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CS Jednotná v rozmanitosti CS

UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DNE 24. LEDNA 2011

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 směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích 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 čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích? Plánuje Komise přijmout dostatečné finanční 
prostředky určené pro správu sítě Natura 2000?

2. Neuplatňování směrnice o stanovištích (Chris Davies)

Komise dosud obdržela tři stížnosti a zaslala čtyři dopisy s úředním oznámením Bulharské 
vládě z důvodu, že dosud nestanovila počet ani rozlohu zvláště chráněných oblastí podle 
směrnice o ptácích, a dále pro pokračující devastaci lokalit, které by měly být chráněny na 
základě směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.
Odpověď bulharské vlády byla zcela neuspokojivá. Stále nebyl dokončen postup stanovení 
lokalit sítě Natura 2000 a stále je umožňováno další poškozování těchto lokalit.
Poškození mysu Kaliakra na bulharském pobřeží Černého moře má závažné dopady na tisíce 
migrujících čápů, kteří spoléhají na tento mys jako na místo pro zastavení a odpočinek. Tato 
lokalita je rovněž součástí jediného zimoviště pro celosvětově ohroženou bernešku rudokrkou.

a) Proč Komise nevypracovala na základě těchto stížností odůvodněné stanovisko a kdy 
tak hodlá učinit?

b) Pokud jde o mys Kaliakra, jak má Komise v úmyslu zajistit plnou kvalifikaci této 
lokality s ohledem na neexistenci blízkého vhodného stanoviště, a napravit tak 
vzniklou škodu?

c) Jak má Komise v úmyslu zajistit obnovu těchto lokalit?

3. 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 celkem více než 120 milionů tun nebezpečného odpadu. 
Nebyla provedena žádná izolace, která by zabránila průsaku těžkých kovů z odpadu do řek,
a tím i do moře. 
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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?

4. 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, a to i v oblasti národního parku a 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, zničení dvou vesnic
a 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 
právních předpisů pro životní prostředí, aby zajistila účinné a nezávislé provádění těchto 
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inspekcí v celé Evropské unii za jednotných podmínek?

5. 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?

6. 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 vyvstat nutnost revize nařízení, a pokud ano, v jakém časovém rámci?
Spatřuje Komise nějakou potřebu rozšířit působnost nařízení REACH?

7. 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? 

Jaké procento každoročních stížností a případů nesplnění povinnosti v Evropské unii je 
vzhledem k velkému počtu pracovníků potřebných k jejich vyřizování zpracováváno 
zaměstnanci EK a jaké procento externími subjekty?


