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IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ LEGISLATÍVY

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V DŇOCH 2. – 3. MÁJA 2007

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

1. Ochrana klímy (Adamos Adamou)
Všetci sa zhodneme na tom, že EÚ bude musieť zohrávať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o 
ochranu klímy na medzinárodnej úrovni, a že bude veľmi dôležité uplatniť spoločný 
medzinárodný postup, ak budeme chcieť efektívne, účinne, spravodlivo a v požadovanom 
rozsahu reagovať na problémy spôsobené zmenou klímy. EÚ sa zaväzuje znížiť emisie 
skleníkových plynov o 30 % do roku 2020 za predpokladu, že ostatné vyspelé krajiny sa 
zaviažu znížiť množstvo emisií v porovnateľnom rozsahu. Rozhodlo sa však, že kým sa 
neuzavrie celosvetová dohoda o znížení množstva emisií o uvedených 30 %, EÚ sa 
zaviaže znížiť svoje emisie skleníkových plynov len o 20 %.
Ako Komisia vysvetlí takýto postup? Prečo ochrana životného prostredia a v dlhodobom 
meradle aj verejné zdravie v takej veľkej miere závisia od postupu, pre ktorý sa rozhodnú
ostatní? Mala by sa EÚ jednoducho spoľahnúť na hospodárske kritériá a hodnotenia 
konkurencieschopnosti?
Akým spôsobom plánuje Komisia vyvíjať tlak na USA, aby dodržiavali Kjótsky protokol 
a záväzky aj po roku 2012?

2. Opatrenia EÚ na zníženie náhodnej úmrtnosti morských vtákov ako vedľajšieho 
úlovku (Bart Staes)
Na schôdzi Výboru pre rybné hospodárstvo Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO) v roku 1999 sa EÚ zaviazala, že vypracuje akčný plán Spoločenstva na zníženie 
objemu ulovených morských vtákov ako vedľajšieho úlovku. Ročne dôjde celkovo k 
úhynu 300 000 morských vtákov, z toho 100 000 albatrosov, väčšina v rámci rybolovov 
na dlhý vlasec, z ktorých mnohé sa vykonávajú pod zástavou EÚ. V oznámení o 
začlenení environmentálneho hľadiska do Spoločnej politiky rybného hospodárstva 
[KOM(2002)186] sa stanovil cieľ navrhnúť do roku 2003 právne predpisy Spoločenstva 
týkajúce sa tejto záležitosti. Oznámenie o zastavení straty biodiverzity do roku 2010, 
ktoré nedávno uverejnila Komisia obsahuje znovu tento cieľ, ale neuvádza žiaden 
jednoznačný konečný termín. Mohla by nás Komisia oboznámiť s tým, aký pokrok sa 
dosiahol v riešení tejto otázky?

IMPLEMENTÁCIA SMERNÍC – VÝNIMOČNÉ PRÍPADY

3. Znečistenie rieky Rába (Peter Olajos)
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Vážená Komisia,
jediná divoká rieka Maďarska, Rába, je už dlhé roky znečisťovaná závodmi pozdĺž rieky 
na rakúskej strane hranice. Ide o továreň Lyocell, garbiareň a o geotermálnu elektráreň 
Fürstenfeld. Látky, ktoré tieto závody vypúšťajú do rieky, a ktoré obsahujú veľké 
množstvá chemikálií ako aj olej a soľ, vytvárajú v rieke penu, čo spôsobuje nielen 
estetické škody, ale tiež vyvoláva vážne ekologické otázky. Výskumy ukazujú, že v 
dôsledku tohto znečisťovania sa postupne znižuje biodiverzita rieky Rába a takmer úplne 
opadol záujem o ekoturistiku, rybárstvo a vodné športy, ktoré sú s touto riekou späté.

Z rakúskej strany prišlo za posledné roky množstvo sľubov o zastavení znečisťovania a 
obnovení pôvodného ekologického stavu rieky. Naposledy, 27. februára 2007 sa rakúsky 
kancelár vyjadril, že Rakúsko poskytne štátnu podporu tým závodom, ktoré nefungujú v 
súlade s pravidlami EÚ a ktoré používajú technológie znečisťujúce životné prostredie.
Táto podpora sa týka aj vyššie uvedených závodov.
Za posledné dva roky som orgánom EÚ adresoval dve otázky zaoberajúce sa touto témou 
(otázka na písomné zodpovedanie z 9. decembra 2005 adresovaná Komisii a týkajúca sa 
výskytu peny v rieke Rába (P-4838/05) a otázka na ústne zodpovedanie pre hodinu 
otázok na zasadaní v júni 2006 týkajúca sa výskytu peny v rieke Rába (H-0075/06), ktorú 
som adresoval priamo rakúskemu predsedníctvu), na ktoré som síce dostal odpoveď, 
neurobili sa však v tejto veci žiadne podstatné kroky. Situácia sa dokonca ďalej 
zhoršovala.

Čo spraví Komisia pre to, aby sa zastavilo znečisťovanie rieky Rába a ničenie života, 
ktorý sa v nej nachádza? Ako zabezpečí Rakúsko dodržiavanie záväzných predpisov na 
ochranu životného prostredia? Aká je podľa nej záruka toho, že v tejto záležitosti, ktorá 
trvá už vyše päť rokov, sa nájde vhodné riešenie?

4. Obnoviteľné energie (Roberto Musacchio)
Vzhľadom na to, že všetky posledné oznámenia ES o zmene klímy zdôrazňujú, že je 
veľmi dôležité prijať vhodné opatrenia na zlepšenie a podporu obnoviteľných energií, sa 
pýtame, či si Európska komisia uvedomuje, že v legislatívnom rámci Talianska bola 
smernica 2001/77 koherentne transponovaná prostredníctvom legislatívneho aktu č. 387, 
ktorý bol vydaný 29. decembra 2003. Pýtame sa predovšetkým, či zahrnutie energie 
vyrábanej hybridnými elektrárňami a najmä použitie odpadu z fosílneho paliva, ktorý sa 
odvádza do spaľovní, aj keď nejde o biologicky odbúrateľný odpad, do správy o 
obnoviteľných energiách, ako sa to uvádza v uvedenej smernici ES, je v súlade so 
zámerom danej smernice.

5. Otázka o uplatňovaní environmentálnych právnych predpisov členskými štátmi
adresovaná Komisii (Evangelia Tzampazi)
Na základe článku 3 smernice 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z 
obnoviteľných zdrojov sa od členských štátov žiada, aby stanovili indikatívne 
vnútroštátne ciele týkajúce sa spotreby elektrickej energie. V zmysle článku 27 zákona 
3468 sa Grécko zaviazalo, že zaručí, že do roku 2010 sa bude 20,1 % jeho elektrickej 
energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Napriek požiadavke prijať plán na využívanie 
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obnoviteľných zdrojov energie k tomu ešte stále nedošlo, výsledkom čoho je, že projekty 
majú časový sklz, čo vyvoláva neistotu u investorov. 

Je Komisia toho názoru, že cieľ 20 % je možné dosiahnuť do roku 2010 a ak nie, aké 
opatrenia sa prijmú na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v 
Grécku?

Má Komisia v úmysle odporučiť, aby sa stanovil záväzný cieľ pre výrobu elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ?

6. Smernica o vozidlách po dobe životnosti (Chris Davies)
Je Komisia spokojná s tým, že Spojené kráľovstvo spĺňa požiadavky smernice, a najmä s 
tým, že všetky vozidlá sa likvidujú pomocou autorizovaných zariadení na spracovanie a 
že vo všetkých prípadoch sa vydávajú osvedčenia o zničení?

7. Určenie lokalít patriacich do programu Natura 2000 v Rumunsku a Bulharsku:
V súlade so smernicou o biotopoch boli Bulharsko a Rumunsko požiadané, aby Európskej 
komisii predložili zoznam lokalít navrhovaných pre program Natura 2000 ku dňu ich 
pristúpenia, t.j. do 1. januára 2007. Predložili už tieto dve krajiny svoje oficiálne zoznamy 
lokalít? Ak nie, kedy Komisia očakáva, že tieto zoznamy dostane a aké sú vhodné 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, ktoré by zabezpečili, že potenciálne 
lokality programu Natura 2000 nebudú zatiaľ zničené v dôsledku nelegálnych činností? 

Konkrétne už existujú správy o tom, že množstvo existujúcich lokalít chránených na 
základe vnútroštátnych právnych predpisov vrátane potenciálnych lokalít programu 
Natura 2000 sa v súčasnosti závažne poškodzuje v dôsledku nelegálnej výstavby, ťažby 
dreva a pytliactva. Príklady zahŕňajú nelegálne vybudované lyžiarske zariadenia v 
Národnom parku Pirin v Bulharsku, nelegálnu výstavbu dovolenkových domov v 
Národnom parku Stranzha a v ďalších oblastiach na pobreží Čierneho mora v Bulharsku, 
nelegálnu výstavbu turistických/rekreačných zariadení v Národnom parku Ceahlau v 
Rumunsku a nelegálnu ťažbu dreva v Národnom parku Piatra Craiului v Rumunsku. 

Je Komisia informovaná o týchto nelegálnych činnostiach a aké opatrenia navrhuje prijať 
v tejto veci spolu s národnými vládami?


