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EURÓPSKA ÚNIA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
PODÁVANIE SPRÁV NA EURÓPSKU KOMISIU

vznik EÚ v roku 1993 - Zmluva o EÚ
cieľ EÚ - vytvoriť jednotnú hospodársku, menovú 
a politickú úniu v Európe 
SR sa zapojila do európskej integrácie, rokovania 
prebiehali od roku 1995
SR podpísala Zmluvu o pristúpení k EÚ - 16.4.2000 
SR sa stalo právoplatným členom EÚ od 1.5.2004
EÚ venuje veľkú pozornosť ŽP
EÚ zaviedla systém podávania správ v rámci ŽP ako 
účinného nástroja na určenie politiky v ŽP  



POVINNOSŤ PODÁVANIA SPRÁV ČŠ NA 
EURÓPSKU KOMISIU PRE OBLASŤ ŽP

spracovávanie informácií a údajov o ŽP kompetentnými orgánmi členských 
štátov a ich predloženie na Európsku komisiu 

oznamovacia povinnosť - krátka neperiodická informácia, ktorú sú členské 
krajiny povinné oznámiť Komisii v prípade výskytu udalostí ustanovených 
v sekundárnom práve EÚ a ES (napr. ak dôjde k závažnej priemyselnej havárii, 
alebo ak sa stanovujú nové kompetencie orgánov v súvislosti s prijímaním novej 
legislatívy a atď.).

správa - informácia rozsiahlejšieho charakteru, ktorá zachytáva určitú dobu 
zvyčajne 1 alebo 3 roky, ide o textové, tabuľkové alebo mapové dokumenty, 
ktoré môžu mať preddefinovanú štruktúru a obsah v tzv. dotazníkoch (napr. 
dotazník o ročných údajoch o kvalite ovzdušia), alebo určený obsah a štruktúru 
si definuje každý členský štát individuálne (napr. správa o množstvách emisií 
vypúšťaných z veľkých spaľovacích zariadení). Správy môžu mať neperiodický 
charakter (napr. vypracovanie programov a plánov). 

oznamovanie prijímania smerníc do vnútroštátneho právneho poriadku -
predmetom správ sú celé znenia právnych predpisov, do ktorých boli prebraté 
úplne alebo čiastočne ustanovenia smerníc ES a notifikačné formuláre



EURÓPSKA KOMISIA A ŽP

Európska komisia je politicky nezávislý orgán, ktorý reprezentuje a 
presadzuje záujmy EÚ ako celku. Jej hlavnou úlohou je 
predovšetkým: 

navrhovať zákonné normy Parlamentu a Rade, 
riadiť a implementovať politiku a rozpočet EÚ, 
presadzovať dodržiavanie európskych zákonov (spolu so 
Súdnym dvorom), 
zastupovať Európsku úniu na medzinárodnej scéne, napríklad 
na rokovaniach o dohodách medzi EÚ a inými štátmi. 

Pracovníci Komisie sú organizovaní do 36 odborov, ktoré sú známe
ako Generálne riaditeľstvá - DG (Directorates-General) a Služby. 
Každé generálne riaditeľstvo (DG) zodpovedá za konkrétnu oblasť 
politiky. Na jeho čele je generálny riaditeľ, ktorý sa zodpovedá
jednému z komisárov. V skutočnosti sú to DG, ktoré navrhujú a 
vypracúvajú legislatívne návrhy Komisie, ale tieto návrhy sa stávajú 
oficiálne, až keď ich "prijme" kolégium na svojom týždennom 
zasadaní.



GENERÁLNE RIADITEĽSTVO EK PRE ŽP

Za politiku ochrany životného prostredia zodpovedá Generálne 
riaditeľstvo pre životné prostredie 

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie je tvorené zo 
siedmych riaditeľstiev:

Riaditeľstvo A: Komunikácia a civilná ochrana
Riaditeľstvo B: Ochrana prírodného prostredia
Riaditeľstvo C: Ovzdušie a chemické látky
Riaditeľstvo D: Voda a environmentálne programy
Riaditeľstvo E: Medzinárodné záležitosti
Riaditeľstvo F: Zdroje
Riaditeľstvo G: Trvalo udržateľný rozvoj a integrácia



MECHANIZMUS PODÁVANIA SPRÁV V SR NA 
EURÓPSKU KOMISIU PRE OBLASŤ ŽP

Analýza povinností podávania správ na Komisiu (aké informácie alebo údaje je potrebné vypracovať pre správy, akým spôsobom sa majú spracovávať
údaje do správ, do akého termínu musia byť správy predložené na Komisiu) je v kompetencii Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci rezortu 
životného prostredia. V prípade, že za danú problematiku je zodpovedný iný rezort, je to vec dohody medzi SAŽP a príslušnou organizáciou

Analyzovaná požiadavka je adresovaná organizáciám na spracovanie

Správa Programy a plány Oznámenie o transpozícii 
smernice

Oznamovacie povinnosti Mimorezortné 
reportingové požiadavky 

informácia 
rozsiahlejšieho 
charakteru, ktorá
zachytáva  určitú periódu 
zvyčajne 1 alebo 3 roky

dokumenty, ktoré určujú
koncepciu zlepšovania 
stavu ŽP v budúcnosti

oznamovanie preberania 
smerníc do 
vnútroštátneho právneho 
poriadku

krátka neperiodická
informácia, ktorú sú
členské krajiny povinné
oznámiť Komisii 
v prípade výskytu 
prípadov ustanovených 
v sekundárnom práve EÚ
a ES

všetky typy požiadaviek 
na podávanie správ pre 
ŽP, ktoré nie sú 
v kompetencii rezortu ŽP 
na národnej úrovni

Schválenie správ ministerstvom príslušného rezortu, do ktorého spadá problematika.

Kompletizácia správ SAŽP

V rámci rezortu ŽP Mimo rezortu ŽP

SAŽP

Autorizované orgány 
pre podávanie správ Stále zastúpenie SR pri EÚ

Európska komisia

kópia
kópia

Inštitút pre aproximáciu práva



OBLASTI PODÁVANIA SPRÁV PRE ŽP

A. Horizontálne opatrenia
B. Ochrana ovzdušia

celkový počet správ: 24
celkový počet právnych predpisov ES: 19
inštitúcie: SHMÚ, MŽP SR, MDPaT SR, SIŽP, MV SR

C. Odpadové hospodárstvo
celkový počet správ: 23
celkový počet právnych predpisov ES: 15
inštitúcie: SAŽP, MŽP SR

D. Ochrana vôd
celkový počet správ: 21
celkový počet právnych predpisov ES: 17
inštitúcie: MŽP SR, SHMÚ, VÚVH, SVP,  ÚVZ SR, MP SR

E. Ochrana prírody
celkový počet správ: 9
celkový počet právnych predpisov ES: 4
inštitúcie: MŽP SR, ŠOP SR, LVÚ



OBLASTI PODÁVANIA SPRÁV PRE ŽP

F. Kontrola priemyselného znečistenia a manažment rizík
celkový počet správ: 6
celkový počet právnych predpisov ES: 3
inštitúcie: MŽP SR, SHMÚ, SIŽP, 

G. Chemické látky a geneticky modifikované organizmy
celkový počet správ: 17
celkový počet právnych predpisov ES: 7 + 2 GMO + 1 GLP
inštitúcie: MŽP SR, SOPK, ŠUKL, MH SR, CCHLAP, ŠVPS

H. Hluk z motorových vozidiel a strojov
celkový počet správ: 7
celkový počet právnych predpisov ES: 1 
inštitúcie: ÚVZ SR 

I. Jadrová bezpečnosť
J. Civilná ochrana



PREHĽAD POVINNOSTÍ PODÁVANIA SPRÁV PRE 
OBLAŤ ŽP NA ROK 2005

Ochrana ovzdušia a Kontrola priemyselného znečistenia a 
manažment rizík

Odpadové hospodárstvo

Ochrana vôd

Ochrana prírody
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