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IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV
V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKY KOMISII NA DISKUSIU  
VO VÝBORE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DŇA 3. MÁJA 2006

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

1. Neregistrovanie sťažností (Satu Hassi)

Vo svojej ostatnej správe o implementácii a presadzovaní práva Spoločenstva v oblasti 
životného prostredia z roku 20041 Komisia okrem iného poukazuje na znižovanie počtu 
sťažností ako na dôkaz zlepšovania implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia. Existujú však vážne obavy, že zníženie počtu sťažností môže byť 
aspoň čiastočne spôsobené zmenou politiky Komisie v súvislosti so zaznamenávaním 
sťažností, ktorá je v rozpore s jej stanovenou politikou.

Oznámenie Európskej komisie o vzťahoch so sťažovateľom s ohľadom na porušovanie 
práva Spoločenstva ustanovuje okrem iného administratívne opatrenia, ktoré sa Komisia 
zaväzuje dodržiavať pri nakladaní so sťažnosťami2. Komisia podľa toho zaregistruje 
všetku korešpondenciu, ktorá sa bude pravdepodobne prešetrovať, pričom pre 
korešpondenciu, ktorá sa nemá prešetrovať budú stanovené jasné kritériá. 

Na verejnom vypočutí vo Výbore pre právne veci dňa 23. februára 2006 Catherine Day, 
nová generálna tajomníčka Komisie a bývalá generálna riaditeľka GR Životné prostredie, 
uviedla, že nie každý list zaslaný Komisii, ktorý vznáša sťažnosť je zaregistrovaný ako 
oficiálna sťažnosť. Uviedla, že „niektoré sťažnosti ... sa zmieňujú o ťažkostiach, ktoré 
môže rýchlejšie a priamejšie riešiť priamo dotknutý orgán“. Ďalej tiež uviedla, že „naďalej 
musíme registrovať a sledovať sťažnosti, ktoré poukazujú na skutočné, nové porušovanie 
práva Spoločenstva“. Ukazuje sa, že Komisia uplatňuje nové a obmedzujúcejšie kritériá, 
ktoré sú v rozpore s jej stanovenou politikou. 

Koľko sťažností Komisia nezaregistrovala od roku 2002 a aké boli osobitné kritériá pre 
nezaregistrovanie týchto sťažností? Koľko sťažností nebolo zaregistrovaných na základe 
kritérií, ktoré sú mimo stanovených administratívnych postupov? Ako môže Komisia 
Parlamentu zaručiť, že bude plne dodržiavať vzťahy so sťažovateľom tak, ako sú 
stanovené v jej oznámení z roku 2002?

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

  
1 SEK(2005)1055
2 KOM(2002)141, konečné znenie
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2. Konanie o sankciách v oblasti právnych predpisov o odpadoch (Jillian Evans)

Vo svojej ostatnej správe o implementácii a presadzovaní práva Spoločenstva v oblasti 
životného prostredia z roku 20041 Komisia vymenúva rozsudky súdu v oblasti právnych 
predpisov týkajúcich sa životného prostredia. 

V roku 2004 odsúdil Súdny dvor Spojené kráľovstvo za nesúlad jeho vnútroštátnych 
právnych predpisov s ustanoveniami rámcovej smernice o odpadoch2 a viaceré členské 
štáty za nedodržiavanie požiadaviek rámcovej smernice o odpadoch od roku 1975 
(Taliansko, Španielsko, Grécko)3. V apríli 2005 súd odsúdil Írsko za systematické 
nerešpektovanie ustanovení rámcovej smernice o odpadoch4.  V októbri 2005 bolo 
Grécko odsúdené za nedodržiavanie rámcovej smernice o odpadoch na 1 125 
nekontrolovaných skládkach5.

Inými slovami, odpad sa v týchto krajinách likviduje spôsobom, ktorý ohrozuje ľudské 
zdravie a životné prostredie - často aj po niekoľko desaťročí a niekedy na stovkách 
rôznych miest v rozpore s najzákladnejšími právnymi ustanoveniami z roku 1975. 

Jedna konkrétna nekontrolovaná skládka v Grécku bola uzavretá až potom, keď súd 
uložil Grécku pokutu6. Grécka vláda však pripúšťa že v Grécku existuje viac než 1 000 
podobných prípadov. Grécko ale nezamýšľa zastaviť nelegálnu likvidáciu odpadu na 
týchto skládkach skôr ako v roku 20087.

Kedy začne Komisia konanie proti Grécku podľa článku 228 pre jeho sústavné 
nedodržiavanie rámcovej smernice o odpadoch? Využije Komisia konanie podľa článku 
228 proti príslušným členským štátom vo všetkých prípadoch uvedených vyššie a ak áno, 
mohla by pre každý jeden prípad uviesť kedy? Ak nie, v ktorých prípadoch nevyužije 
takéto konanie a z akých dôvodov?

3. Nebezpečný odpad - nakladanie s odpadom zo zubného amalgámu (ortuť) (Marios 
Matsakis)

Zubný amalgám sa označuje za významný zdroj uvoľňovania ortuti napríklad 
prostredníctvom chirurgických zubných zákrokov a kremácie. Odpad zo zubného 
amalgámu obsahujúci ortuť sa považuje za nebezpečný odpad a nakladanie s ním je 
upravené právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti odpadov8. 

  
1 SEK(2005)1055
2 Vec C-60/03
3 Taliansko: veci C-375/02, C-383/02, C-516/03 a C-447/03; Španielsko: veci C-398/02 a C-446/01; Grécko: vec C-

420/02
4 Vec C-494/01
5 Vec C-502/03
6 Vec 387/97
7 Vec C-502/03, odsek 8

8 Rozhodnutie Komisie (2000/532/ES) z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 
odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 
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Aké opatrenia Komisia prijala vzhľadom na krok 4 stratégie EÚ týkajúcej sa ortuti 
v súvislosti s kontrolou uskutočňovania požiadaviek Spoločenstva pre nakladanie 
s odpadom zo zubného amalgámu členskými štátmi? Prijme Komisia ďalšie kroky na 
zabezpečenie ich riadneho uplatňovania?

4. Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Chris Davies)

Aké kroky na presadenie smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
prijíma Komisia proti Spojenému kráľovstvu, ktoré túto smernicu neimplementovalo, ako 
vláda Spojeného kráľovstva vysvetlila neimplementovanie smernice a ktoré ďalšie 
členské štáty sa nachádzajú v podobnom postavení?

5. Smernica o vtákoch – určenie osobitných chránených území podľa smernice o 
vtákoch (Marie Anne Isler Beguin)

Ako Komisia hodnotí dva roky po pristúpení určenie osobitných chránených území 
v desiatich nových členských štátoch? Aký je celkový obraz pri porovnaní určenia 
osobitných chránených území v nových členských štátoch a EÚ15, v ktorých krajinách je 
pokrok najhorší a v ktorých najlepší a čo Komisia urobí na dosiahnutie úplného určenia 
osobitných chránených území v celej EÚ dvadsať sedem rokov po prijatí smernice 
o vtákoch?

6. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Horst Schnellhardt)

Mimovládne organizácie už dlhší čas oznamujú Komisii EÚ oblasti bez toho, aby sa 
obrátili na Länder. Regionálne legislatívne orgány musia zdôvodniť, prečo by príslušné 
oblasti nemali byť začlenené do zoznamu smernice o biotopoch. Vyžaduje si to ďalšiu 
byrokraciu a spôsobuje problémy pre včasné zostavenie príslušných zoznamov v Länder.

1. V akom rozsahu Komisia pri svojej práci zohľadňuje tieto neoficiálne zoznamy?
2. Sú oznámenia mimovládnych organizácií dôležitejšie ako názory vlád?

Už teraz existujú výrazné rozdiely v spôsobe implementácie tejto smernice v jednotlivých 
nemeckých spolkových krajinách. 

3. Do akej miery má Európska komisia prehľad o pokroku v implementácii smernice vo 
všetkých 25 členských štátoch a aké opatrenia mieni prijať na nápravu rozporov, ktorých 

    
vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689EHS o nebezpečných 
odpadoch, Ú. v. ES L 226/3, 6.9.2000 (v znení zmien a doplnení).
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existencia sa všeobecne uznáva?

V oblastiach označených ako chránené sa pri uskutočňovaní našich projektov vyskytujú 
výrazné problémy. Ak podľa názoru Európskeho súdneho dvora úlohou hodnotenia dopadu 
je potvrdiť hospodárske a sociálne záujmy, potom sú prekážky pre uskutočnenie takýchto 
projektov príliš veľké.
Aký vplyv majú na hodnotenie dopadu najnovšie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora 
(rozhodnutie z 10. januára 2006, vec C-98/03) a v akom rozsahu je vôbec možné zohľadniť 
aj iné hľadiská ako hľadiská ochrany prírody?

7. Smernice o kvalite ovzdušia (Gyula Hegyi)

Smernica Rady o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia1 sa zaoberá 
znečisťujúcimi látkami a limitnými hodnotami v okolitom ovzduší okrem iného 
v súvislosti s tuhými látkami (PM 10), ktoré sa považujú za škodlivé pre ľudské zdravie. 
Jej prvá dcérska smernica2 stanovuje limitné hodnoty pre PM 10, ktoré sa majú priebežne 
dosiahnuť a zaväzuje členské štáty prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
dodržiavania týchto limitných hodnôt. Podľa najnovších správ však koncentrácia PM 10 
v jednotlivých členských štátoch sústavne prevyšuje limitnú hodnotu.

Mieni Komisia zaviesť opatrenia na pomoc členským štátom pri dodržiavaní ustanovení 
týkajúcich sa PM 10, napríklad zahájením nahradenia smernice nariadením 
prostredníctvom rozšírenia oznámenia Komisie o stratégii pre zjednodušenie regulačného 
prostredia3 na otázky súvisiace so životným prostredím, namiesto zavedenia konania 
podľa článku 226 Zmluvy o ES?

IMPLEMENTÁCIA SMERNÍC - OSOBITNÉ PRÍPADY

8. Implementácia smerníc o kvalite ovzdušia v Grécku (Dimitris Papadimoulis)

Na základe posledných informácií (2003), ktoré Grécko poskytlo v súlade s povinnosťou 
podávať správy vyplývajúcou z právnych predpisov týkajúcich sa kvality ovzdušia, 
presahovala hladina oxidu dusičitého a tuhých látok (PM 10) limitné hodnoty aj povolenú 
hranicu tolerancie v smernici Rady 1999/30/ES.

V apríli 2004 zahájila Komisia proti Grécku konanie o porušení za nesplnenie jeho 
povinností podľa smerníc 96/62/ES a 99/30/ES. 
Mohla by nás Komisia informovať o súčasnom stave konania o porušení? Aké opatrenia 
prijalo Grécko na dodržanie príslušných smerníc? Aká je hladina NO2 a PM10 v Atike, 
Solúne a Patre?

  
1 Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia, Ú. v. ES L 

296, 21/11/1996, s. 55
2 Smernica Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov 

dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší, Ú.v. ES L 163, 29/06/1999, s. 41
3 Oznámenie Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva - Stratégia pre zjednodušenie regulačného 

prostredia, KOM(2005)535, konečné znenie
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Oznámilo Grécko Komisii nejaké plány alebo programy na dosiahnutie limitných hodnôt, 
ktoré vyžadujú právne predpisy Spoločenstva pre kvalitu ovzdušia?

9. Smernica o vode určenej na kúpanie - Komisia odpustila Španielsku pokutu (Caroline 
Lucas)

Európsky súdny dvor uznal v roku 1998 Španielsko vinným z porušovania noriem pre 
kvalitu vody na vnútrozemských plážach stanovených v smernici o vode určenej na kúpanie 
(konanie o porušení začalo v roku 1988)1. Keď Španielsko nedokázalo prispôsobiť kvalitu 
tejto vody normám EÚ, Komisia ho dala opäť na súd a v novembri 2003 získala druhý 
rozsudok, ktorý Španielsku uložil pokutu za nerešpektovanie prvého rozsudku súdu2. 

Súd nariadil ukladanie pokuty ročne za každé 1 % španielskych vnútrozemských oblastí 
určených na kúpanie, ktoré nie sú v súlade so smernicou. Pokuta sa mala uplatňovať od 
kúpacej sezóny roku 2004 až kým Španielsko nevykoná jeho rozsudok.
V decembri 2005 sa Európska komisia rozhodla neuložiť Španielsku pokutu. Španielsko 
však v roku 2004 nedosiahlo plnú zhodu. Uvádzalo úroveň zhody vo výške 94,7 %, ktorú 
však dosiahlo len odstránením či „odobratím“ 132 z 302 (= 44 %) svojich problematických 
vnútrozemských vodných oblastí z rozsahu pôsobnosti smernice namiesto prijatia opatrení 
potrebných na ich vyčistenie. Tento postup nie je zlučiteľný so smernicou o vode určenej na 
kúpanie. Okrem toho je v rozpore s článkom 10 Zmluvy o Európskom spoločenstve, ktorý 
zaväzuje všetky členské štáty prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie splnenia ich 
povinností a na zdržanie sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by ohrozili dosiahnutie cieľov 
Zmluvy.

Komisia odôvodnila svoje rozhodnutie vyhlásením, že „za určitých okolností je možné 
uznať, že členský štát dodržal smernicu o vode určenej na kúpanie, ak aspoň 95 % jeho 
stanovených vôd určených na kúpanie spĺňa normy kvality smernice“.
Prečo Komisia odmeňuje Španielsko za jeho nezákonné odobratie veľkého počtu miest na 
kúpanie zo zoznamu takou veľkorysou zhovievavosťou? Aký je právny základ pre túto 
zhovievavosť, najmä vzhľadom na článok 10 Zmluvy o ES? Nedomnieva sa Komisia, že 
jej tolerovanie nezákonného správania Španielska je výsmechom konania podľa článku 
228? Kedy začne Komisia právne konanie proti Španielsku za odobratie mnohých 
vnútrozemských vôd určených na kúpanie zo zoznamu? 

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

Aké vyjadrenia 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 prichádza v chránenej lokalite 
Firth of Lorn (UK 0030041) na jej skalnatých útesoch pôsobením oceľových bagrov, ktoré 
používajú lovci lastúrnikov a na populácii sviňuchy obyčajnej v dôsledku toho, že im 
orgány neudelili len označenie kategórie D?

  
1 Vec C-92/96
2 Vec C-278/01
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Uvedomuje si tiež poškodzovanie, ku ktorému údajne prichádza v chránenej lokalite Loch 
Creran (UK 0030190) a jej živých útesoch obývaných mnohoštetinavcami, ktoré sú 
v Európe jedinečné a takisto ohrozené bagrami na lov lastúrnikov?

Je si tiež vedomá odstrelu tuleňov v okolí chránenej lokality Lismore Island (UK 0030182) 
počas a po skončení platnosti nariadenia 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 a sviňuchy obyčajnej, bolo označené ako 
oblasť na vytvorenie fariem na chov rýb?

11. Implementácia smernice 91/271/ES o čistení komunálnych odpadových vôd (Bart 
Staes)

V lete 2004 sa zistilo, že Belgicko nedodržiava smernicu 91/271/ES o čistení komunálnych 
odpadových vôd. Flámska vláda odvtedy oznámila, že sa zaoberá nedostatkami v politike. 
Podľa výročných správ flámskej agentúry životného prostredia (VMM) o kvalite vody 
však zlepšovanie kvality vody vo Flámsku stagnuje napriek vysokým investíciám na 
zabránenie priameho vypúšťania do povrchových vôd. Hlavným problémom je, že 
v prípade dažďa preteká do povrchových vôd príliš veľa nespracovanej odpadovej vody. 
Správy VMM ďalej uvádzajú, že v posledných rokoch nenastalo zvýšenie objemu 
vyčistených odpadových vôd. Ako Komisia hodnotí pokrok Flámska (Belgicka) vzhľadom 
na smernicu o čistení komunálnych odpadových vôd a to, či bola vybudovaná dostatočná 
infraštruktúra na dosiahnutie súladu so smernicou, aj keď je teraz jasné, že táto 
infraštruktúra nefunguje?

12. Implementácia smernice o dusičnanoch a smernice o účasti verejnosti (Bart Staes)

Článok 5 smernice 91/676/ES o dusičnanoch vyžaduje, aby členské štáty vypracovali 
akčné plány pre oblasti, ktoré označili za citlivé. V súlade s článkom 2, článkom 3 
a prílohou Ic smernice o účasti verejnosti musia členské štáty zabezpečiť, aby bola 
verejnosti včas poskytnutá účinná možnosť zúčastniť sa na príprave, úprave alebo revízii 
plánov a programov vrátane tých, ktoré sa týkajú smernice o dusičnanoch. Keď sa však 
vypracúvali revidované akčné plány, ktoré teraz zvažuje Európska komisia, neexistovali 
vôbec žiadne konzultácie s verejnosťou a teda ani žiadna možnosť podávať pripomienky. 
Domnieva sa Komisia, že Flámsko v tomto ohľade správne implementovalo smernicu 
o účasti verejnosti?

13. Smernica o banskom odpade (Slovensko) (Gyula Hegyi)

Tournigan Gold Corporation (so sídlom v Kanade) zamýšľa otvoriť baňu na zlato 
a striebro v Körmöcbányi (Kremnica, Slovensko). V súčasnosti sa uvažuje o konaní na 
udelenie povolenia pre takúto činnosť a čoskoro bude vykonané hodnotenie dopadu na 
životné prostredie. Aké možnosti existujú na zabezpečenie súladu plánovanej bane 
s novou smernicou o banskom odpade, ktorá má byť uverejnená v úradnom vestníku?
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14. Implementácia právnych predpisov EÚ v oblasti lesníctva v Rumunsku (Péter 
Olajos)

Z Rumunska naďalej prichádzajú správy o rozsiahlej nelegálnej ťažbe dreva a účinným 
krokom na zastavenie tohto konania údajne bráni korupcia. Popri priamych dôsledkoch 
pre lesy a biotopy v Rumunsku trpia teraz susediace členské štáty ako Maďarsko, ktoré sa
nachádzajú po prúde z odlesnených oblastí, nárastom povodní kvôli nadmernému 
množstvu vody, ktoré vstupuje do Tisy a ďalších riek namiesto vsakovania v lesoch.

Keďže Rumunsko ako prístupová krajina už malo prijať opatrenia na implementáciu 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia (najmä na presadzovanie právnych 
predpisov o lesoch), aké kroky navrhuje teraz Komisia prijať, aby sa dosiahlo zastavenie 
tohto škodlivého nelegálneho konania skôr, ako sa dôsledky ťažby stanú nezvratnými?


