o vážny problém? Nájde sa čoskoro riešenie? Aké sú príčiny tohto stavu? Žiadajú sa 
nápravy? Budú sa členské štáty jednoducho musieť viac snažiť? Bude treba úpravy? 
Aké opatrenia plánuje Únia?

IMPLEMENTÁCIA SMERNÍC – OSOBITNÉ PRÍPADY

10. Implementácia smernice o biotopoch v Škótsku (John Bowis)

Aké zastúpenia prijala Komisia v otázke porušení smernice o biotopoch v Škótsku a aké 
opatrenia vykonala proti  zodpovedným v škótskej exekutíve a na ministerstvách?

Uvedomuje si najmä poškodzovanie, ku ktorému údajne dochádza v chránenej lokalite 
Firth of Lorn (UK 0030041) na skalnatých útesoch spôsobených použitím oceľových 
bagrov na lov lastúrnikov a na populácii sviňuchy obyčajnej (Phocoena phocoena) v 
dôsledku toho, že orgány neudelili označenie kategórie D?

Uvedomuje si najmä poškodzovanie, ku ktorému údajne dochádza v chránenej lokalite 
Loch Creran  (UK 0030041) a živých útesoch obývaných mnohoštetinavcami (Serpula 
vermicularis), ktoré sú v Európe jedinečné a takisto ohrozené bagrami na lov 
lastúrnikov?
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Je si vedomá odstrelu tuleňov v okolí chránenej lokality Lismore Island (UK 0030182) 
počas a po skončení platnostií zákona o ochrane tuleňov z roku 2000?

Je si ďalej vedomá, že súostrovie Treshnish Isles, v ktorom sa nachádzajú významné 
útesové biotopy a populácie tuleňa kužeľozubého (Halichoerus grypus) a sviňuchy 
obyčajnej, bolo označené ako územie na vytvorenie fariem na chov rýb?

11. Implementácia smernice o vtákoch na Malte (Dorette Corbey)

Viacerí poslanci položili otázky v súvislosti s implementáciou smernice o vtákoch na 
Malte. Komisia v odpovedi zdôraznila, že nie je možná výnimka zo zákazu jarného 
lovu. Ako presvedčí Komisia maltskú vládu, že skutočne neexistujú žiadne výnimky? 
Komisia potvrdzuje, že vie o probléme nezákonného lovu. Aké ďalšie dôkazy treba, 
akým spôsobom ich Komisia získa a aké kroky sa plánujú na zabezpečenie riadneho 
dodržiavania smernice o vtákoch?


