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VYKONÁVANIE EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA OCHRANY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KONANÁ 23.–25. JÚNA 2008

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

1. Kontrolné mechanizmy financovania zo strany EÚ (S. Hassi)

Akým spôsobom Komisia zabezpečí, aby sa finančné prostriedky Spoločenstva vynakladali iba 
na projekty, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa ochrany životného 
prostredia?

Aké kontrolné mechanizmy Komisia uplatňuje na kontrolu plného súladu?

Aké mechanizmy má Komisia k dispozícii na vymáhanie finančných prostriedkov vynaložených 
na projekty, ktoré neboli v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane životného 
prostredia?

Koľko financovalo Spoločenstvo od roku 2004 takých projektov, ktoré neboli v plnom súlade 
s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane životného prostredia, a v koľkých prípadoch 
Komisia získala naspäť prostriedky, ktoré boli vyplatené neoprávnene?
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VYKONÁVANIE SMERNÍC – OSOBITNÉ PRÍPADY

2. Vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa odpadu v Taliansku
(G. Sacconi)

Talianska vláda vydala 23. mája zákonný dekrét č. 90 o osobitných opatreniach na riešenie 
krízovej situácie v oblasti zneškodňovania odpadov v regióne Kampánia. 
Mohla by Komisia povedať, či je tento dekrét zlučiteľný so smernicou Rady 1999/31/ES z 26. 
apríla 1999 o skládkach odpadov a so smernicou 2006/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. 
apríla 2006 o odpadoch?
Mohla by okrem toho Komisia povedať, či možno tento dekrét považovať za dostatočný dôvod 
na to, aby sa zastavilo trestné konanie proti Taliansku za dvojnásobné porušenie právnych 
predpisov EÚ o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami spojenými 
s odpadom?

3. Vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa odpadu v Taliansku
(R. Mussachio)

Komisár Dimas si bol krízovej situácie, ktorá nastala v súvislosti s odpadom v Neapole, veľmi 
dobre vedomý: nesmierne si vážime jeho prejav pred Európskym parlamentom z 15. januára 
a jeho snahu vliať miestnym a vnútroštátnym orgánom v Taliansku nádej, že budú schopné túto 
situáciu zvládnuť. Ako Komisia hodnotí nedávny taliansky legislatívny dekrét č. 90, vydaný 23. 
mája, týkajúci sa najmä časových plánov a postupov v súvislosti so zamýšľanými opatreniami 
a s nájdením nových skládok, resp. rozšírením už jestvujúcich dočasných skládok odpadu 
v Kampánii? Myslí si Komisia, že stanovený čas (7 dní), ľudské zdroje (znížený počet 
odborníkov zo 60 na 50) a technické prostriedky poskytnuté na vypracovanie hodnotenia vplyvu 
na životné prostredie podľa smerníc 85/337 a 97/11 budú v súlade s európskymi právnymi 
predpismi? V dekréte sa počíta so zapojením obyvateľstva iba prostredníctvom iniciatív 
poskytovania informácií ministerstvu školstva a predsedníctvu Rady. Mal by podľa Komisie 
taliansky dekrét jasne uplatňovať smernice 2003/4 a 2003/35 vykonávajúce Aarhuský dohovor, 
ktorý zaručuje právo na informácie a spoluúčasť na rozhodovaní o plánoch, pokiaľ ide 
o odpadové hospodárstvo, zainteresovaných subjektov a obyvateľstva ako jedno z úplne 
najkľúčovejších opatrení?

4. Financovanie projektov zo strany EÚ zameraných na odpad v Kampánii (M. Frassoni)

Podľa správy o stave realizácie týkajúcej sa rámca pomoci Spoločenstva z decembra 2007 dostal 
taliansky región Kampánia v rokoch 2000 až 2006 na projekty zamerané na odpad a regeneráciu 
kontaminovaných území z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo Európskeho sociálneho 
fondu 367,53 milióna EUR. Z týchto finančných prostriedkov išlo 54 % na 108 projektov 
týkajúcich sa regenerácie a ich zvyšok smeroval na projekty zamerané na odpad. V správe sa 
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hovorí o percentuálnom náraste triedeného zberu odpadu v južnom Taliansku spôsobenom týmto 
financovaním z 2,4 % na 10,2 %.

V provinciách Neapol a Caserta však ležia na uliciach tony a tony odpadu. A občania protestujú 
proti novým skládkam odpadov, pretože majú obavy, že by sa na nich mohol (nezákonne) 
skladovať toxický odpad, ako je to aj v prípade terajších skládok. Nedávno predložený dekrét 
talianskej vlády navyše eventuálne tieto obavy kvôli množstvu výnimiek z právnych predpisov 
EÚ, ktoré sú v ňom navrhované, podporuje.
1. Môže Komisia poskytnúť podrobný zoznam všetkých subjektov, ktoré dostali finančnú 
podporu zo spomínaných 367,53 milióna EUR? 

2. Môže Komisia dosvedčiť, že sa celá táto suma minula výhradne na projekty, ktoré sú v plnom 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva? Ak nie, koľko nečitateľných projektov bolo 
financovaných a koľko príkazov na vymáhanie sa v súvislosti s neoprávnene vyplatenými 
prostriedkami vydalo?

3. Aké opatrenia Komisia prijme na zabezpečenie toho, aby predpokladaných 410 miliónov EUR 
na obdobie rokov 2007 – 2013 skutočne prispelo k riešeniu problému Kampánie s odpadom?

5. Vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa odpadu v Grécku
(D. Papadimoulis)

Komisia už v minulosti uviedla, že grécke orgány sa s cieľom dosiahnuť súlad s rozsudkom 
Európskeho súdneho dvora vo veci C-205/03 zaviazali do 31. 12. 2008 zrušiť všetky divoké 
skládky odpadu. Z predchádzajúcich odpovedí Komisie vyplýva, že do septembra 2007 Kohézny 
fond spolufinancoval 814 programov sanácie nelegálnych skládok odpadu. 
Ako Komisia hodnotí informácie, ktoré poskytli grécke orgány, o opatreniach podniknutých na 
uzavretie nelegálnych skládok odpadu a využitie financovania zo strany EÚ? Aká je príslušná 
miera využitia? Bude podľa názoru Komisie prevádzka nelegálnych skládok odpadu ukončená 
do konca roku 2008? Čo zamýšľa Komisia robiť v prípade, že príslušné grécke orgány znovu 
v určenom čase nesplnia svoje záväzky, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných európskych
právnych predpisov?

6. Vykonávanie smerníc o biotopoch v Poľsku (B. Sonik)

1. Mohla by Komisia, v súvislosti so skutočnosťou, že poľská vláda vypracovala komplexný 
program navrhovania a katalogizácie oblastí pre európsku environmentálnu sieť Natura 2000, 
umožniť vykonať zmeny oblastí, ktoré už boli pre zahrnutie do siete Natura 2000 predložené 
(navrhované zmeny sa zdôvodnia a stanovia na základe osobitných vedeckých štúdií)?

2. Mohla by Komisia umožniť, ak by Poľsko pre zahrnutie do siete Natura 2000 predložilo 
rozsiahle oblasti, v rozlohe približne 20 až 30-tisíc hektárov, aby boli tieto rozdelené do kategórií 
(napríklad kategória 0 – bez možnosti akéhokoľvek zásahu; kategória 1 – s obmedzenou 
možnosťou zásahu a potrebou hodnotenia vplyvu na životné prostredie; kategória 2 – so značnou 
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možnosťou zásahu; kategória 3 – bez potreby hodnotenia vplyvu na životné prostredie)? 
Kategórie by boli stanovené na základe osobitného vedeckého výskumu.

3. Bolo by možné v prípadoch, v ktorých je problematické investovať, organizovať pracovné 
stretnutia s príslušnými orgánmi Európskej komisie s cieľom nachádzať kompromisné riešenia, 
a tým zabrániť tomu, aby sa práce, ktoré už prebiehajú, oneskorili?

4. Môže Komisia poskytnúť Poľsku v súvislosti s procesom reorganizácie systému jeho služieb 
spojených s ochranou prírody organizačnú a finančnú podporu?

5. Ak sú finančné prostriedky na určité investície zablokované, môže Komisia navrhnúť 
opatrenia, ktoré by poľská vláda mohla vykonať, aby umožnila opätovné začatie prác? (Poľsko 
je ochotné poskytnúť nevyhnutnú kompenzáciu.)

7. Vykonávanie smerníc o biotopoch vo Fínsku (S. Hassi, R. Myller)

Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín tvorí 
základný kameň politiky EÚ v oblasti prírody a biodiverzity. Sieť Natura 2000 bola ustanovená na 
základe smernice o biotopoch.
Fínsky región Pallastunturi je súčasťou siete Natura 2000. V tomto regióne sa nachádza niekoľko 
typov prirodzených biotopov, ako napríklad fínsko-škandinávske hemiboreálne prirodzené staré 
listnaté lesy, ktoré podľa smernice o biotopoch a jej príloh patria medzi typy prirodzených 
biotopov európskeho významu, ktorých ochrana si vyžaduje vyhlásenie osobitných chránených 
území. V lokalitách, kde sa takéto biotopy vyskytujú, sú členské štáty povinné zaviesť potrebné 
ochranné opatrenia obsahujúce príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre takéto lokality. V 
smernici sa jasne uvádza, že akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou 
lokality alebo nie je pre ňu potrebný, ale môže túto lokalitu pravdepodobne významne ovplyvniť, 
či už samostatne, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu 
jeho dosahov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany tejto lokality.
V súčasnosti sa v regióne Pallastunturi plánuje vybudovať nový hotelový areál. Toto by mohlo 
mať vážny dosah na druhy a biotopy v regióne, a tak je veľmi dôležité, aby sa vykonali všetky 
potrebné odhady.

Chceli by sme Komisii položiť tieto otázky: Ako môže Komisia monitorovať také oblasti, ako je 
napríklad Pallastunturi, ktoré patria do siete Natura 2000 a na ktoré sa vzťahujú požiadavky 
smernice o biotopoch? Akým spôsobom dokáže Komisia zabezpečiť, aby členské štáty splnili svoj 
záväzok odhadnúť každé možné ohrozenie daného biotopu v oblasti, a aby odhady dosahov na 
danú lokalitu spĺňali požiadavky smernice o biotopoch a pravidlá siete Natura 2000? V akom 
štádiu Komisia kontroluje projekty v oblasti siete Natura 2000? Vyžaduje Komisia pred začatím 
procesu výstavby predbežné informácie?
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