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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o priebežnom hodnotení šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva
(2007/2204(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1600/2002/ES z 22. 
júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2006 o tematickej stratégii 
o ochrane a zachovaní morského prostredia2,

– so zreteľom na svoju pozíciu zo 14. novembra 2006 k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti 
morskej environmentálnej politiky (smernica o morskej stratégii)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2007 o tematickej stratégii trvalo 
udržateľného využívania prírodných zdrojov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné 
prostredie v mestách5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o tematickej stratégii na ochranu 
pôdy6,

– so zreteľom na svoju pozíciu zo 14. novembra 2007 k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica 2004/35/ES7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii o znečistení 
ovzdušia8,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 26. septembra 2006 k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu 9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2007 o tematickej stratégii pre 

                                               
1 Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 131.
3 Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0154.
5 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 103.
6 Prijaté texty, P6_TA(2007)0504.
7 Prijaté texty, P6_TA(2007)0509.
8 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 176.
9 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 103.
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recyklovanie odpadu1,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 13. februára 2007 k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o odpade2,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 23. októbra 2007 k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie 
trvalo udržateľného využívania pesticídov3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2007 o tematickej stratégii trvalo 
udržateľného využívania pesticídov4,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 23. októbra 2007 k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh5,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre 
regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2007),

A. keďže Európa sa ešte stále nenachádza na ceste vedúcej ku skutočne udržateľnému 
rozvoju, 

B. keďže čisté a zdravé životné prostredie je nevyhnutným predpokladom pre dobré životné 
a sociálne podmienky ľudí,

C. keďže dobre navrhnutá politika v oblasti životného prostredia môže prispieť aj k 
napĺňaniu ďalších cieľov, napríklad zvyšovania konkurencieschopnosti, stimulácie 
hospodárskeho rastu a podpory tvorby nových pracovných miest,

1. považuje za poľutovaniahodné, že priebežné hodnotenie šiesteho environmentálneho 
akčného programu sa oneskorilo o dva roky a vyjadruje nesúhlas s tým, že Európska únia 
celkovo nedodržiava časový plán pre vykonávanie opatrení plánovaných na základe 
akčného programu, v rozpore s tvrdeniami Komisie uvedenými v jej vlastnom 
priebežnom hodnotení; pripomína, že na rozdiel od svojho predchodcu šiesty 
environmentálny akčný program bol prijatý na základe spolurozhodovacieho postupu 
v zmysle článku 251 Zmluvy o ES; vyzýva EÚ, aby urobila všetko, čo je v jej silách 
a naplnila ciele šiesteho environmentálneho akčného programu, pretože neúspech pri ich 
dosahovaní by poškodil dôveryhodnosť EÚ, okrem iného v očiach tej verejnosti, ktorej 
leží na srdci stav životného prostredia;

2. konštatuje, že využívaním tematických stratégií ako nového procedurálneho nástroja sa 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 168.
2 Ú. v. EÚ 287 E, 29.11.2007, s. 136.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0444.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0467.
5 Prijaté texty, P6_TA(2007)0445.
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zvýšil význam predlegislatívnych procesov a vytvorili sa ďalšie príležitosti na zapojenie 
zainteresovaných strán a strategickejší prístup k legislatívnej politike EÚ; s poľutovaním 
však vníma skutočnosť, že tematické stratégie zároveň predĺžili proces tvorby politiky 
v oblasti životného prostredia tým, že sa oneskorila tvorba konkrétnych návrhov politík 
a prijímanie z nich vyplývajúcich opatrení;

3. považuje za nevyhnutné posilniť pozíciu šiesteho environmentálneho akčného programu 
ako environmentálnej dimenzie stratégie udržateľného rozvoja EÚ;

Tematické stratégie

4. domnieva sa, že EÚ postupovala konzistentne pri dosahovaní cieľov v oblasti tzv. 
diplomatického spôsobu riešenia problémov súvisiacich so zmenou klímy, ako sú 
uvedené v šiestom environmentálnom akčnom programe; pripomína však, že pokiaľ ide 
o ciele a prioritné akcie zamerané na zastavenie procesu zmeny klímy, EÚ sa nepodarilo 
splniť všetky záväzky; je mimoriadne znepokojený nárastom emisií v doprave a tým, že 
opatrenia, ktoré sa používajú na zvýšenie energetickej účinnosti, sú pomalé; pripomína 
Komisii, aby uverejnila oznámenie o kvantifikovaných environmentálnych cieľoch pre 
udržateľný systém dopravy; očakáva, že členské štáty do roku 2012 splnia ciele v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov pre jednotlivé krajiny podľa Kjótskeho protokolu;

5. vyjadruje nesúhlas s tým, že cieľ zastaviť úbytok biodiverzity do roku 2010 sa 
pravdepodobne nepodarí dosiahnuť a že navrhované stratégie ochrany morského 
prostredia a pôdy neprinesú do roku 2012 konkrétne environmentálne výsledky; 
konštatuje, že je potrebné väčšie úsilie pri podpore integrácie politiky v oblasti 
biodiverzity do ostatných oblastí politiky; upozorňuje na to, že sieť Natura 2000 si 
vyžaduje adekvátne financovanie;

6. domnieva sa, že pokiaľ ide o chemické látky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/20061 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry 
predstavuje pokrok pri obmedzovaní rizík pre ľudí a životné prostredie aj napriek tomu, 
že nie je v súlade so všetkými cieľmi dohodnutými v šiestom environmentálnom akčnom 
programe; považuje za poľutovaniahodné, že príprava tematickej stratégie týkajúcej sa 
udržateľného využívania pesticídov sa veľmi oneskorila a že opatrenia prijaté na zvýšenie 
kvality ovzdušia a životného prostredia v mestách a na zníženie hluku významne 
zaostávajú za cieľmi environmentálneho akčného programu; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr predložila revidovanú smernicu o národných emisných stropoch; domnieva sa, že 
je potrebné zabezpečiť uplatňovanie smernice o environmentálnom hluku v plnom 
rozsahu;

7. konštatuje, že nejestvujú významné medzery pokiaľ ide o konkrétne ciele v oblasti 
ochrany vôd uvedené v šiestom environmentálnom akčnom programe; vyzýva však 
Komisiu, aby zabezpečila plné uplatňovanie rámcovej smernice o vodách a aby 
prehodnotila integráciu záväzkov EÚ v oblasti ochrany vôd do ostatných politík; vyzýva 

                                               
1 Ú. v. ES L 396, 30.12.2006, s. 1, Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).
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navyše Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh smernice o znižovaní obsahu fosforu v 
poľnohospodárstve;

8. považuje za poľutovaniahodné, že ciele šiesteho environmentálneho akčného programu 
sa do tematických stratégií o prírodných zdrojoch a odpade premietli v oslabenej forme; 
ľutuje, že na európskej úrovni neboli stanovené žiadne konkrétne ciele zamerané na 
oddelenie ekonomického rastu od využívania zdrojov; súhlasí, že je potrebné vyvinúť 
ďalšie úsilie v oblasti biologického odpadu, aby sa podporil väčší odklon od používania 
skládok odpadu a zabezpečilo sa využívanie najlepších alternatív spracovania odpadu, 
ako sú napríklad alternatívy založené na zmierňovaní zmien klímy;

Uplatňovanie a vynucovanie existujúcich právnych predpisov

9. pripomína, že prioritou je plné a správne uplatňovanie existujúcej legislatívy a domnieva 
sa, že záväzná legislatíva je naďalej mimoriadne dôležitá pri riešení environmentálnych 
problémov; žiada preto rozpočtové orgány EÚ, aby Komisii, ako ochrancovi zmluvy, 
poskytli všetky potrebné finančné aj ľudské zdroje, nevyhnutné na zabezpečenie 
najefektívnejšieho monitorovania uplatňovania a vynucovania existujúcej legislatívy;

10. je však napriek tomu znepokojený návrhmi rôznych zainteresovaných strán, že spoločné 
nariadenia by sa mali obmedzovať a oslabovať a nahrádzať dobrovoľnými dohodami 
alebo inými nezáväznými opatreniami; znovu preto pripomína, že lepšia tvorba právnych 
predpisov by sa mala zameriavať na jednoznačné pravidlá a normy, na legislatívu 
prepojenú s dohodnutými cieľmi a jej lepšie vynucovanie; 

11. schvaľuje návrhy Komisie na posilnenie vynucovania environmentálnej legislatívy na 
vnútroštátnej úrovni zlepšeným prístupom k spravodlivosti a harmonizovaným 
uplatňovaním trestného práva; konštatuje, že aspekty prevencie v trestnom práve 
prispievajú k lepšiemu vynucovaniu legislatívy a k ochrane životného prostredia;

Environmentálne stimuly a reforma dotácií škodlivých pre životné prostredie

12. víta zelenú knihu Komisie o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej 
politiky a súvisiacich politík; zastáva názor, že je potrebné v širšom rozsahu využívať 
trhovo orientované nástroje a zohľadňovať pritom vplyv všetkých výrobných 
a distribučných procesov a typov spotrebiteľského správania na životné prostredie;

13. konštatuje však, že ekologické dane sa naďalej uplatňujú vo veľmi skromnom rozsahu 
a nevykazujú trend zvyšovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali viac úsilia 
reforme ekologickej dane, ktorej súčasťou je postupný presun daňového zaťaženia z daní, 
ktoré majú negatívny vplyv na blahobyt (napríklad dane z práce) na dane, ktorý majú 
pozitívny vplyv na blahobyt (napríklad dane z činností, ktoré poškodzujú životné 
prostredie, ako napríklad využívanie zdrojov alebo znečistenie); poukazuje na to, že 
napriek požiadavke jednomyseľnosti v oblasti zdaňovania poskytujú zmluvy možnosť 
rozšírenej spolupráce a upozorňuje na existenciu metódy otvorenej koordinácie;

14. uvedomuje si impulz na odstránenie dotácií škodlivých pre životné prostredie; ľutuje 
však, že sa v blízkej budúcnosti neočakávajú žiadne konkrétne kroky vedúce k reforme 
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environmentálne škodlivých dotácií;

Integrácia environmentálnej politiky, medzinárodná spolupráca a stimuly pre inovácie

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili dôraznejšiu a súvislejšiu integráciu 
environmentálnej politiky do tvorby politík EÚ; ľutuje nedostatočný rozsah takejto 
integrácie do rôznych environmentálnych právnych rámcov a do prípravy novej 
legislatívy a tiež nedostatočný rozsah integrácie do legislatívy s inými primárnymi cieľmi 
ako je ochrana životného prostredia;

16. domnieva sa, že na dosiahnutie konkrétnych výsledkov vedúcich k zohľadneniu 
environmentálnych hľadísk v iných odvetviach hospodárstva je potrebné stanoviť 
záväzné sektorové ciele a harmonogramy;

17. vyslovuje uznanie Komisii za jej silné odhodlanie rozširovať medzinárodnú dimenziu 
environmentálnej politiky; domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť integráciu 
environmentálnej politiky do všetkých vonkajších činností EÚ a zlepšiť medzinárodnú 
správu v oblasti životného prostredia; povzbudzuje EÚ, aby pokračovala v podpore 
ambicióznych environmentálnych politík a požiadaviek;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali pragmatickejšie a horizontálnejšie 
využívanie inovácií a nových technológií vo všetkých politikách súvisiacich s EÚ, tak 
aby uvedené súčasti zohrávali ústrednú úlohu v posilňovaní ochrany životného 
prostredia; zdôrazňuje potrebu bezodkladne zaviesť prístup tzv. „vedúceho bežca“ EÚ 
ako náročnejší nástroj neustáleho zlepšovania modelov výroby a spotrebiteľského 
správania, aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky na trhu EÚ sa budú navrhovať, vyrábať 
a využívať v súlade s kritériami udržateľnosti;

19. vyzýva EÚ, aby prijala skutočne ekologické pravidlá verejného obstarávania na podporu 
inovácií a udržateľných modelov výroby a spotreby;

Príprava pôdy pre zmenu správania

20. poukazuje na to, že sú potrebné nové spôsoby merania blahobytu, založené na 
realistických hodnotách ekologických služieb; domnieva sa, že HDP ako nástroj merania 
blahobytu a rozvoja už nepostačuje, pretože sám o sebe nemôže zohľadniť všetky aspekty 
a potreby modernej spoločnosti; podporuje EÚ v tom, aby ďalej rozvinula a politicky 
využívala nový ukazovateľ, ktorý bude zohľadňovať negatívny vplyv ekonomického 
rozvoja na životné prostredie a zdravie a prispievať k úsiliu oddeliť ekonomický rast od 
tlaku na životné prostredie; domnieva sa, že tento nový ukazovateľ by mal podporovať 
rozvoj integrovanej spoločnosti a poskytovať motiváciu pre lepšiu integráciu 
environmentálnych hľadísk do ostatných politík; 

21. domnieva sa, že Európska únia by mala zohrávať vedúcu úlohu pri vytváraní politických 
alternatív, ktoré by pripravili pôdu pre radikálne zmeny správania pokiaľ ide o modely 
výroby a spotreby;

22. domnieva sa, že za prioritu by sa malo považovať správne poskytovanie informácií 
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občanom; rozhodne podporuje vytvorenie prehľadného a komplexného systému 
označovania, pretože by sa tým významne zvýšila pomoc spotrebiteľom pri 
uskutočňovaní „správneho výberu“; 

23. trvá na tom, že Komisia alebo externá inštitúcia konajúca v jej mene by mali pred 
finalizáciou návrhu 7. environmentálneho akčného programu uskutočniť celkové 
zhodnotenie výsledkov 6. environmentálneho akčného programu;

o
o o

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Priebežné hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu 
si nechal vypracovať hodnotenie toho, ako si Európska únia doteraz plnila záväzky v zmysle 
šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva, ktorý bol schválený v roku 
2002 a zostáva v platnosti do roku 2012. Hodnotenie odhalilo, že uplatňovanie akčného 
programu v prípade mnohých prioritných cieľov buď veľmi alebo dokonca extrémne zaostáva 
za harmonogramom. Vzhľadom na doteraz vykonané opatrenia sa nezdá, že sa do roku 2012 
podarí splniť prioritné environmentálne ciele programu. Hodnotenie rovnako nepotvrdzuje 
tvrdenie Komisie uvedené v jej vlastnom priebežnom hodnotení, že EÚ postupuje pri 
uplatňovaní opatrení podľa akčného programu vo všeobecnosti podľa plánu.

Pred schválením šiesteho environmentálneho akčného programu prebehla široká diskusia 
o tom, ktoré ciele na úrovni celej EÚ by sa mali stanoviť v každej prioritnej oblasti. 
Spravodajca Parlamentu by bol uprednostnil, keby boli do textu včlenené jasnejšie 
kvantitatívne a kvalitatívne ciele. Komisia neschválila prijatie jasných cieľov 
a harmonogramov. Podľa jej názoru sa mali tieto požiadavky zohľadniť v tematických 
stratégiách, ktoré sa mali prijať na základe tohto programu. Tieto stratégie však vyvolávajú 
sklamanie, pretože obsahujú veľmi málo konkrétnych cieľov, a aj v prípade, že sú v nich 
takéto ciele uvedené, pri dosahovaní cieľov šiesteho environmentálneho programu nebudú 
prínosné. Jedným z príkladov je smernica o kvalite ovzdušia, ktorá stále nie je dokončená.

Podľa hodnotenia, ktoré si nechal vypracovať Parlament, sa dá takmer jednoznačne usúdiť, že 
rozhodnutie Komisie predložiť konkrétne návrhy prostredníctvom tematických stratégií vo 
všeobecnosti neprinieslo želaný výsledok. Aj keď by sa dalo povedať, že tematické stratégie 
zlepšili zapojenie zainteresovaných strán a vytvorili strategickú dimenziu environmentálnej 
politiky, zároveň predĺžili legislatívny proces tým, že oddialili vytváranie a prijímanie 
konkrétnych legislatívnych návrhov. Najväčší pokrok sa podarilo dosiahnuť v tých 
podkapitolách environmentálneho akčného programu, ku ktorým sa nepripravovali návrhy 
samostatných tematických stratégií. Napríklad, pokiaľ ide o medzinárodné záväzky v oblasti 
klímy, môžeme povedať, že EÚ vo svojej činnosti zatiaľ dosahuje úspechy.

Šiesty environmentálny akčný program nabáda fiškálnymi prostriedkami k zmene systémov 
podpory, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a k podpore udržateľných 
spôsobov výroby a modelov spotreby. Nanešťastie sa v tejto oblasti podarilo dosiahnuť len 
malý pokrok, aj keď účinnejšie využívanie trhových nástrojov by malo silný vplyv na 
dosiahnutie cieľov šiesteho environmentálneho akčného programu. Je tiež potrebné 
pokračovať v úsilí o odstránenie medzier v environmentálnej legislatíve prostredníctvom 
nových legislatívnych návrhov a mali by sa poskytnúť vhodné zdroje na zabezpečenie 
riadneho uplatňovania predpisov v oblasti životného prostredia v každom členskom štáte.

Napokon je potrebné pripomenúť, že na rozdiel od svojich predchodcov sa šiesty 
environmentálny akčný program prijal na základe postupu spolurozhodovania v zmysle 
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článku 251 Zmluvy o ES. Zároveň je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby EÚ vykonala 
všetko čo je v jej silách a naplnila ciele dohodnuté v šiestom environmentálnom akčnom 
programe. Neúspech pri ich dosahovaní by poškodil dôveryhodnosť EÚ, okrem iného 
v očiach tých členov verejnosti, ktorým leží na srdci zhoršovanie životného prostredia.
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