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Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má certifikovaný EMS 
podľa medzinárodnej normy ISO 14001. Papier spĺňa environmentálne kritériá 
nordického ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou 
environmentálnou značkou Biela labuť.
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O životnom prostredí v Luxemburgu
V Luxemburgu sa 25. júna 2009 uskutočnilo posledné rokovanie Rady EÚ pre životné 

prostredie pod vedením českého predsedníctva. Na rokovaniach sa zúčastnila aj slovenská 
delegácia, na čele s ministrom životného prostredia Slovenskej republiky Viliamom Turským. 
Hlavnou témou rokovacieho programu bolo dosiahnutie politickej dohody k revízii smernice 
o priemyselných emisiách, ku ktorej ministri nakoniec dospeli po náročnej diskusii. Počas 
pracovného obeda Viliam Turský diskutoval spolu s ostatnými ministrami životného prostredia 
o stratégii EÚ v súvislosti s vývojom jej pozície, v dôležitej otázke dohody o klíme pre obdobie 
po roku 2012 (Post Kjotó):

Rokovací program zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie obsahoval via-
cero bodov, v rámci ktorých sa do diskusií aktívne zapájala aj slovenská delegá-
cia. Medzi jednotlivými bodmi rokovania bolo aj hodnotenie Akčného plánu EÚ 
pre biodiverzitu a stratégia EÚ v oblasti inváznych druhov.

K politickej dohode došlo pri  návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o priemyselných emisiách. Konečným záverom diskusie bolo, že členským 
štátom je poskytnutá dostatočná flexibilita pri implementácii tejto smernice, 
prostredníctvom špeciálnych výnimiek pre spaľovacie zariadenia, ďalej určenie 
5-ročného obdobia na prehodnotenie povoľovacích podmienok, prechodný ná-
rodný plán, ktorý bude možné uplatniť do 31. decembra 2020 a vyššie limity 
pre zariadenia slúžiace na zhodnocovanie odpadu. Do tejto diskusie sa zapojila 
aj slovenská delegácia, ktorá požiadala o zvýšenie prahu pre agregačné pravi-
dlá. Minister životného prostredia Slovenskej republiky Viliam Turský zdôraznil, 
že na dosiahnutie konečnej dohody je potrebné zachovanie článku smernice, 
umožňujúcej odchýlenie od emisnej úrovne stanovenej  v horizontálnych doku-
mentoch pre BAT (najlepšie dostupné technológie).

Ďalším bodom programu rokovaní bola výmena názorov o zmene klímy v 
otázke komplexnej dohody o klíme pre obdobie po roku 2012. Diskusia potvrdila 
záväzok dosiahnutia dohody v Kodani a potrebu jednotného hlasu EÚ na týchto 
rokovaniach. 

Jednomyseľné závery prijali členské štáty pri otázke  nakladania s biologic-
kým odpadom v Európskej únii, pričom Európsku komisiu vyzvali, aby v prípade 
potreby predložila legislatívny návrh v roku 2010, po ukončení prebiehajúcej 
štúdie o posúdení dopadov.

Na rokovaniach sa okrem iného uskutočnila aj výmena názorov, týkajúca 
sa „cesty vpred pre politiku geneticky modifikovaných organizmov“, pričom 
Rakúsko požiadalo o možnosť slobodného rozhodovania členských štátov v 
otázke pestovania GMO. Delegácie sa jednotne zhodli na tom, že ochrana pôdy 
je veľmi dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia.

K témam rokovania patrilo aj predloženie informácie o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodár-
skych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh, informácia o 
hodnotení rizika kombinovaného účinku chemikálií a ďalšie. Najbližšie stret-
nutie Rady EÚ pre životné prostredie, už pod vedením Švédska, sa uskutoční 
23. októbra 2009 v Luxemburgu. 

Zdroj: Tlačový odbor MŽP SR

Minister životného prostredia SR Viliam Turský na rokovaní s českým ministrom životného 
prostredia Ladislavom Mikom v Luxemburgu (vľavo)

Na obálke: Prvý veterný park v Slovenskej republike – Cerová (foto: Jozef Klinda)


