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V dňoch 25. až 28. marca sa uskutočnilo predposledné
plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu venované
novej legislatíve. Hneď v úvode debatovali europoslanci
o ochrane právneho štátu na Slovensku a Malte po vražde
dvoch tamojších novinárov. Potom sa venovali viacerým
environmentálnym legislatívnym návrhom. Schválili novú
legislatívu o trhu s elektrinou, ktorá okliešťuje úlohu uhlia,
ale zachováva regulované ceny. Odobrili politickú dohodu
s členskými štátmi na prísnych emisných štandardoch
osobných a ľahkých úžitkových áut. Zelenú dali aj novej
smernici o obmedzení jednorazových plastov.
Mnohé z opatrení – počnúc dohľadom nad právnym
štátom a končiac znižovaním emisií z áut – sa špecificky
týkajú Vyšehradskej skupiny a sú dôležitými témami
v kampani pred májovými eurovoľbami.
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Dvojaký meter? Neskorá reakcia?
Únia hľadá účinnejšiu ochranu
právneho štátu
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Spomienka na Daphne Caruanu Galiziu rok po jej vražde.
[TASR/AP/Jonathan Borg]

E

urópsky parlament schválil záverečnú správu monitorovacej
skupiny, ktorá vznikla po vraždách novinárov na Malte a Slovensku.
Niektorí europoslanci navrhujú, aby
demokraciu a ľudské práva v budúcnosti hodnotila rada odborníkov ne-

závislá od Európskeho parlamentu a
Komisie.
Odsúdiť páchateľov vrážd Daphne
Caruany Galizie, Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej, vyšetriť korupciu a podvody s eurofondami,
o ktorých obaja novinári písali, zvýšiť

bezpečnosť novinárov a nezávislosť
médií a zabezpečiť transparentný výber ústavných sudcov na Slovensku
a deľbu moci na Malte.
Európsky parlament to požaduje
v uznesení o Malte a Slovensku, ktoré
schválil 28. marca pomerom hlasov
398:85. Dokument je záverečnou sprá-
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vou Skupiny pre monitorovanie právneho štátu, ktorá vznikla po vraždách
Caruany Galizie a Kuciaka.
Europoslanci však nevyzvali k činom len Maltu a Slovensko. Ich uznesenie „vyjadruje poľutovanie nad tým, že
(Európska) komisia stále nepredložila
(…) návrh komplexného mechanizmu
EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva“. Europoslanci pritom vychádzajú aj zo skúseností s Poľskom a
Maďarskom. V Európskom parlamente
sa totiž objavuje názor, že článok 7, ktorý bol proti obom použitý, prišiel príliš
neskoro a udrel príliš tvrdo.
Členovia Parlamentu naprieč politickým spektrom by radi videli mechanizmus, ktorý porušenia pravidiel
zachytí a opraví skôr. Z východu, ale
aj zo západu sa navyše ozýva názor, že
s niektorými členskými štátmi sa zaobchádza nespravodlivo. O to silnejšie
je volanie po rade právnych expertov
nezávislej od Parlamentu či Komisie. To všetko bude musieť Komisia
zohľadniť, keď svoju predstavu konečne predostrie v júni, ako to najnovšie
sľúbila.

NOVÝ MECHANIZMUS
V rezolúcii z 28. marca Parlament
„pripomína potrebu nestranného a
pravidelného hodnotenia situácie v
oblasti právneho štátu, demokracie
a základných práv vo všetkých členských štátoch“. Upriamuje pozornosť
na svoje predchádzajúce volania po
„komplexnom, trvalom a objektívnom mechanizme“. Ten by mal byť
„spravodlivý, vyvážený, pravidelný a
preventívny“.
Európske zmluvy ponúkajú článok
7, podľa ktorého môže štát prísť o svoje hlasovacie práva, ak porušuje princípy právneho štátu a základné práva.
Článok 7 spustila Komisia proti
Poľsku a Parlament proti Maďarsku.
Postup podľa článku 7 si však vyžaduje širokú politickú zhodu, sankcie dokonca jednohlasnosť v Rade EÚ,
kde sú členské štáty zastúpené. Ak sa
Európsky parlament rozhodne vydať
len nezáväzné odporúčania, krajiny si
môžu dovoliť ich ignorovať.

MALTA SA VZPIERA
Príkladom je Malta. Europoslanci
28. marca vyzvali tamojšiu vládu, „aby
bezodkladne začala úplné a nezávislé
verejné vyšetrovanie vraždy Daphne
Caruanovej Galiziovej s osobitných
dôrazom na okolnosti, ktoré vraždu

umožnili, reakciu zo strany verejných
orgánov a opatrenia, ktoré možno zaviesť s cieľom zabezpečiť, aby sa takáto vražda neopakovala“.
Akúsi verejnú inšpekciu nad rámec vyšetrovania vraždy požaduje aj
rodina Galiziovej a medzinárodné novinárske organizácie. Dôvodom obáv
sú podozrenia o prepojení maltských
politických špičiek na organizovaný zločin a pranie špinavých peňazí,
o ktorých písala zabitá novinárka.
Vláda odmieta paralelne viesť inšpekciu aj vyšetrovanie vraždy. Maltská europoslankyňa Miriam Dalliová (S&D), ktorá má silné postavenie
v Európskom parlamente aj v domácej
Labouristickej strane, tvrdí, že vláda
neodmieta inšpekciu z princípu. „Aj ja
by som považovala za lepšie riešenie,
keby sa prešetrovanie spustilo, až keď
sa skončí vyšetrovanie vraždy,“ hovorí Dalliová pre EURACTIV.sk.
Mýli sa Európsky parlament, keď
žiada, aby oba procesy bežali súbežne? „Parlament môže volať po veľa
veciach. Neznamená to, že sa mýli,“
reaguje Dalliová. Nechajme vyšetrovateľov pracovať, aby mohli zadržať
objednávateľa a zozbierať proti nemu
dosť dôkazov, tvrdí. „Nechcela by
som, aby sme sa dostali do situácie,
kedy je objednávateľ zadržaný, ale nie
je proti nemu dosť dôkazov,“ dodáva.

SLABÝ ZÁUJEM
Holandská europoslankyňa Sophia
in ‘t Veld (ALDE) zodpovedná za rezolúciu o Malte a Slovensku na rozprave
28. marca kritizovala, že sa jej nezúčastnili dôležití politickí hráči – líder
ľudovcov Manfred Weber a socialistický podpredseda Komisie pre právny
štát Frans Timmermans. Obaja sú kandidátmi svojich frakcií na post šéfa Komisie po májových eurovoľbách.
Ani jeden z nich „nie je v skutočnosti oddaný“ komplexnému mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát
a základné práva, po ktorom už dlhšie
Parlament volá, myslí si in ‘t Veld.
Z jej slov tiež vyplynulo, že nový
návrh na vzájomné hodnotenie štátov
považuje za nedostatočný. S tým prišli tento mesiac Nemecko a Belgicko.
Kontrola právneho štátu v ich ponímaní počíta s dobrovoľnou účasťou
a vylučuje sankcie. Sľubujú objektívne posudzovanie a rovnaké zaobchádzanie.
Sčasti tak reagujú na sťažnosti Poľska a Maďarska, že postup podľa člán-
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ku 7 bol v ich prípade spolitizovaný.

NEZÁVISLÍ EXPERTI
Ľudovec Weber, ktorého in ‘t Veld
na rozprave kritizovala za slabý záujem, však s jedným návrhom prišiel –
zriadenie komisie expertov.
Weberovmu kolegovi z ľudoveckej frakcie, českému europoslancovi
z KDÚ-ČSL Tomášovi Zdechovskému,
sa táto myšlienka páči najviac zo všetkých troch návrhov na nové mechanizmy právneho štátu. „Mali by sme
zriadiť komisiu ľudí, ktorí nebudú závislí na nikom, na žiadnom členskom
štáte,“ hovorí Zdechovský pre EURACTIV.sk. Dodáva, že právny štát by nemali posudzovať europoslanci, ktorí
v danom členskom štáte nikdy neboli.
Kto bude členom špeciálnej komisie? „Mali by to byť odborníci. Viem si
predstaviť napríklad bývalých ústavných sudcov, vysokoškolských profesorov či zástupcov neziskového sektora,“ vymenúva Zdechovský.
Posudzovateľmi podľa neho môžu
byť aj niektorí z 300 odborníkov, s ktorými spolupracuje európska Agentúra
pre základné práva.

TROJFÁZOVÉ KONANIE
Podľa českého poslanca treba
členské štáty „tlačiť do zmien“ ešte
pred spustením článku 7, ktorý vedie
k sankciám. „Článok 7 sa ukázal ako
nereálny. Je to naozaj krajné riešenie,“
vysvetľuje český europoslanec.
Zdechovský si hodnotenie expertov predstavuje ako prvý z troch stupňov. „Na základe výsledkov z komisie
sa pristúpi k rokovaniu s členským
štátom. Ak to nepomôže, potom by
mala prísť finančná sankcia. A posledná fáza môže byť obmedzenie hlasovacích práv,“ rozpráva europoslanec.
Nariadenie, podľa ktorého by sa
eurofondy mohli pozastaviť krajinám
porušujúcim princípy právneho štátu,
navrhla Komisia ako súčasť nového
rozpočtu na roky 2021 až 2027.
Český europoslanec tvrdí, že návrh jeho frakčného šéfa si tiež vyžiada
zmenu európskej legislatívy, ale nie
zmlúv. Ľudovci ho podľa Zdechovského predložia v ďalšom volebnom období Európskeho parlamentu a budú
presviedčať novú Európsku komisiu.
„Myslím, že to získa podporu naprieč
členskými štátmi,“ dúfa Zdechovský,
ktorý opäť kandiduje s eurovoľbách.
Sám vraj o myšlienke nezávislej komi-
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sie hovoril s chorvátskym a rakúskym
premiérom.

DUPLICITA HODNOTENIA
K nezávislej rade expertov, ale aj
k pravidelným previerkam Komisie sa
prikláňa holandský europoslanec Bas
Eickhout. Ten je tiež kandidátom na
šéfa Európskej komisie – za Zelených.
„Musí existovať priestor pre nezávislých právnych expertov, aby
sme zabezpečili objektívnu analýzu,“
hovorí Eickhout pre EURACTIV.sk.
Spitzenkandidát pripomína, že Európska komisia má politickú zodpovednosť konať a byť náročnou. „Ale
potrebujeme istú nezávislosť,“ zdôrazňuje Eickhout.
Holandský europoslanec zároveň varuje pred duplicitou v systéme.
„Máme už Benátsku komisiu (v rámci
Rady Európy, medzinárodnej organizácie nezávislej od EÚ), dôležitého
hráča, ktorý disponuje nezávislými
právnymi expertmi. Nesnažme sa
preto vytvárať priveľa vrstiev, ktoré
majú na starosti to isté,“ uvažuje Eickhout.
Uvádza príklad Rumunska. Európsky parlament prijal k stavu tamojšieho právneho štátu uznesenie vlani,
Benátska komisia neskôr do Bukurešti zaslala odporúčania na zmenu
zákonov. „Teraz musí konať vláda,“
hovorí Eickhout.

NESPRAVODLIVÁ KOMISIA
Holandský europoslanec prízvukuje objektivitu na základe skúsenosti s článkom 7. Ten je podľa neho
dôležitý a jeho spustenie bolo v prípade Poľska a Maďarska nevyhnutné.
Ale podobne ako Zdechovský ho vidí
ako pritvrdý. „Musíme mať oveľa viac
možností konať triezvo,“ hovorí Eickhout.
„Článok 7 automaticky smeruje
k odobratiu hlasovacích práv. To nie
je moja obľúbená karta. Potrebujeme
včasnejšie mechanizmy, ktoré by korigovali vývoj v krajine. Musíme mať
pravidelné kontroly Európskej komisie, ako to navrhuje Európsky parlament,“ vysvetľuje Eickhout.
Podčiarkuje však objektivitu. „Prepáčte, ale Komisia nebola objektívna.
Urobila z toho politicko-stranícku
hru. Je tvrdšia na Poľsko (ako na Maďarsko), pretože tamojšia vládna strana nepochádza ani z jednej z dvoch

najväčších politických skupín,“ kritizuje holandský europoslanec. Poľská
vládna strana Právo a spravodlivosť
je súčasťou Skupiny európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), kým
maďarský Fidesz sa radil k ľudovcom
až do minulotýždňového pozastavenia členstva.
„Komisia k Poľsku vôbec nie je
spravodlivá. Dáva krajinám argumenty pre tvrdenie, že Brusel nie je spravodlivý. Táto Komisia vyčkávala príliš
dlho, aby urobila niečo s Maďarskom.
A to je problém,“ dodáva Eickhout.

OBAVY ZO ZAUJATOSTI
Obavy zo zaujatosti proti východným štátom Únie sa ozvali aj počas
rozpravy 25. marca. „Toto už je druhá
správa o stave a o situácii na Slovensku a na Malte,“ sťažovala sa Monika
Beňová zo Smeru-SD (S&D). Beňová
vyjadrila ľútosť nad smrťou novinárov, správu Parlamentu o Malte a Slovensku však označila za tendenčnú.
„Už každý mesiac tu kritizujete
niektorý členský štát z východnej časti Európskej únie. Raz je to Česká republika, raz Maďarsko, potom Poľsko,
Rumunsko, Bulharsko a teraz Slovensko,“ hnevala sa Beňová, ktorá v májových eurovoľbách vedie kandidátku
svojej strany.
Podľa nej „sa prehlbuje brázda medzi západnou a východnou Európou.“
Holandskej spravodajkyni pripomenula, že Európsky parlament sa zaoberal finančnými benefitmi, ktoré jej
krajina poskytuje veľkým spoločnostiam.
Spravodajkyňa in ‘t Veld odmietla,
že by za 15 rokov v Európskom parlamente kedykoľvek rozdeľovala európske štáty.

AKTÍVNI OBČANIA
Európsku komisiu zastupovala
na rozprave eurokomisárka pre spravodlivosť, Věra Jourová, ktorej česká
strana ANO patrí k rovnakej frakcii
ako in ‘t Veld – ALDE. Europoslancom
sľúbila, že iniciatívu o posilnení právneho štátu predloží Európska komisia
v júni.
„Komisia plánuje prijať oznámenie
o aktuálnom stave a možných ďalších krokoch pre posilnenie právneho
štátu v Únii, a bude sa preto radiť so
všetkými inštitúciami a zainteresovanými stranami,“ avizovala Jourová.

Európska exekutíva podľa nej vezme
do úvahy komplexný mechanizmus,
po ktorom volajú europoslanci, aj nemecko-belgický návrh na vzájomné
hodnotenie štátov.
Jourová na konci naznačila, že jej
prekáža prílišná kritika niektorých
štátov. „Ako občianka Českej republiky (…) sa možno cítim podobne ako
niektorí z vás. Mali by sme viac dôverovať ľuďom žijúcim v našich krajinách, že sú tam demokrati,“ povedala.
Vyzvala na dôveru v „aktívnych
občanov a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa ozývajú a vyjadrujú
nespokojnosť, ak sa deje v ich krajine
niečo zlé“.

ÚLOHA DIPLOMACIE
„V EÚ občas platí dvojaký meter,“
priznáva český europoslanec z EĽS
Zdechovský. Poukazuje na Francúzsko. „V priebehu demonštrácií žltých
viest tam bolo ťažko zranených niekoľko desiatok ľudí. To je normálny
právny štát?“ pýta sa. A pokračuje:
„Keby sa toto stalo kdekoľvek vo východnej Európe, trebárs v Česku alebo
na Slovensku, tak je hneď z toho veľké
pobúrenie. Čo sa deje voči Francúzsku?“ kladie si rétorickú otázku. Naráža aj na situáciu v Katalánsku: „Keď
bola snaha oddeliť časť Španielska a
polícia tvrdo zasiahla, čo sa stalo?“
Zdechovský však odmieta Eickhoutove tvrdenie o neférovom prístupe voči Poľsku v porovnaní s Maďarskom. „Odpovede Poľska (na námietky Komisie) boli skôr zdržovacou
taktikou. Nebolo ochotné diskusiu
o porušovaní právneho štátu ani začať. Vôbec sa to nedá porovnávať,“
myslí si.
Orbán, ktorého strana bola členkou Zdechovského frakcie, je podľa
českého europoslanca „oveľa lepší diplomat“ ako vláda vo Varšave. „V Bruseli pôsobí veľmi ústretovo a odhodlane. To má veľký vplyv na vnímanie
Maďarska európskymi úradníkmi.
Keď sa na čokoľvek opýtajú, maďarská
vláda poskytne informácie. To Poľsko
nerobí,“ vysvetľuje Zdechovský.
Zdechovský nechce hodnotiť, či
je situácia v Maďarsku naozaj lepšia.
„Myslím si, že Maďarsko a Poľsko musia
vyriešiť veľa problémov, aby sme mohla
Európska únia povedať, že obe spĺňajú
všetky kritériá demokratického štátu
EÚ,“ uzavrel český europoslanec. n
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Európa má nový trh
s elektrinou, Slovensko
so všetkým nesúhlasilo
A u t o r : E U R A C T I V. s k a T A S R | E U R A C T I V. s k

[TASR/Pavel Neubauer]
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E

uroposlanci odhlasovali konečnú dohodu na európskej legislatíve o dizajne trhu s elektrinou.
Obmedzuje využívanie uhlia pre záložné zdroje a ponecháva štátom možnosť regulovať ceny prúdu.
Európsky parlament 25. marca v
Štrasburgu prijal legislatívu, ktorej
cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie s elektrickou
energiou.
Odhlasoval dohodu na konečnom
znení legislatívy, ktorú dosiahol v decembri 2018 v rokovaniach s európskou exekutívou a členskými štátmi.

SLOVENSKO SO VŠETKÝM
NESÚHLASILO
Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou. Ide o poslednú súčasť balíka opatrení s názvom Čistá
energia pre všetkých Európanov, ktorý navrhla Európska komisia. Nové
pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady EÚ.
„Dnešné hlasovanie nového dizajnu trhu s elektrinou urobí energetické trhy flexibilnejšími a uľahčí
integráciu väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov,“ tešil sa eurokomisár
pre klímu a energetiku Miguel Arias
Cañete. Integrovaný trh s elektrinou
je podľa neho nákladovo najefektívnejším spôsobom ako zaručiť bezpečné a cenovo dostupné dodávky pre
všetkých občanov EÚ. Cañete zvlášť
vyzdvihol, že nové pravidlá pre kapacitné mechanizmy sú v súlade s klimatickými cieľmi Únie.
Keď o svojej pozícii hlasovali v ja-

nuári 2019 členské štáty, Slovensko
„podporilo konečnú dohodu k smernici, ktorá obsahuje aj politicky citlivú otázku regulácie cien elektriny pre
konečných zákazníkov,“ uvádza vládou schválená výročná správa o členstve krajiny v EÚ.
V prípade nariadenia o trhu s elektrinou sa však zdržalo hlasovania,
„a to aj v nadväznosti na negatívne
stanovisko k všeobecnému prístupu
Rady“ z konca roku 2018. Je to práve
nariadenie, ktoré podľa Komisie prináša prísnejšie pravidlá pre kapacitné
mechanizmy, zmierňuje ciele zvyšovania bezpečnosti dodávok a znižovania emisií a zlepšuje spoluprácu
jednotlivých štátov. Výročná správa
nespresňuje, prečo sa Slovensko zdržalo.

BOJ PROTI ENERGETICKEJ
CHUDOBE
Spotrebitelia by na základe novej
legislatívy mali získať garantovaný
prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v
rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by
sa lehota na zmenu dodávateľa mala
skrátiť na 24 hodín od momentu, keď
spotrebiteľ o zmenu požiada.
Členské štáty budú mať aj naďalej
možnosť na základe prísnych pravidiel dočasne regulovať ceny elektriny s cieľom pomôcť domácnostiam,
ktoré trpia energetickou chudobou.
Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť
vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.
Jedným z hlavných cieľov nových
pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70
percent obchodnej kapacity mohlo
voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ.

Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou
uľahčí v rámci Únie aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá
by na základe cieľov EÚ mala do roku
2030 tvoriť aspoň 32 percent hrubej
konečnej energetickej spotreby.

OBMEDZENIE UHOĽNÝCH
ELEKTRÁRNÍ
Poslanci podporili novú legislatívu s prísnejšími obmedzeniami pre
členské štáty, ktoré by mali zabrániť
poskytovaniu štátnej pomoci najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, čiže aj uhoľným
elektrárňam.
Pravidlá EÚ v súčasnosti umožňujú členským štátom poskytovať uhoľným elektrárňam štátnu pomoc s cieľom ich dočasného udržania v zálohe
pre prípad výrazného nárastu dopytu
po elektrickej energii. Nové opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové
elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe
nariadenia do platnosti.
Existujúcich elektrární sa budú
týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté ešte
pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.
Parlament schválil aj nariadenie
týkajúce sa pripravenosti na riziká
v sektore elektrickej energie, čo by
malo zlepšiť ochranu občanov pred
nečakanými výpadkami dodávok
elektrickej energie. Vnútroštátnym
orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány,
ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské
štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by
mali niesť primerané náklady. n
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ROZHOVOR

Europoslanykňa, ktorá vyjednala
nižšie emisie: Sme ďaleko od

konca spaľovacieho motora
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

[EP/Christian Creutz]
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misie z cestnej dopravy pomôže
znížiť technologický mix účinných spaľovacích motorov, elektromobilov, hybridov a vodíkových
vozidiel, hovorí spravodajkyňa novej
legislatívy MIRIAM DALLIOVÁ.

Miriam Dalliová je maltskou europoslankyňou v skupine Socialistov a demokratov (S&D). Ako členka výboru pre
životné prostredie bola spravodajkyňou
smernice o emisných štandardoch osobných áut a vozidiel. Konečné znenie nariadenia odhlasoval Európsky parlament
27. marca 2019. Emisie CO2 nových áut a
dodávok budú musieť byť v roku 2025 o 15
percent nižšie ako v roku 2021. Do roku
2030 sa budú musieť u osobných áut znížiť o 37,5 percenta, u dodávok o 31 percent.
Nové nariadenie zároveň obsahuje koeficienty, ktoré zvýhodňujú trhy s nízkym
podielom nízkoemisných vozidiel.
Prezident Európskeho združenia
výrobcov automobilov (ACEA) Carlos Tavares zaradil medzi najväčšie
výzvy v tomto roku „prísne ciele pre
CO2 z osobných áut a dodávok pre
rok 2020, ako aj odsúhlasené ciele
po roku 2020“. ACEA sa sťažovala
nové nariadenie si bude vyžadovať
oveľa silnejší nástup elektromobilov a ďalších vozidiel s alternatívnym pohonom na trh, ako sa dnes
ukazuje možné. Zákazníci podľa nej
zostávajú totiž skeptickí. Čo hovoríte na túto kritiku?
V prvom rade treba povedať,
že táto legislatíva sa prejaví až od
roku 2021. Takže nerozumiem, prečo ACEA očakáva dopad už v tomto
roku. Už som si však zvykla na vyjadrenia, o ktorých sa postupne ukázalo,
že nie sú na 100 percent založené na
faktoch. ACEA začala s tým, že pre
rok 2025 nechce vôbec žiadne ciele.
To bolo neakceptovateľné.
Čo sa týka zákazníkov, sťažujú
sa, že keď si idú do showroomu kúpiť
elektromobil, odchádzajú s autom so
spaľovacím motorom. Dôvodom je, že
im nie je ponúknutých dosť modelov
alebo čakacia listina je príliš dlhá.
V niektorých prípadoch im je povedané, aby čakali rok.
Hovoríte, že je to aj chyba automobiliek a predajcov?

Nie. Hovorím, že spotrebitelia
často nemajú možnosť kúpiť si elektrické auto, alebo vozidlo s nulovými
či nízkymi emisiami. Pretože moja
správa (k európskemu nariadeniu
o emisných štandardoch osobných
áut a dodávok) pojednáva nielen o
elektromobiloch, ale aj o ďalších nízkoemisných vozidlách. Modelov však
nie je dosť alebo sa na ne čaká rok.
Pozitívne je, že mnoho autovýrobcov
teraz prichádza s viacerými novými
modelmi bezemisných a nízkoemisných vozidiel. Pred niekoľkými mesiacmi to tak nebolo.
Máme však výrobcov automobilov, ktorí investujú sedemkrát viac
v Číne ako v Európskej únie. Od začiatku hovorím, že tieto investície
by som chcela vidieť v Európe, pretože transformácia napreduje. Európa
musí zostať na čele tohto vývoja a nenechať iných, aby ju predbehli.
Stredoeurópske krajiny vrátane
Slovenska sú závislé na výrobe automobilov. Nariadenia obsahuje
výnimky a zvláštny prístup k týmto
trhom. Čo to znamená?
Závislosť východných krajín Únie
na veľkých automobilkách sme zobrali do úvahy. Snažili sme sa zabezpečiť, aby vo fabrikách zostali zachované pracovné miesta. Rozprávala
som s ľuďmi odtiaľ a vyjadrili obavy,
že iné krajiny ich dostanú do zlej pozície. To sme nechceli. Spolu s členskými štátmi sme prišli s opatrením pre
štáty, ktoré majú na trhu malý podiel
bezemisných a nízkoemisných vozidiel. To by malo pomôcť ich nástupu
na trh v týchto krajinách. Keď istý
podiel dosiahnu, budeme k členským
štátom pristupovať rovnako.
Znamená to, že cieľ znížiť emisie
osobných áut o 37,5 percenta do
roku 2030 sa na tieto krajiny nebude vzťahovať?
Bude. Východným členským krajinám sme však poskytli viac voľnosti,
aby dokázali nabehnúť na túto transformáciu. Pamätajte na to, že ciele pre
zníženie emisií neplatia pre členské
štáty, ale na výrobcov automobilov.
Oni sa musia uistiť, že ich flotila – zložená z viacerých kategórií vozidiel
– bude v roku 2025 emitovať celkovo
o 15 percent menej CO2 a v roku 2030
o 37,5 percent menej CO2. Výrobcovia

rozhodnú, ako emisie znížia. Nemusia ich znížiť v prípade každého jedného nového auta.
Náš návrh neznamená, že spaľovací motor končí. Od toho sme ďaleko.
Budeme však mať účinné spaľovacie
motory, elektromobily aj plug-in hybridy (dobíjacie vozidlá s elektrickým
aj spaľovacím motorom) – o tie išlo
členským štátom – a nové technológie ako palivové články, vodík a tak
ďalej. Celý tento mix nám pomôže
znížiť emisie. Niektoré automobilové
združenia sa snažili tvrdiť, že je to iba
o elektromobilite. Nie je. A tiež to neznamená, že končíme so spaľovacím
motorom. Bude to prechod.
Ak výrobcovia nesplnia ciele pre
roky 2025 a 2030, budú platiť pokuty?
Pokuty budú platiť, ak nesplnia
ciele pre zníženie emisií. Pokuty naopak nebudú platiť, ak nesplnia kvóty
pre predaj nízkoemisných a bezemisných vozidiel. Tak to bolo v pôvodnom návrhu Komisie a my sme to nezmenili.
Bruselská environmentálna mimovládka Transport & Environment tvrdí, že nové ciele „sú hlboko
pod tým, čo treba urobiť pre splnenie cieľov Parížskej dohody“. Sama
hovoríte, že sme ďaleko od konca
spaľovacieho motora. Nie je nariadenie len polovičatým riešením?
Nie. Toto je prvý rok. Je to základ
pre ďalšie veci, ktoré musia prísť tak
rýchlo, ako je to možné. Ja som chcela
ambicióznejší cieľ – začala som na 50
percentách. Parlament ho znížil na
40 percent. Výsledok (37,5 percenta
pre osobné autá a 31 percent pre dodávky) je dohoda s členskými štátmi.
V ideálnom prípade by sa mali emisie znížiť oveľa viac, aby sme riešili
problém klimatických zmien, ochranu verejného zdravia a zachovanie
pracovných miest. Spolu so skupinou
S&D sme presadili fond určený zamestnancom, aby sme nemali negatívne sociálne dopady. Takisto nám
išlo o konkurencieschopnosť celého
priemyslu a inovácie. Toto všetko sme
museli vziať od úvahy a nájsť vyvážený prístup. n
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Jednorazové plasty končia.
Čo bude ďalej?
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

[WWF]
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ová európska smernica, ktorú
sa chystá transponovať aj
Slovensko, nedokáže vyriešiť
rastúcu svetovú produkciu plastového odpadu. Kým globálna diplomacia zlyháva, Francúzsko a Holandsko
prišli s dobrovoľnými záväzkami pre
nadnárodné firmy.

Na konci marca schválil Európsky
parlament zákaz niektorých jednorazových plastov, na začiatku apríla
slovenské ministerstvo životného
prostredia oznámilo jeho včasné uvedenie do praxe.
Európska únia sa však nechystá zastaviť boj proti neekologickým
plastom na tomto bode. Vyjadrenia
europoslancov, eurokomisárov a národných vlád naznačujú, že prioritou v najbližších rokoch bude jednak
predchádzať tvorbe odpadu z obalov
a zmeniť výrobný proces, a jednak
zaviesť nové pravidlá na globálnej
úrovni.
Marcová štúdia WWF ukázala,
že od roku 2000 rastie celosvetová
produkcia novovyrobených plastov
o štyri percentá ročne. Organizácia
vyzvala 200 vlád, ktoré sa krátko po
tom schádzali na Zhromaždení OSN
pre životné prostredie v kenskom Nairobi, aby prijali ambiciózne globálne
záväzky. To sa nestalo. Náhradou za
chýbajúcu celosvetovú dohodu však
môžu byť dobrovoľné záväzky nadnárodných koncernov, na ktoré apelujú
Paríž a Haag.

ZÁKAZ JEDNORAZOVÝCH
PLASTOV
Celoeurópsky zákaz predaja niektorých jednorazových plastových
výrobkov schválil Európsky parlament 27. marca. Odhlasoval skoršiu
politickú dohodu na smernici o jednorazových plastoch, ktorú dosiahol
s Radou EÚ (členské štáty) a Európskou komisiou.
Nová právna úprava podľa tlačovej
správy Parlamentu zakazuje od roku
2021 predaj jednorazových plastových príborov, tanierov, slamiek, vatových tyčiniek a paličiek na balóny.
Z obchodov musia zmiznúť aj produkty z oxo-degradovateľných plastov,
jednorazové plastové nádoby na potraviny (obaly rýchleho občerstvenia)
a poháre vyrobené z expandovaného
polystyrénu.

Ďalšou povinnosťou členských
štátov je dosiahnuť do roku 2029 cieľ
zberu plastových fliaš na úrovni 90
percent. Do roku 2025 musí podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 percent, do roku
2030 sa musí zvýšiť na 30 percent.
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorým dnes financujú
recykláciu viacerých typov odpadov,
sa bude po novom vzťahovať aj na
tabakové spoločnosti a producentov
rybolovných nástrojov obsahujúcich
plasty.

NOVÝ SLOVENSKÝ ZÁKON
Členské štáty majú dva roky, aby
smernicu transponovali do národnej
legislatívy. Slovenský envirorezort
5. apríla oznámil, že to chce stihnúť
„minimálne o pol roka skôr“. Novelizovaný zákon o odpadoch, ktorý bude
transpozíciou smernice, má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021.
Novelu zákona o odpadoch avizoval envirorezort v januári s tým, že
jej znenie predloží na medzirezortné
pripomienkové konanie v marci 2019.
Doteraz tak neurobil.
„Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkové konanie. Ak bude
postup tak ako sme ho nastavili v
rámci harmonogramu, tak novela sa
dostane na vládu na jeseň tohto roku,
pretože materiál predtým musí prejsť
vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie,“ vysvetlil v tlačovej správe z
5. apríla riaditeľ odboru odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie ministerstva Peter Šimurka.
Zoznam výrobkov, ktoré budú
zakázané, sa stotožňuje s európskou
smernicou. Ministerskí analytici
tvrdia, jednorazové plasty tvoria „významnú časť“ zo 14 tisíc ton neobalových plastových výrobkov, ktoré sa
ročne dovezú na Slovensko. „Pritom
na rozdiel od iných plastových výrobkov je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami napríklad
z papiera alebo výrobkami na viacnásobné použitie,“ píše sa v tlačovej
správe.

ZMENA VLASTNOSTÍ
PLASTOV
Rozprava pred hlasovaním o novej
európskej smernici v Európskom parlamente naznačila smer, ktorým sa

bude regulácia plastov uberať ďalej:
podpora opätovne použiteľných, recyklovateľných a kompostovateľných
plastov.
Spravodajkyňa smernice o jednorazových plastoch a belgická europoslankyňa Frédérique Riesová
(ALDE) nazvala recyklovateľné zložky, ktoré majú plastové fľaše povinne obsahovať, „motorom obehového
hospodárstva“. Poľa jej kolegu z frakcie liberálov, švédskeho europoslanca
Nilsa Torvaldsa, nie sú všetky plasty
zlé. Vo Fínsku máme vo vode rozpustné plasty, ktoré nám môžu pomôcť,
povedal Torvalds a vyzdvihol inovácie.
Francúzska zelená europoslankyňa Karima Delliová zašla ešte ďalej,
keď povedala, že „nejde o jednotlivcov, ktorí prestanú používať slamky“.
Zmeniť podľa nej treba výrobné procesy.
„Potrebujeme vidieť pokrok vo
všetkých etapách cyklu života plastov. Od dizajnu cez produkciu a recykláciu až po posilnenie trhu pre
recyklované plasty. Potrebujeme
zmenu vo všetkých týchto oblastiach.
To znamená obnoviteľnú energie a
suroviny, nové podnikateľské podniky, logistiku a zlepšené technológie
pre recykláciu. Máme pred sebou veľa
práce,“ povedal pre EURACTIV.sk eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella.

ÚSILIE EURÓPY NESTAČÍ
Holandský europoslanec a Spitzenkandidát európskych zelených Bas
Eickhout považuje novú smernicu za
úspech. Kandidát zelených na šéfa
Komisie však zdôrazňuje „veľký problém“ množstva vyrobených plastov
a obalov, ako aj chýbajúce naceňovanie dopadov na životné prostredie.
„Budúca Európska komisia (ktorá nastúpi po májových eurovoľbách) by sa
mala pozrieť na obrovskú produkciu
plastov. Plastový problém sme ešte
nevyriešili,“ povedal Eickhout pre
EURACTIV.sk.
Akékoľvek úsilie zo strany Európy
pritom nemusí stačiť. Niektorí europoslanci v rozprave pripomenuli, že
väčšinu plastov do morí vypúšťajú
ázijské a africké krajiny. Päť ázijských
štátov je pôvodcom 60 percent znečistenia v oceánoch.
Ani to však podľa iných európskych zákonodarcov neznamená, že
Európa by mala poľaviť. Naopak, mala
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by byť lídrom v celosvetovom znižovaní spotreby plastov.
Jedným, opakujúcim sa argumentom je, že znečistenie plastovým odpadom pociťujú nielen svetové moria,
ale intenzívne aj európsky kontinent.
Jednak je to odpad na súši a jednak
plasty a mikroplasty v telách živočíchov, ktoré potom Európania konzumujú.

OBALOVÝ PRIEMYSEL
VEDIE
WWF zverejnila v marci celosvetovú štúdiu o plastoch. V roku 2016
bolo podľa nej vyrobených 396 miliónov ton nových plastov. V prepočte na
každého jedného človeka na Zemi to
vychádza 53 kilogramov.
Najviac novovyrobených plastov
spotrebuje na svete obalový priemysel – až 40 percent. Nasleduje automobilový a stavebný priemysel. Trendom je rast.
„Väčšina – v roku 2016 až 40 percent nových plastov – bola pritom
určená len na jedno použitie a mala
životný cyklus kratší ako rok. Išlo naj-

mä o tašky, obaly na potraviny a fľaše,“ napísala organizácia v tlačovej
správe k štúdii. Celosvetovo sa podľa
nej zrecykluje iba 9 percent plastového odpadu.
Podľa vládnych dokumentov, ktoré WWF cituje, vznikne na Slovensku
ročne 120 tisíc ton plastových odpadov. Až 29 percent z nich predstavujú
obaly.

DOBROVOĽNÉ ZÁVÄZKY
FIRIEM
WWF pri príležitosti zverejnenia
štúdie vyzvalo vlády na celom svete,
aby prijali globálnu dohodu o znížení plastového odpadu v oceánoch.
Bolo to tesne pred zasadnutím Zhromaždenia OSN pre životné prostredie
(UNEA).
Závery zo zasadnutia zástupcov
približne 200 štátov skutočne hovoria o „výraznom znížení jednorazových plastových výrobkov do roku
2030“. Ako však píše portál Deutsche
Welle, environmentálni aktivisti dohodu považujú za slabú. Európska
únia a India napríklad navrhovali

13

„útlm najproblematickejších jednorazových plastov do roku 2025“. Ambicióznejšie záväzky však odmietli
Spojené štáty, ale aj Saudská Arábia
a Kuba. „Je ťažké nájsť jedno riešenie
pre všetky štáty,“ priznal predseda
UNEA a estónsky minister životného
prostredia Siim Kiisler.
Zostávajú ešte dobrovoľné záväzky celosvetových výrobcov. Na tie
sú orientované nové iniciatívy Francúzska a Holandska v oblasti plastového odpadu, o ktorých informuje
portál EURACTIV.com. Medzi prvých
signatárov sa zaradili holandská
mliekarenská firma FrieslandCampina a nadnárodné firmy Carrefour,
Coca-Cola Európa a Danone.
Signatári holandského plánu sa
zaviazali využívať recyklovateľné
plasty na úrovni aspoň 70 percent
a celkovo znížiť spotrebu plastov o 20
percent do roku 2025. Francúzska iniciatíva počíta v rovnakom roku s využívaním len opätovne použiteľných,
recyklovateľných a kompostovateľných obalov. n
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Nová európska legislatíva o plastoch
je podľa slovenských výrobcov
„šalamúnska“
A u t o r : E u r A c t i v . s k a T A S R | E U R A C T I V. s k
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urópsky parlament schválil
smernicu o zákaze niektorých
jednorazových plastov. Tá uvaľuje aj kvótu na recyklovateľnú zložku
v PET fľašiach a na ich zber.
Európska komisia privítala hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí schválili smernicu zavádzajúcu zákaz používania jednorazových plastových výrobkov.
Europoslanci sa na konečnom
znení smernice už dohodli s vyjednávačmi Rady EÚ (ministri členských
štátov).
Legislatíva stanovuje aj minimálne podiely recyklátov v plastových
fľašiach. Tie sú nastavené „šalamúnsky“, tvrdí výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre
obaly a životné prostredie (SLICPEN)
Miroslav Jurkovič.

NAJAMBICIÓZNEJŠÍ NA
SVETE
Smernicu podporilo 560 europoslancov, 35 hlasovalo proti. Hlasovanie sa uskutočnilo v stredu (27.
marca).
Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné
hospodárstvo Karmenu Vella postoj
europoslancov privítal a uviedol, že
ide o jednu z najviac žiadaných a podporovaných iniciatív EÚ. Európania
by podľa neho mali byť na nové pravidlá hrdí, pretože riešia zamorenie
morí plastami už pri samotnom zdroji
znečistenia.
„Našou hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sa tieto ambiciózne
opatrenia rýchlo realizovali aj v praxi,“ uviedol Vella.
Európska komisia opísala vlani
navrhnutú smernicu ako celosvetovo
najambicióznejší právny nástroj, ktorý sa zaoberá odpadom v moriach a
oceánoch. Stanovuje, že ak sú možné
a cenovo dostupné alternatívy, plastové výrobky na jedno použitie budú
na trhu zakázané.

ZÁKAZ PLATÍ OD ROKU
2021
Nová právna úprava od roku 2021
zakazuje predaj jednorazových plastových príborov (vidličky, nože, lyžice, paličky), plastových tanierov,
slamiek, plastových vatových tyčiniek, paličiek na balóny, produktov

z oxo-degradovateľných plastov, ako
aj jednorazových plastových nádob
na potraviny (obaly na rýchle občerstvenie) a pohárov vyrobených z expandovaného polystyrénu. Smernicu
budú musieť členské štáty zapracovať
smernicu do svojej legislatívy.
Nová smernica stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu
plastových fliaš na úrovni 90 percent.
Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach
dosiahnuť 25 percent a do roku 2030
by sa mal zvýšiť na 30 percent.
Schválený text tiež upravuje zásadu „znečisťovateľ platí“, čo znamená
zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala
týkať najmä tabakových spoločností
či producentov rybárskeho vybavenia
a zariadení obsahujúcich plasty.
Smernica zavádza aj povinné informovanie o negatívnych vplyvoch
odhadzovania cigaretových ohorkov
s plastovými filtrami, plastových pohárov či vlhčených utierok na životné
prostredie. Upozornenie by sa malo
nachádzať na obaloch týchto výrobkov.

„ŠALAMÚNSKE PODIELY“
RECYKLÁTOV
Jurkovič zo SLICPEN upozorňuje
na výzvy, ktoré nová smernica prináša. „Veľmi dôležité bude, aby boli tieto
normy nastavené jasne, zrozumiteľne
a najmä aby boli harmonizované pre
celý európsky trh,“ povedal Jurkovič
pre TASR.
Nová legislatíva bude mať podľa
neho zvlášť veľký dopad na PET fľaše.
Vrchnáčiky budú musieť byť neoddeliteľné od fliaš od roku 2024, aby sa
nezahadzovali samostatne. To však
podľa Jurkoviča môže byť technologický problém predovšetkým pre sýtené nápoje. Problémom je podľa neho
aj podiel recyklovateľného materiálu
v plastových fľašiach, lebo je „nastavený šalamúnskym spôsobom“.
„Podiel recyklovaného materiálu, napríklad 25 percent sa vzťahuje
na všetky fľaše predávané na trhu
tej-ktorej krajiny EÚ, teda nemusí ho
mať každá predávaná fľaša. Inými
slovami, niektoré nápoje sa môžu
predávať vo fľašiach s 50-percentným
alebo aj vyšším podielom recyklátu,
iné fľaše nemusia recyklovaný materiál obsahovať vôbec. Je to zatiaľ
nejasné. Ak si každý štát vyloží reguláciu iným spôsobom, môže to obme-
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dzovať voľný pohyb tovaru na spoločnom trhu. Preto je dôležité, aby bol aj
výklad prijatej smernice čo najviac
zrozumiteľný a jednoznačný,“ zdôraznil Jurkovič.
Podľa neho výrobcovia, napríklad
aj minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, sú pripravení nové pravidlá implementovať, mnohí z nich si
dokonca stanovili dobrovoľné záväzky.

NEBEZPEČNÝ PLASTOVÝ
ODPAD
Na Slovensku by sa mali plastové
fľaše aj plechovky na nápoje od roku
2022 povinne zálohovať.
Mnohé európske krajiny vrátane
Slovenska tiež spoplatnili igelitové
tašky a vrecká, čo znížilo ich spotrebu. Až 59 krajín sveta igelitové tašky
celkom zakázalo.
Plastové materiály patria medzi
najväčšiu ekologickú záťaž, podľa
Európskej komisie tvoria viac ako 80
percent morského odpadu. Podľa odborných analýz hrozí, že ak sa nebudú
prijímať dôrazné opatrenia na elimináciu plastov, ich celková hmotnosť v
moriach a oceánoch môže byť v roku
2050 väčšia, než hmotnosť všetkých
žijúcich rýb.
Spravodajkyňa smernice, belgická poslankyňa Frédérique Riesová
(ALDE), uviedla, že nová legislatíva
zníži v Európe náklady spojené so
znečisťovaním životného prostredia
plastami o 22 miliárd eur do roku
2030. „Európa získala legislatívny rámec, za ktorý sa môže zasadzovať na
medzinárodnej scéne, nakoľko znečistenie morí plastami má globálny
charakter,“ zdôraznila. n
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ČLÁNOK

Líder európskych zelených:

Viniť vyšehradské krajiny
je príliš ľahké
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

[EP/Eric Vidal]
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P

ri klíme je najväčším problémom
Nemecko, pri právnom štáte sa
s Poľskom zaobchádzalo veľmi
nespravodlivo, hovorí kandidát zelených na šéfa Európskej komisie BAS
EICKHOUT. Navrhuje uhlíkovú prirážku na hraniciach EÚ a nový mechanizmus pre ochranu demokracie.
Bas Eickhout (42) je holandský europoslanec, ktorý sa uchádza o miesto
budúceho šéfa Európskej komisie za Zelených – Európsku slobodnú alianciu.
Spitzenkandidátom európskych zelených
je spolu s nemeckou europoslankyňou
Ska Kellerovou. Eickhout je v Európskom
parlamente členom výboru pre životné
prostredie. V Holandsku je členom strany
Zelená ľavica.
Na marcovom summite Únie sa lídri
síce prihlásili k uhlíkovej neutralite,
nezaviazali sa však ku konkrétnemu
dátumu. Ako si to vysvetľujete?
Európska rada je v tejto otázke rozdelená, a v takýchto prípadoch zväčša
odsúva problém na neskôr. Členské
štáty vedia, že musia prísť so závermi.
Všetky krajiny, ktoré podpísali Parížsku dohodu, sa zaviazali predložiť dlhodobý plán. Všetky európske štáty ju
podpísali a všetky zdôraznili jej dôležitosť. Keď Donald Trump z dohody vystúpil, kritizovali ho, povedali, že oni
budú viesť. Napokon sa nevedia zhodnúť ani v jednoduchej otázke dlhodobej vízie. Je to typický príklad vzťahu
európskych vlád k otázkam klímy.
Majú veľa rečí a tvária sa ambiciózne,
ale v skutočnosti sú rozdelené a nedokážu presadiť to, za čo mnohí ľudia
v uliciach protestujú.
Očakáva sa, že EÚ splní svoj záväzok
pre rok 2020 a svoje emisie zníži. Takisto musíme brať do úvahy, že produkuje iba desať percent svetových
emisií, zatiaľ čo čínske a indické
emisie rastú.
Áno, nejaké výsledky máme, ale
nestačí to. Každá krajina, ktorá podpísala Parížsku dohodu v súčasnosti
prichádza s klimatickou stratégiou.
Prvý krok musia urobiť bohatšie krajiny, pretože je to otázka spravodlivého
rozdelenia bremena. V Číne prebieha
diskusia o tom, kedy by emisie mali

dosiahnuť vrchol. Samozrejme, čím
skôr, tým lepšie. My, Európania by sme
ale mali ísť pre zvyšok sveta príkladom, a preto si musíme najskôr pozametať pred vlastným prahom. Vedecké analýzy hovoria, že svet ani Európa
samotná nerobia dosť pre naplnenie
parížskych cieľov. Takisto platí, že ak
my sami dodržiavame Paríž, môžeme
to žiadať aj od iných.
Sú slabé výsledky Únie spôsobené aj
postojom vyšehradských krajín?
Čiastočne. V roku 2014, keď sme
diskutovali o 40-percentnom cieli pre
zníženia emisií do roku 2030, Parížska
dohoda ešte neexistovala. Napokon
bol Paríž ambicióznejší, než mnoho
ľudí pôvodne predpokladalo. Pokiaľ
sme o rok neskôr zdôrazňovali význam Parížskej dohody – a zdôrazňovali ho aj predstavitelia V4 – mali sme
sa veľmi kriticky pozrieť na to, čo sme
pôvodne schválili. Možno to vtedy nestačilo. Náročné vyjednávanie dohody
z roku 2014 je aj zodpovednosťou vyšehradských krajín, ale neboli jediné,
ktoré mali výhrady. Konzistentnosť je
problémom mnohých krajín a viniť V4
je príliš ľahké. Pozrite sa na Nemecko. Keď sme pracovali na emisných
štandardoch pre autá a kamióny, najvýznamnejšou prekážkou bol práve
nemecký postoj. Nemecko má plné
ústa klímy, ale iba do chvíle, kedy
opatrenia zasiahnu jeho vlastný priemysel. Nemecko bolo problémom aj na
uplynulom summite. Veľa krajín o klíme hovorí veľmi všeobecne, ale keď
príde na konkrétne kroky, vajatajú.
Viac ako 500 európskych a národných priemyselných asociácií nedávno volalo po novej priemyselnej
politike, Francúzsko a Nemecko
prišli s podobným návrhom. Môže
byť ambiciózna klimatická politika
v súlade s ambicióznou priemyselnou politikou?
Nie je to automatické, ale môže.
Dôležité je, aby si všetky európske krajiny uvedomili vlastnú zraniteľnosť.
Sme závislí na dovoze, nemáme veľa
vlastných energetických a surovinových zdrojov. V porovnaní so zvyškom
sveta máme veľký spotrebiteľský trh,
ale Afrika, Latinská Amerika aj Spojené štáty majú viac vlastných zdrojov.
To je dôležitý dôvod prečo by sme o našej budúcej ekonomike mali uvažovať,
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ako o menej závislej na surovinách.
Musíme myslieť na pracovné miesta
budúcnosti. Európa môže viesť v inováciách, pretože v tejto oblasti máme
stále navrch. Pokiaľ to dokážeme spojiť so surovinou efektívnosťou, môžeme dosiahnuť výsledky v klíme aj zamestnanosti.
Samozrejme, priemyselnú a klimatickú politiku môžete rozdeliť, ale bolo
by to veľmi hlúpe. Nie je to v našom
záujme, nebolo by to dobré pre životné
prostredie, ani pre našu budúcnosť.
Zelení presadzujú kombináciu týchto
politík. O priemyselnej agende premýšľame, ako o súčasti klimatickej
agendy. Dokonca aj analýza Komisie
hovorí, že uhlíkovo neutrálna ekonomika do roku 2050 sa dá dosiahnuť
a môže priniesť milión nových pracovných miest.
Súhlasíte s francúzsko-nemeckým
návrhom?
Je príliš vágny. Súhlasím však, že
Európa musí aktívnejšie premýšľať
o priemyselnej politike. Boli sme príliš
naivní.
Voči Číne?
Vo všeobecnosti. Zaujali sme neoliberálny prístup: trhy budú fungovať,
budeme liberalizovať a privatizovať,
a výsledky prídu samé.
Ste sa zavedenie uhlíkovej dane na
európskych hraniciach?
Ak sa zhodneme na tom, že nemôžeme byť takí naivní a musíme v Európe ponechať nejaký priemysel, môžeme premýšľať nad rozumnými riešeniami. Môžem povedať, že pri Systéme
EÚ pre obchodovanie s emisiami (EÚ
ETS) sme neurobili dobrú prácu. Rozdávaním bezplatných povoleniek podkopávame celý systém.
Ceny povoleniek však stúpajú.
Vďaka reforme cena povoleniek
vyskočila z 5 eur na 20, ale to je stále
málo. Správa Medzivládneho panelu
pre zmenu klímy (IPCC) hovorí, že aby
sme dokázali naplniť ciele Parížskej dohody, potrebujeme vyššie ceny. EÚ ETS
dokážeme zlepšiť. Pri nulovej alokácii
bezplatných emisných povoleniek sa
vytvorí nedostatok, ktorý potom bude
reflektovať cena. Zároveň musíme
chrániť náš európsky trh, k čomu môže
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poslúžiť uhlíková prirážka na hraniciach. Bola by to kombinácia klimatickej a priemyselnej politiky.
Ste proti prideľovaniu bezplatných
povoleniek v priemyselných odvetviach, v ktorých hrozí únik výroby
za hranice Únie?
Ak máme uhlíkovú prirážku na hraniciach EÚ, nemusíme prideľovať bezplatné povolenky, pretože tie slúžia na
ochranu priemyslu pred medzinárodnou konkurenciou. Pokiaľ zvýšime ceny
a dosiahneme rovnaké pravidlá hry,
priemysel bezplatné povolenky nebude
potrebovať. Je to jedno alebo druhé.
Na Slovensku a v iných európskych
krajinách má silné zázemie oceliarsky
priemysel. Ak jeho zástupcom poviete, že 20 eur za tonu CO2 je nízka cena,
nebudú šťastní. Súhlasili s energetickou transformáciou, ale zároveň argumentujú, že je drahá a technologicky
náročná. Na oceliarňach závisí veľ ký
počet pracovných miest a v prípade, že
cena povoleniek stúpne, nové miesta
nevzniknú automaticky. Ako si s tým
poradíte?
Najväčší trh pre európsku oceliarsku výrobu je stále v Európe. Je tu férové konkurenčné prostredie. Problémom je dovoz lacnej ocele, často ako
výsledok dumpingu. Voči tomuto sa
musíme postaviť omnoho ostrejšie,
a je to aj dôvod, prečo potrebujeme
ochranu na hraniciach. Ak to s cenou
uhlíka myslíme vážne, mali by sme do
nej zarátať aj dopravu. Oceľ prichádzajúca zďaleka má problém byť konkurencieschopná. V tomto ohľade môže
klimatická politika pomôcť domácej
produkcii.
Vaša otázka o transformácii oceliarskeho sektoru je oprávnená. Aj preto sme v rámci EÚ ETS tlačili na vznik
inovačných fondov. Pokiaľ EÚ ETS nastavíme správne a cena bude vyššia,
veľká časť príjmu by mala smerovať
do inovácií. Fondy by mali pomôcť
problémovým sektorom s prechodom
na nulové emisie. Oceliari prichádzajú s nápadmi ako to spraviť v plánoch
transformácie do roku 2050. Výskum
by mal cieliť na prelomové technológie. Firmy, ktorým sa to podarí najrýchlejšie, budú vyrábať najlacnejšiu
oceľ a výsledkom budú nižšie emisie aj
nižšie ceny. Zaplatia menej za emisie

a budú konkurencieschopné. Bezplatné povolenky zabíjajú súťaž.

energie a energetickej efektívnosti vychádzal z cieľov z roku 2014.

Priemyselné
asociácie
žiadajú
v novej Komisii pozíciu komisára pre
priemyselnú agendu. Súhlasíte?

Nebol dostatočne ambiciózny?

Mala by existovať pozícia komisára
pre klímu a priemysel. To bude ďalšia
výzva. V otázke energetiky sme už vykročili správnym smerom, ale ešte nám
ostáva veľa práca a krajiny samotné
musia začať konať. V energetickej politike majú členské štáty stále významné právomoci. Ďalším krokom preto
musí byť Nový zelený údel (Green New
Deal) na európskej úrovni. To znamená
viac investícií do zeleného priemyslu.
Podľa tejto logiky by teda mala existovať aj pozícia komisára pre klímu
a dopravu či pre klímu a poľnohospodárstvo.
Klimatické zmeny sú jednou z najvýznamnejších výziev, ktoré musia
svet a Európa riešiť. To znamená, že
všetky tieto oblasti musia brať do úvahy dopad na životné prostredie. Parížska dohoda nás zaväzuje k uhlíkovo
neutrálnej ekonomike. V doprave sú
výzvou diaľkové železničné spojenia.
Európa v prepájaní krajín železničnými spojeniami zlyháva. Poslednú zimu
som navštívil Slovensko a rýchle železničné spojenie ďalej od Bratislavy je
problematické. Poľnohospodárstvo sa
zase musí lepšie prispôsobiť extrémom
počasia. Poľnohospodárske monokultúry sú voči nim veľmi zraniteľné.
Ako hodnotíte prácu súčasnej Komisie v oblasti energetiky a klímy? Bol
to úspech alebo neúspech?
Niečo medzi úspechom a neúspechom. Klimatické ciele sme v roku 2014
prijali ešte za predchádzajúcej Komisie
a všetka legislatíva, ktorú sme odvtedy prijali, nadväzovala na ne. V tomto
ohľade sa z Komisie stali úradníci Rady.
Bezpochyby sa Komisii podarilo prispieť k vyrokovaniu Parížskej dohody,
ale nepovedal by som, že bola hlavným
motorom. K úspechu dohody prispelo
veľa iných udalostí po celom svete.
Čistá energia pre všetkých Európanov však bola veľ kým legislatívnym
balíčkom.
V otázkach obnoviteľných zdrojov

Nebol. Ambicióznejším ho urobil
Európsky parlament. Pri smernici o
EÚ ETS bola dokonca ambicióznejšia
aj pozícia Rady EÚ, čo sa často nestáva. Jediná vec, ktorú Komisia navrhla
sama boli limity pre autá a kamióny,
ale aj v tomto prípade boli Rada EÚ
a Parlament ambicióznejšie. Komisia
sa podujala k návrhu legislatívy, ale
ambície boli slabé, pretože sa nechcela
s Radou EÚ hádať o ďalšej veci – klíme.
Tá nebola prioritná. O otázkach, v ktorých Komisia bojovala, rozhodovali jej
šéf Jean-Claude Juncker a generálny
tajomník Martin Selmayr.
Považujete podpredsedu Európskej
komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča za silného komisára?
Je to dobrý diplomat.
Je aj dobrým vyjednávačom?
Áno. Je dobrým diplomatom. Má
talent ľudí spájať, ale nie je to bojovník
za klímu. Nemám pocit, že by si uvedomoval vážnosť situácie a potrebu
inovácií, ktoré by zabezpečili budúcnosť európskych pracovných miest.
Obhajoval návrhy Komisie založené
na cieľoch z roku 2014, ktoré neboli
veľmi ambiciózne. Komisii vždy nešlo
o vyššie klimatické ambície a Šefčovič
je za to spoluzodpovedný.
Zelené strany sú vo vyšehradských
krajinách v najlepšom prípade veľmi
slabé. Prečo tam nemáte silnejších
partnerov?
Zelení na Slovensku sú slabí, to je
pravda. Na druhej strane ste si však za
prezidentku zvolili Zuzanu Čaputovú,
ktorá predstavuje zmenu a napĺňa ma
optimizmom. V Česku obsadili tento
priestor Piráti, ktorí majú silnú zelenú
agendu. Darí sa im. V Poľsku situácia
nie je ružová pre systém založený na
dvoch póloch – Právo a spravodlivosť
a Občianska platforma. Zelení sa pridali do veľkej opozičnej koalície a myslíme si, že majú v eurovoľbách šancu
na zvolenie. V Maďarsku máme LMP
(Politika môže byť iná, pozn. red.),
ktorá na tom nie je zle, ale Maďarsko
je problémová krajina pre dominanciu
Fideszu vďaka volebnému systému.
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Žiadna z týchto strán nie je vo vláde.
Ako si vysvetľujete slabý záujem voličov?
Prieskumy ukazujú, že znečistenie ovzdušia aj klíma sú v krajinách
Vyšehradu relevantnými témami.
Miestne zelené strany si však zatiaľ
nedokázali získať dôveru v otázkach
mimo životného prostredia. V krajinách, kde sa zeleným stranám darí,
nie sú vnímané iba cez prizmu klímy
a životného prostredia. Zelená agenda
nám dáva silu, ale širšia agenda – ekonomická vízia, ľudské práva a právny
štát – posúva dôveryhodnosť na vyššiu
úroveň. Pirátom sa to v Česku podarilo, čo je fascinujúce. Spolupracujeme
s nimi, aj keď zatiaľ nemajú zastúpenie v europarlamente. Slovensko je iné
a nerozumiem prečo. Zvolenie Zuzany
Čaputovej, ktorá sa zasadzuje za životné prostredie, je však silnou zmenou.
Z pozície aktivistky v mimovládnom
sektore bojovala Čaputová proti nelegálnej skládke odpadu, environmentálna spravodlivosť bola jednou
tém jej kampane. Považujete ju na
Slovensku za svojho spojenca?
Určite. Čaputovej dôraz na zelený
aktivizmus a boj s korupciou z nej robí
nášho spojenca v snahe zmeniť Európu v prospech ľudí a planéty.
Máte na Slovensku problémy aj pre
to, že je také závislé na priemysle?
Priemysel budúcnosti potrebuje
dobrú klimatickú politiku. Najväčšou
hrozbou pre priemysel sú konzervatívci, pretože predstierajú, že môžeme
zachovať súčasný stav. Nikdy sa nemôžeme vyrovnať čínskej pracovnej
sile. Konkurencieschopní budeme iba
vtedy, ak budeme inovatívni. V tomto

ohľade sú konzervatívci väčšou hrozbou pre slovenský priemysel ako zelení. Cítim, že Slováci sú hrdí na svoju
prírodu. Existuje tam zelená agenda,
ale potrebujeme viac času. V pobaltských štátoch sa nám darí, v Litve sme
dokonca vo vláde. Dúfame, že v Poľsku
sa nám podarí preraziť. V Slovinsku
máme novú koalíciu Zelených a Pirátov.
Čo si myslíte o návrhoch na posilnenie právneho štátu v členských štátoch? Parlament volá po pravidelnom
hodnotení právneho štátu Komisiou.
Nemci a Belgičania navrhujú vzájomné hodnotenia medzi členskými
štátmi. Spitzenkandidát Európskej
ľudovej strany Manfred Weber hovorí o paneli nezávislých expertov.
Ktorý návrh sa vám zdá najúčinnejší?
K dispozícií zatiaľ máme iba článok
7, čo je dôležitá, ale veľmi tvrdá možnosť. Článok 7 má zmysel tam, kde je
potrebný, teda v Maďarsku a v Poľsku.
Potrebujeme, ale viac možností, aby
sme mohli triezvo reagovať.
V Poľsku bol zatiaľ článok 7 efektívny.
Článok 7 automaticky vedie
k odobratiu hlasovacích práv členského štátu v Rade EÚ. To nie je karta,
ktorou by som chcel hrať. Potrebujeme
včasný mechanizmus kontroly a nápravy vývoja v krajine. Komisia musí
členské štáty pravidelne kontrolovať,
to je jeden z návrhov Parlamentu. Podmienkou však je, aby bola kontrola
objektívna, čo je naša hlavná výčitka
voči Komisii. A prepáčte, ale Komisia
doteraz objektívna nebola. Robí sa
z toho politicko-stranícka hra. Na Poľsko sú tvrdší, pretože vládnuca strana
nie je členom najväčších parlamentných skupín, ľudovcov ani socialistov.
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Diskriminuje Komisia Poľsko?
Komisia je veľmi nespravodlivá.
V tomto zmysle dáva zbraň do ruky
členským štátom, ktoré môžu povedať, že Brusel je nespravodlivý. Na
kroky proti Maďarsku čakala Komisia
príliš dlho, čo je problém.
Ako zabezpečíte, aby pravidelné
kontroly neboli spolitizované?
Musí vzniknúť priestor pre nezávislú kontrolu. Samozrejme, napokon
je to Komisia, ktorá je strážcom dodržiavania zmlúv, a ktorá má legislatívnu právomoc. Mal by však existovať
priestor pre nezávislých právnych
expertov, ktorí by zabezpečili, že analýza je objektívna. Už dnes máme Benátsku komisiu, ktorá je dôležitým
hráčom a má kvalitných ľudí. Skúsme
nevytvárať veľký počet štruktúr s tou
istou úlohou. Benátska komisia prišla
s kvalitnými odporúčaniami pre Rumunsko na úpravu legislatívy. Urobila
dobrú prácu, teraz musí konať vláda.
Musíme premýšľať ako skombinovať existujúce mechanizmy a zabezpečiť, aby konečný mechanizmus
bol silnejší, objektívnejší, s účasťou
právnych expertov a Komisiou, ktorá
od začiatku nasleduje odporúčania.
Buďme úprimní. V Maďarsku sme konali neskoro a výsledkom je, že situácia zašla priďaleko. Je relevantné pýtať
či v krajine vôbec ešte existuje verejná
diskusia. n
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