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Na poslednom minuloročnom zasadnutí Rady EÚ na 
úrovni ministrov životného prostredia, ktoré sa konalo 
dňa 20. decembra 2007 v Bruseli, viedol slovenskú 
delegáciu minister životného prostredia Jaroslav Izák. 
Hlavnými bodmi programu boli rokovania smerujúce k 
dosiahnutiu politickej dohody k dvom návrhom smer-
nice – rámcovej smernice o ochrane pôdy a novely 
smernice č. 2003/87/ES, ktorou sa zahrnú emisie z le-
tectva do európskej schémy obchodovania s emisnými 
kvótami. Rada v tejto oblasti dosiahla politickú dohodu 
(kompromisné znenie). Cieľom tejto smernice je znížiť 
vplyv  sektora leteckej dopravy na zmenu klímy začle-
nením emisií z činnosti leteckej dopravy do systému 
Spoločenstva. Letecká doprava ovplyvňuje globálnu 
klímu prostredníctvom uvoľňovania oxidu uhličitého, 
oxidov dusíka, vodných pár a sulfátových a sadzových 
častíc.  Od roku 2012 by sa do systému mali zahrnúť 
emisie zo všetkých letov prichádzajúcich a odchádzajú-
cich z letísk Spoločenstva.

K návrhu rámcovej smernice o ochrane pôdy Rada 
z dôvodu existencie blokujúcej menšiny zo strany 
Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska nedosiahla 
politickú dohodu a to aj napriek enormnej snahe portu-
galského predsedníctva, maximálnej miere flexibility a 

Rada EÚ na úrovni ministrov životného prostredia
podpore 22 členských štátov.

Jednomyseľne bola prijatá spoločná 
pozícia a odôvodnené stanovisko Rady 
k návrhu smernice o environmentálnych 
normách kvality v oblasti vodnej poli-
tiky a spoločná pozícia a odôvodnené 
stanovisko Rady k návrhu nariadenia 
o zákaze vývozu a bezpečnom usklad-
není kovovej ortuti. Kvalifikovanou väč-
šinou bola prijatá spoločná pozícia a 
odôvodnené stanovisko Rady k návrhu 
smernice o odpade. Všetky tri návrhy 
boli zaslané Európskemu parlamentu do 
druhého čítania.

Rada jednomyseľne prijala závery k 
strednodobému hodnoteniu európskeho 
akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdo-
bie rokov 2004 - 2010, cieľom ktorých je presadzovať 
intenzívnejšie začleňovanie otázok životného prostredia 
a zdravia do všetkých relevantných politík Európskej 
únie. Dôraz sa kladie na rozvinutie komplexného infor-
mačného systému a európskej siete pre životné prostre-
die a zdravie.

Počas slovinského predsedníctva sa uskutočnia dve 

Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiat-
kom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od 
iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť po-
merne pokojne. Štyri roky po vstupe do Európskej únie 
je Slovinsko prvou z dvanástky nových členských štátov, 
ktorá zasadla v predsedníckom kresle Európskej únie. 

Logo slovinského predsedníctva má podobu dubového 
listu, ktorý symbolizuje tvrdosť, odolnosť a húževnatosť 
Slovincov. Je kombináciou piatich elementov - ohňa, vody, 
vzduchu, zeme a éteru a jeho horná časť zároveň predsta-
vuje národný symbol a najvyšší vrch krajiny Triglav. Motto 
slovinského predsedníctva znie: ,,Si.nergia pre Európu.“ 
Predsedníctvo sa rozhodlo použiť slovo synergia v takej 
podobe, ktorá poukazuje aj na skratku krajiny (si.nergija, 
si.nergy). Týmto spôsobom chce dať Ľubľana najavo od-
hodlanie Slovinska prispieť k súčinnosti Európy. 

Slovinsko sa stalo predsedníckou krajinou EÚ k 1. janu-

Slovinské predsedníctvo EÚ
áru 2008, teda dva týždne po podpise Lisabonskej zmluvy 
na samite 13. decembra 2007. Medzi oblasti, na ktoré chce 
slovinské predsedníctvo (ďalej SI PRES) sústrediť svoju po-
zornosť patrí ratifikácia Lisabonskej zmluvy, a to ešte v prvom 
polroku 2008. 

Slovinsko podčiarkuje i dôležitosť stability regiónu západ-
ného Balkánu - oblasť západného Balkánu stanovilo ako jednu 
zo svojich priorít. Otázka usporiadania Kosova a následná 
misia EÚ v regióne sú považované za súčasne najväčšiu 
externú výzvu pre Európu. Počas jarného samitu Európskej 
rady (13. - 14. marca 2007) budú lídri rozhodovať o vstu-
pe do nového Lisabonského cyklu. Ide o proces celkovej 
revízie Lisabonskej stratégie. Slovinsko už avizovalo, že 
nebude iniciovať žiadne zásadné zmeny. Na druhej strane 
bude klásť dôraz na niektoré čiastkové oblasti: výskum a 
rozvoj (R&D), podpora malých a stredných firiem (SMEs), 
rozvoj flexibility pracovných trhov. SI PRES podporí i čo 

najskoršie prijatie Integrovaných smerníc pre rast a tvorbu 
pracovných miest (2008 - 2010) a Medzikultúrny dialóg 2008 v 
rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu.

V oblasti životného prostredia by sa pozornosť mala zame-
rať predovšetkým na zmenu klímy a biodiverzitu a s tým 
súvisiace obchodovanie s emisiami, technológiu zachy-
tenia a uskladnenia CO

2
 a obnoviteľné zdroje. EÚ bude 

diskutovať i o riešení a zavádzaní vlastných klimatických 
záväzkov do praxe. Postup a prvé výsledky by mali byť 
určené do Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o 
zmene klímy v spojení s Konferenciou zmluvných strán 
slúžiacou ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu, ktorá 
je naplánovaná na koniec roka 2009 v Kodani. Rovnako 
je potrebné nájsť spoločný základ v otázke finálnej fázy 
liberalizácie európskych trhov s elektrickou energiou a 
zemným plynom.

1. Zmena klímy 
Aktivity SI PRES v oblasti zmeny klímy sa sústredia na 

vnútornú, ako aj medzinárodnú dimenziu. Pokiaľ ide o vnú-
torné záležitosti v rámci EÚ, v januári sa začne diskutovať 
očakávaný legislatívny energeticko-klimatický balíček z diel-
ne Európskej komisie. V rámci medzinárodných aktivít budú 
pokračovať prípravy na dohodu o medzinárodnom režime po 
roku 2012, keď vyprší platnosť Kjótskeho protokolu.

2. Biodiverzita 
Aj keď v tejto oblasti nie sú aktuálne žiadne legisla-

tívne návrhy, SI PRES sa rozhodlo ponechať biodiverzitu 
ako politickú prioritu. Počas SI PRES sa budú finalizovať 
prípravy na 9. stretnutie strán dohovoru o biodiverzite 
(COP9 CBD), ktoré sa uskutoční v Nemecku v máji 2008. 
Problematika lesnej biodiverzity bude predmetom nefor-
málneho zasadnutia ministrov životného prostredia.
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Tlačová konferencia k poslednému minuloročnému zasadnutiu Rady EÚ na úrovni minis-
trov životného prostredia

formálne zasadnutia Rady – 3. marca 2008 v Bruseli a 5. 
júna 2008 v Luxemburgu. Neformálne zasadnutie Rady, 
ktoré sa uskutoční 11. - 13. apríla 2008 v Slovinsku, sa 
bude venovať problematike biopalív druhej generácie v 
súvislosti s biodiverzitou lesov. Pracovný program slo-
vinského predsedníctva v oblasti životného prostredia 
vychádza z dvoch politických priorít, ktorými sú zmena 
klímy a biodiverzita.




