
DT\838806CS.doc PE452.705v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DNE 1. PROSINCE 2010

1. Biologická rozmanitost (Sandrine Bélier)

Po neúspěchu cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti stanoveného pro rok 2010 se nyní 
Evropská unie v Nagoji zavázala ztrátu biologické rozmanitosti zastavit a zajistit, aby byly do 
roku 2020 ekosystémy odolné a nadále zajišťovaly nezbytné služby. Natura 2000 
prostřednictvím své sítě chráněných oblastí představuje zásadní součást tohoto řešení. Jak 
hodlá Komise zastavit porušování směrnic o ochraně stanovišť a ptáků a zajistit jejich plné 
provádění? Konkrétně, jaká opatření Komise přijme, aby zajistila přiměřenou úroveň 
hodnocení dopadu a sledovala správné využívání postupu pro udělování výjimek stanoveného 
podle článku 6 odstavce 4 směrnice o ochraně stanovišť? Plánuje Komise přijmout dostatečné 
finanční prostředky určené pro správu sítě Natura 2000?

2. Provádění politiky EU v oblasti biopaliv: ochrana biologické rozmanitosti (Karin
Kadenbach)

Směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů stanovuje soubor kritérií udržitelnosti, který 
má pomoci zajistit, aby trh agropaliv nepoškodil oblasti s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti.

Konkrétně článek 17 stanoví:

3. Biopaliva a jiné biokapaliny [...] nesmí být vyrobeny ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 2008 nebo poté jeden z těchto 
statusů, a to bez ohledu na to, zda ho stále ještě má, či nikoliv:

b) oblasti určené [...] k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či druhů uznaných 
mezinárodními dohodami nebo zařazených na seznam sestavený mezivládními organizacemi 
nebo Mezinárodní unií pro ochranu přírody, jsou-li uznány v souladu s čl. 18 odst. 4 druhým 
pododstavcem;

Od přijetí směrnice uplynuly již dva roky. Směrnice vstoupila v platnost v červnu 2009 a 
stanovená kritéria mají být uplatňována v praxi již v prosinci 2010

Ujistila se Komise o té skutečnosti, že na základě uvedených kritérií výroba agropaliv 
používaných v současnosti pro automobily v Evropské unii nepoškozuje oblasti s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti? A pokud ne, jak Komise zajišťuje prosazování těchto 
pravidel? Například výrobce biopaliv v Itálii, Nuove Iniziative Industriali (Srl), hodlá 
prodávat biopaliva, za jejichž produkcí by stálo ničení pralesa Dakatcha v Keni. Prales 
Dakatcha je významné ptačí území určené organizací BirdLife International a uznané 
Evropským soudním dvorem, a toto území by v Evropské unii bylo bezpochyby chráněno, 
protože se zde vyskytují živočišné druhy uvedené na červeném seznamu Mezinárodního 
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svazu ochrany životního prostředí (IUCN).

3. Rámcová směrnice o vodě (Richard Seeber)

Provádění rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES) zavazuje členské státy 
vypracovat a zveřejnit plány povodí. 
Které členské státy již své plány povodí včas zveřejnily?
Kolik plánů povodí bylo dosud zveřejněno a jsou tyto plány v souladu s pokyny stanovenými 
rámcovou směrnicí o vodě?

4. Trvající krize s odpadem v Kampánii (Margrete Auken)

Dne 4. března 2010 Evropský soudní dvůr konstatoval, že Itálie porušuje právní předpisy EU 
tím, že v Kampánii nevybudovala systém zařízení na odstraňování komunálního odpadu, 
který by nepoškozoval lidské zdraví a životní prostředí (rozsudek ve věci C-297/08). 

Itálie však od té doby nepřijala potřebná opatření, aby splnila podmínky stanovené v rozsudku 
Soudního dvora vyhověla. Dne 23. října 2010 Evropská komise prohlásila, že současná 
situace se rychle blíží krizi, která také vypukla v roce 2007 a která Evropskou komisi přiměla 
zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti Italské republice 1. 
Nebezpečný odpad se směšuje a/nebo likviduje spolu s odpadem z domácností či organickým 
odpadem, což znamená porušení rámcové směrnice o odpadech a směrnice o skládkách 
odpadů. Skládka v Terzignu (ležící v národním parku i v oblasti světového dědictví 
UNESCO) porušuje požadavky směrnice o skládkách odpadů, mimo jiné kvůli svému 
umístění v národním parku a pro neplnění postupů pro přijímání odpadů podle článku 11. 
Vnitrostátní orgány přesto hodlají tuto lokalitu rozšířit a otevřít novou skládku odpadů na 
území národního parku. Zdá se tedy, že vnitrostátní orgány v Itálii rozsudek Soudního dvora 
naprosto ignorují.

Občané hromadně protestují proti stávající situaci, která poškozuje jejich životní podmínky 
v důsledku těžké kontaminace jejich životního prostředí a jasně ukazuje závažné 
nerespektování právních předpisů Evropské unie a orgánů Evropské unie.

Kdy Komise proti Itálii zahájí řízení podle článku 260 s cílem dosáhnout sankcí, protože to se 
zdá být jediným způsobem, jak donutit italské orgány ke splnění rozsudku Soudního dvora?

5. Obrovská nebezpečná skládka odpadů v mokřadech oblasti Huelva (Satu Hassi)

Ve městě Huelva, které leží na jihu Španělska na soutoku dvou řek ústících do Atlantického 
oceánu, sládkuje společnost Fertibéria každoročně 2,5 milionu tun fosfosádrovce do pobřežní 
mokřiny. Skládkování dodnes pokračuje. Odpad je vysoce kontaminován těžkými kovy. Tato 
činnost během let vedla k uložení celkového objemu přesahujícího 120 milionů tun 
nebezpečného odpadu. Nebyla provedena žádná izolace, která by zabránila průsaku těžkých 

                                               
1 Prohlášení Janeze Potočnika, komisaře pro životní prostředí, k situaci v oblasti odpadu v Kampánii v Itálii. 
Tisková zpráva serveru europa.eu, 23. října 2010.
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kovů z odpadu do řek, a tím i do moře. 

Tento problém byl s Komisí projednáván na předchozím zasedání tohoto výboru 
k uplatňování právních předpisů konaného v únoru 2009. V březnu 2009 Komise písemně 
odpověděla, že v únoru 2009 vydala doplňující dopis s úředním oznámením o nesprávném 
uplatňování právních předpisů EU o odpadech ve věci skládkování průmyslového odpadu 
v mokřadech oblasti Huelva s tím odůvodněním, že, fosfosádrovec má být příslušnými orgány 
považován za odpad a nikoli za průmyslový vedlejší produkt. Proto se použije rámcová 
směrnice o odpadech i technické požadavky stanovené ve směrnici o skládkách odpadu podle 
článku 19 směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. 

Stávající skládkování tyto právní závazky jasně porušuje a španělské orgány povolily 
pokračování tohoto skládkování do konce letošního roku.

Jak dlouho bude ještě Komise tolerovat naprosté pohrdání příslušnými právními předpisy ze 
strany španělských orgánů? 

Zaslala již Komise Španělsku konečné písemné varování („odůvodněné stanovisko“)? Pokud 
ano, kdy se Komise rozhodne předložit věc Evropskému soudnímu dvoru? Jestliže ne, proč?

Jakmile bude skládkování ukončeno, podnikne Komise právní kroky, aby zavázala španělské 
orgány k zajištění sanace lokality?

6. Evropské inspekce ochrany životního prostředí (Satu Hassi)

I po 35 letech uplatňování evropských právních předpisů o odpadech zjišťujeme stále 
v různých členských státech zásadní nedodržování většiny jejich základních požadavků. Ve 
městě Huelva ve Španělsku povolovaly španělské orgány po desítky let skládkování milionů 
tun nebezpečného odpadu do pobřežního mokřadu a toto skládkování pokračuje až dosud na 
základě povolení, které uvedený odpad nesprávně považuje za vedlejší produkt (viz 
samostatná otázka, kterou pokládá Satu Hassi). V Kampánii v Itálii je nebezpečný odpad po 
mnoho let ukládán spolu s odpadem z domácností, včetně oblasti národního parku, a to i 
navzdory rozsudku Soudního dvora (viz samostatná otázka, kterou pokládá Satu Hassi). 
V Maďarsku se zhroutilo úložiště červeného kalu a způsobilo smrt 9 lidí, zranění 130 lidí a 
zničení dvou vesnic a zanechalo po sobě dlouhotrvající kontaminaci zemědělské půdy. 

To je jen několik příkladů, které upozorňují na to, že nesprávné uplatňování či dokonce 
naprosté nedodržování základních ustanovení právních předpisů Unie na ochranu životního 
prostředí, zejména právních předpisů o odpadech, je běžnou rutinou mnoha členských států 
Evropské unie i v roce 2010.

Řádné inspekce správného a úplného uplatňování evropských právních předpisů na ochranu 
životního prostředí by mohly zabránit mnoha takovým mimořádným situacím či katastrofám. 
Zdá se však, že mnoho členských států k zajištění řádných inspekcí postrádá buď zdroje či 
politickou vůli. 

Kolik dalších takových případů potřebujeme, než Komise zaujme ve věci inspekcí životního 
prostředí důraznější postoj? Kdy Komise navrhne právní rámec pro kontroly EU týkající se 
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právních předpisů pro životní prostředí, aby zajistila účinné a nezávislé provádění těchto 
inspekcí v celé Evropské unii za jednotných podmínek?

7. Provádění systému EU pro obchodování s emisemi (Theodoros Skylakakis)

Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS) je na světě největším systémem 
obchodování s emisemi skleníkových plynů zahrnujícím více zemí a více odvětví. S ohledem 
na:
a) zneužívání certifikovaného snížení emisí na trhu EU ETS, které vede k hrubému 
zneužívání peněz evropských spotřebitelů na likvidaci plynů HFC-23 za sedmdesátinásobek 
skutečných nákladů jejich likvidace, jež vede k velkým neočekávaným ziskům hrstky 
společností na celém světě;
b) zvýšení obsahu HFC-23 v atmosféře; 
c) projednávaný návrh Komise na opatření, které by zavedlo další kvalitativní omezení 
pro používání kreditů z projektů v oblasti průmyslových plynů v systému EU ETS po roce 
2012 a odpovídající hodnocení dopadu;
d) to, že v případech možné dysfunkce ve vztahu k emisním právům obchodovaným na 
trhu s uhlíkem v Evropě, jako je manipulace s trhem, nedostatečná hospodářská soutěž nebo 
kartelové dohody, neexistuje v rámci institucí jediný úřad Evropské unie, který by odpovídal 
za sledování, vyšetřování a včasné zásahy proti těmto dysfunkcím, a stávající orgány nemají 
v rámci svých stávajících prostředků mechanismy, kterými by zajistily hladké fungování trhu.
Hodlá Komise zlepšit provádění právních předpisů o ETS po roce 2013 (včetně možnosti 
zřídit regulační orgán pro tento nově vzniklý trh), aby se v budoucnosti takovým případům 
předešlo?

8. Provádění právních předpisů v oblasti geneticky modifikovaných organismů 
(Bart Staes)

A Právní předpisy o „koexistenci“: Ve své „zprávě o koexistenci geneticky 
modifikovaných plodin a o konvenčním a ekologickém zemědělství“ (duben 2009) Komise 
uvádí, že zvláštní právní předpisy o koexistenci přijalo jen 15 členských států. Zvýšil se do 
dnešního dne tento počet? Existují členské státy, které pěstují geneticky modifikované 
organismy a nemají žádné právní předpisy o koexistenci? Provedlo již Španělsko, země EU 
s nejvyšším procentem pěstování geneticky modifikovaných organismů v EU, právní předpisy 
o koexistenci?
Směrnice 2001/18 uvádí: „Živé organismy, které jsou ve velkých nebo malých množstvích 
uvolňovány do životního prostředí pro vědecké účely nebo jako produkty obchodního 
charakteru, se mohou v tomto prostředí rozmnožovat a překračovat hranice států. Tím může 
docházet k jejich působení v dalších členských státech a účinky tohoto působení mohou být 
nevratné.“ (Bod odůvodnění 4) a „U geneticky modifikovaných organismů nebo produktů 
s jejich obsahem, které jsou autorizovány podle části C této směrnice, musí být zajištěna 
jejich sledovatelnost ve všech stadiích procesu uvádění na trh.” (Bod odůvodnění 42).

Současně nařízení č. 1829/2003 na několika místech zmiňuje právo spotřebitelů a zemědělců 
učinit informovanou volbu. Totéž uvedla i Rada ve složení pro životní prostředí v prosinci 
2008 i komisař Dalli v několika svých projevech týkajících se geneticky modifikovaných 
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organismů.
Ve svém novém „doporučení o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro 
koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických 
plodinách” z července 2010 Komise uvádí, „opatření k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v konvenčních a ekologických plodinách by měla být zavedena na úrovni členských 
států”. Za této situace: Jak se Komise snaží o lepší provádění směrnice 2001/18? Zvažuje 
Komise učinit ustanovení o „opatření o koexistenci“ právně závazné?
B. Transparentnost: S ohledem na čl. 25 odst. 4 směrnice 2001/18 a rozsudek ESD 
z února 2009 (věc C-552/07), může Komise objasnit, kolik členských států zřídilo veřejný 
registr s podrobnými údaji o místě uvolnění a které členské státy tak doposud neučinily? Co 
hodlá Komise podniknout, aby tento stav zlepšila?
C. Kontaminace: Ve své zprávě o koexistenci z roku 2009 Komise uvádí (kapitola 7.2): 
„Většina členských států navrhla opatření v oblasti koexistence takovým způsobem, aby 
nebyly překračovány prahové hodnoty pro označování GMO v potravinách a krmivech 
stanovené na 0,9 %“. Současně nařízení č. 1829/2003 stanoví, že potraviny obsahující GMO 
musí být označeny, s výjimkou pro „potraviny obsahující materiál, který obsahuje GMO, 
sestává z nich nebo je z nich vyroben a jehož podíl v jednotlivých složkách nebo 
v jednosložkové potravině není vyšší než 0,9 %, za předpokladu, že přítomnost tohoto 
materiálu je náhodná nebo technicky nevyhnutelná“. Opatření ve věci koexistence, jejichž 
cílem je kontaminace do výše 0,9 %, vedou k záměrné kontaminaci, kterou již nelze 
považovat za náhodnou. 
Zlepšila se do dnešního dne situace v členských státech? Souhlasí Komise s tím, že pro 
splnění požadavků nařízení č. 1829/2003 se musí opatření o koexistenci snažit předcházet 
kontaminaci?

9. REACH (Richard Seeber)
Centralizovaný systém EU pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH, nařízení (ES) č. 1907/2006) má mimo jiné určit a kontrolovat chemické látky 
vzbuzující největší obavy a pokud je to možné, nahrazovat je látkami méně nebezpečnými.

Jaký je současný stav provádění uvedeného nařízení? 
Mohla by vyvstát nutnost revize nařízení a pokud ano, v jakém časovém rámci?
Spatřuje Komise nějakou potřebu rozšířit působnost nařízení REACH?

10. Akční program pro životní prostředí (Richard Seeber)

Šestý akční program pro životní prostředí se široce zabývá environmentálními problémy a 
stanoví strategický rámec environmentální politiky Společenství do roku 2012. Jeho čtyři 
klíčové priority v oblasti životního prostředí tvoří změna klimatu, příroda a biologická 
rozmanitost, životní prostředí a lidské zdraví a přírodní zdroje a odpady. 

Probíhá provádění šestého programu pro životní prostředí a do jaké míry bylo provádění již 
dokončeno?
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11. Nesplnění povinností (Kriton Arsenis)

Řízení o nesplnění povinnosti hraje zásadní úlohu při zajišťování správného uplatňování 
právních předpisů Evropské unie. Evropská Komise je každoročně žádána, aby se zabývala 
tisíci stížností a případů nesplnění povinnosti, což je proces, který je často složitý a 
zdlouhavý. Průměrná doba od prvního kroku v řízení o nesplnění povinnosti do uzavření věci 
může činit několik let a vyžaduje vysokou míru spolupráce mezi členskými státy a Komisí. 

S ohledem na výše uvedené:

Měl by existovat účinný mechanismus kontroly nesplnění povinností na úrovni členských 
států, který by koordinovala Evropská komise?

Měl by existovat systém včasného varování, na jehož základě by Evropská komise mohla 
zasáhnout předtím, než dojde k porušení právních předpisů EU, jsou-li k dispozici informace 
o připravovaných vnitrostátních rozhodnutích zákonodárců nebo správních rozhodnutích, jež 
by mohla porušovat právní předpisy EU? 

Vzhledem k velkému počtu pracovníků potřebných k vyřizování každoročních stížností a 
případů nesplnění povinnosti v Evropské unie, jaké procento je zpracováváno zaměstnanci 
EK a jaké procento externí subjekty?


