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1. Jakým největším problémům bude podle Vašeho názoru čelit evropská politika životního 
prostředí v příštích pěti letech? Co byste jako komisař učinil pro to, aby na konci Vašeho 
mandátu byly vidět konkrétní výsledky? 

 
2. Jaké budou Vaše priority v oblasti politiky životního prostředí? Co plánujete učinit pro 

zahájení nové legislativní činnosti v oblasti životního prostředí a co plánujete změnit ve 
stávajících předpisech? (navrhl Aldis Kušķis) 

 
3. Ve Smlouvě je stanoveno, že „požadavky na ochranu životního prostředí musí tvořit 

součást vymezení a provádění politik a činností Společenství“. Ve kterých oblastech je 
podle Vašeho názoru z tohoto hlediska nejvíce potřeba dosáhnout pokroku? Jak byste 
zajistil, aby zásada začlenění těchto požadavků byla řádně uvedena do praxe?  

 
4. Kde si myslíte, že bude místo Evropské unie na mezinárodní scéně, pokud jde o otázky 

životního prostředí, a jakou zvláštní úlohu by zde měla EU hrát? Jaké by měly být v této 
souvislosti vztahy EU s jejími hlavními partnery, se Spojenými státy, Ruskem, a také s 
rychle se rozvíjejícími a rozvojovými zeměmi? Zavážete se dále pokračovat v politice 
dobrovolnosti Evropské unie, zejména v otázce klimatických změn? Jaké kroky by měly 
být podniknuty pro to, aby členské státy EU dostály závazkům, které přijaly v rámci 
Kjótského protokolu? (navrhla skupina PSE) 

 
5. Jak plánujete začlenit kritéria životního prostředí do lisabonského procesu? Budete 

připraven podpořit přístup, v němž bude v rovnováze hospodářský, sociální i 
environmentální pilíř?  

 
Jak budete podporovat integrovaný přístup v Komisi? Jak organizační změny v Komisi 
jsou podle Vašeho názoru nutné, aby byla lépe zohledněna priorita udržitelného rozvoje? 
 
Hospodářské, sociální a environmentální politiky by měly být organizovány tak, aby se 
navzájem podporovaly. Je třeba podporovat jejich vzájemnou součinnost, zejména mezi 
politikami v oblasti životního prostředí a zaměstnanosti, které by se podle našeho názoru 
měly doplňovat a nikoli vylučovat. Sdílíte tento názor? Jak plánujete rozvíjet potenciál, 
který má environmentální politika v oblasti zaměstnanosti? (navrhla skupina PSE) 

 
Rozpočet a jeho plnění 
 
6. Domníváte se, že jsou na rozvoj činností Unie v oblasti politiky životního prostředí 

zajištěny dostatečné finanční a lidské zdroje?  
 
7. Domníváte se, že jsou zajištěny dostatečné finanční a lidské zdroje pro rozvoj činnosti 

Unie v oblasti politiky životního prostředí, a to jak celkově, tak zejména s ohledem na 
zajištění plného provádění a uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, pokud vezmeme v úvahu úlohu Komise jako ochránkyně Smlouvy? (navrhla 
skupina Verts/ALE místo otázek  č. 6 a 9) 

 
8. Jak zajistíte, aby u všech budoucích návrhů byla uvedena cenová kalkulace dopadů na 

životní prostředí?  (navrhl John Bowis jako doplněk k otázce č. 6) 
 
9. V současné době se více než třetina všech řízení o porušení předpisů EU a stížností na 

právní předpisy EU týká oblasti životního prostředí. Jaké kroky byste podniknul pro řádné 
provádění a uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí?  
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10. Jak budete rozvíjet účinné a nezávislé hodnocení dopadů na životní prostředí? (předložil 

John Bowis jako doplněk k otázce č. 9) 
 
11. Jak zajistíte zlepšení provádění ze strany členských států nad současnou úroveň? (navrhl 

Chris Davies) 
 

Vztahy se specializovanými agenturami 
 
12. V uplynulých letech posílil trend vytvářet specializované agentury, a to i v oblastech 

souvisejících s životním prostředím. Co soudíte o tomto vývoji a jakou podobu by měly 
mít vztahy mezi Komisí a takovými agenturami? 

 
Mezinárodní kongresy/dohody 
 
13. Účast Parlamentu a jeho angažovanost v delegacích EU na mezinárodních kongresech (o 

klimatických změnách, udržitelném rozvoji, atd.) zatím probíhá účelově a obecně 
neuspokojivým způsobem. Děje se tak především díky rozhodnutí Rady neumožnit 
členům delegací EU z řad poslanců EP účast na interních koordinačních jednáních EU. 
Následkem toho musí komisař denně informovat delegaci EP o vývoji jednání. Jak lze 
podle Vašeho názoru tuto situaci zlepšit? Byl by jste připraven aktivně usilovat o trvalou 
dohodu s Radou, která by tento problém vyřešila? 

 
14. Při přípravě a realizace mezinárodních kongresů o otázkách životního prostředí hrála 

významnou úlohu občanská společnost. Co učiníte pro posílení zapojení občanské 
společností do přípravy a provádění mezinárodní politiky životního prostředí? (navrhla 
skupina Verts/ALE jako doplněk k otázce č. 13) 

 
Odpovědnost za životní prostředí 
 
15. Jaký je Váš názor na současnou legislativu týkající se zkoumání dopadů na životní 

prostředí nebo odpovědnosti za životní prostředí?  Jaké iniciativy budou podle Vašeho 
názoru nezbytné pro posílení koncepce odpovědnosti za životní prostředí? (navrhla 
skupina PSE) 

 
Dobrovolné nástroje 
 
16. Nedávno uzavřená interinstitucionální dohoda o „lepším zákonodárství“ (Better law-

making) umožňuje využívání jiných regulačních nástrojů, než jsou tradiční právně 
závazné nástroje. Jaký je Váš názor na tento vývoj? Existují v oblasti životního prostředí 
konkrétní sektory, v nichž byste považoval uplatnění těchto nástrojů za vhodnější nebo 
účinnější než použití právních předpisů? 

 
Lepší zákonodárství: Rozšířené hodnocení dopadů a dobrovolné nástroje 
 
17. Komise se zavázala provádět „rozšířené hodnocení dopadů“ významných legislativních 

návrhů jako součást „lepšího zákonodárství“. Podle nedávné studie Institutu pro 
evropskou politiku v oblasti životního prostředí, která zkoumala všechna rozšířená 
hodnocení dopadů, která Komise prováděla v roce 2003, jsou hodnocení zaměřena 
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především na hospodářské dopady, přičemž sociálním dopadům a dopadům na životní 
prostředí je věnována jen malá pozornost. Z pokusu o kvantitativní hodnocení navíc 
vyplývá, že nejvíce pozornosti bylo věnováno krátkodobým ekonomickým nákladům. Co 
učiníte pro to, aby současná i budoucí hodnocení dopadů, zejména rozšířená hodnocení 
dopadů, byla za prvé vyvážená, pokud jde o hodnocení dopadů na hospodářství, sociální 
problematiku a životní prostředí, a za druhé se neomezovala pouze na krátkodobé 
problémy? Dohoda o „lepším zákonodárství“ (Better law-making) umožňuje také 
využívat jiné nástroje, než jsou tradiční právně závazné nástroje. Jaký je Váš názor na 
tento vývoj? Existují v oblasti životního prostředí specifické sektory nebo otázky, kde by 
bylo podle Vás vhodnější nebo účinnější použít tyto nástroje a nikoli legislativní nástroje, 
nebo naopak sektory nebo otázky, kde by byly tyto nástroje podle Vás méně vhodné nebo 
méně účinné? (navrhla skupina Verts/ALE místo otázky č. 16) 

 
Účast veřejnosti a průhlednosti 
 
18. Podepsáním Aarhuské úmluvy v roce 1998 Společenství uznalo, že by mělo usilovat o 

posílení práva veřejnosti podílet se na rozhodování v oblasti životního prostředí. Význam 
účasti veřejnosti a průhlednosti zdůrazňuje rovněž Amsterodamská smlouva, jež vložila 
do Smlouvy o EU článek 255, který přiznává občanům právo na přístup k dokumentům a 
přidává k základním principům EU zásadu, že rozhodnutí musí být „přijímána co 
nejotevřeněji a co nejblíže občanům“. 
 
Jak zajistíte, aby byly otázky vývoje politik a akcí Komise konzultovány s Parlamentem a 
se skupinami občanů, kterých se týkají, například s nevládními organizacemi? Zajistíte, 
aby se označování zápisů z jednání a programů schůzí a zasedání za „citlivé dokumenty“, 
které způsobuje, že tyto dokumenty nemohou podléhat kontrole veřejnosti, snížilo na 
minimum? (navrhl Anders Wijkman) 

 
Politika v oblasti klimatických změn 
 
19. Budete osobně usilovat o to, aby EU dostála svým současným závazkům vyplývajícím z 

Kjótského protokolu? Jaké jsou Vaše ambice pro příští jednání o snižování emisí plynů, 
které přispívají ke globálnímu oteplení?  (navrhl Chris Davies) 

 
20. Jaké plánujete akce na omezení klimatických změn? Jak byste mohl usnadnit ratifikaci 

Kjótského protokolu Ruskou federací? (navrhl Aldis Kušķis) 
 
21. Jak by se měla EU připravovat na plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v 

prvním období závazků z Kjótó, tj. v období po roce 2012? Měla by si EU stanovit cíle 
pro roky 2020 a 2050 a jak ambiciózní by měly podle Vaše názoru tyto cíle být? Jakou 
úroveň globálního snižování nebo limitů by si měla EU stanovit jako svůj cíl pro 
mezinárodní jednání? (navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Udržitelný rozvoj 
 
22. Jakou činnost budete vyvíjet pro to, aby byly splněny cíle strategie EU pro udržitelný 

rozvoj, a jak zajistíte, aby hospodářská konkurenceschopnost šla ruku v ruce s 
udržitelností z hlediska životního prostředí a přispívala k ní? (navrhl Chris Davies) 

 
23. Odpovědný přístup znamená také změnu orientace naší ekonomiky směrem k 

udržitelnému rozvoji.  Jakou prioritu hodláte dát v tomto ohledu výzkumu v oblasti 
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udržitelného rozvoje (vývoj a podpora čistých technologií, inteligentní využívání energie, 
alternativní zdroje energie atd.) a jaké iniciativy plánuje přijmout? (navrhla skupina PSE – 
tato otázka může být rovněž použita pro komisaře pro energetiku) 

 
24. V nejbližší budoucnosti bude provedena revize strategie EU pro udržitelný rozvoj. Jedním 

z vážných nedostatků strategie bylo, že se zabývala udržitelností pouze v kontextu 
evropského regionu a nevěnovala zvláštní pozornost většině globálních aspektů a otázek.  

 
Jste ochoten vyvinout výrazné úsilí o začlenění zahraničních souvislostí udržitelného 
rozvoje do strategie EU pro udržitelný rozvoj? (navrhl Anders Wijkman) 

 

Udržitelný rozvoj a ekologická účinnost 

25. Jak byste chtěl zajistit splnění cílů strategie EU pro udržitelný rozvoj? Jak byste chtěl 
zapojit Parlament do procesu konzultací s veřejností o revizi strategie pro udržitelný 
rozvoj? Budete usilovat o to, aby Parlament hrál při této revizi formální poradní úlohu? 
Měla by EU podle Vašeho názoru stanovit konkrétní čísla jako cíle pro zlepšování 
ekologické účinnosti?  Jaká opatření považujete za nejdůležitější pro dosažení nezbytného 
zvýšení ekologické účinnosti?  (navrhla skupina Verts/ALE) 
 

Chemikálie 
 
26. Jaké jsou Vaše priority, pokud jde o legislativní program Komise v oblasti životního 

prostředí? Budete se zejména zastávat přísné legislativy v oblasti chemikálií, aby byl 
systém REACH skutečným krokem vpřed směrem k bezpečnějšímu životnímu prostředí 
pro naše občany? (navrhla skupina PSE) 

 
27. Nová politika v oblasti chemikálií, která se nazývá REACH, je často považována na 

„největší výzvu, před kterou Komise dosud stála při plnění cílů udržitelného rozvoje“.   V 
prozatímní strategii bylo stanoveno, že systém REACH má být zaveden na jaře 2006.  
Vaše předchůdkyně byla rozhodnou zastánkyní této politiky a označila REACH za 
„průkopnický návrh“, díky němuž „nebude mezi průmyslem, zaměstnanci, občany i naším 
ekosystémem poražených, ale pouze vítězů“. Sdílíte tento názor? Do jaké míry jste 
zastáncem programu REACH? Budete pokračovat v odhodlání Komise prosadit nové 
právní předpisy v oblasti chemikálií a budete nadále usilovat o to, aby mohly vstoupit v 
platnost na jaře 2006? Domníváte se, že existuje více prostoru pro strategii pokusů v rámci 
REACH, které by nebyly prováděny na zvířatech? (navrhla skupina Verts/ALE) 
 

28. Jak hodláte zajistit, aby byly v rámci programu REACH testy na zvířatech omezeny na 
minimum, uvážíme-li, že podle návrhu Komise není sdílení údajů o zvířatech povinné? 
(navrhl Chris Davies) 

 
29. Jak hodláte zajistit, aby v rámci REACH bylo zvýšeno úsilí o rozvoj, legalizaci a uznání 

testovacích metod, které nejsou prováděny na zvířatech, a příslušné financování, a to s 
ohledem na skutečnost, že podpora takovýchto metod je jedním z cílů tohoto nařízení? 
(navrhl Chris Davies) 

 
Ochrana laboratorních zvířat 



DT\539768CS.doc  PE 347.0196/10 DT\5

 
30. Jak hodláte rozšířit působnost směrnice 86/609 o ochraně laboratorních zvířat, aby se  

vztahovala také na zvířata používaná v základním výzkumu a při vzdělávání a školeních?  
(navrhl Chris Davies)  

 
Použití ekonomických a tržních nástrojů k podpoře životního prostředí 
 
31. Komise opakovaně prohlašovala, že použití ekonomických a tržních nástrojů je jedním z 

nejlepších nástrojů při vytváření politiky ochrany životního prostředí. Jedním z 
nezbytných předpokladů pro účinnou politiku v této oblasti je, aby tržní ceny odrážely 
reálné náklady. Eistuje bohužel velmi málo příkladů politiky na úrovni EU, kde byly 
zavedeny společné daně, poplatky a slevy. Namísto toho se politické rámce v jednotlivých 
členských státech výrazně liší.  Jen výjimečně jsou ceny stanovovány tak, aby byly plně 
pokryty náklady.  Členské státy namísto toho stále v řadě oblastí používají dotace 
podporující činnosti, které jsou škodlivé pro životní prostředí. 

 
Jaká opatření jste připraven přijmout pro dosažení dohody uvnitř Rady v otázce důležitosti 
stanovování cen, které plně pokrývají náklady, aby byla podpořena ekologicky šetrná 
výroba i spotřební návyky, včetně významu sjednocení daní, poplatků a slev? (navrhl 
Anders Wijkman) 

 
Přeshraniční spolupráce 
 
32. Jaký je Váš názor na přeshraniční spolupráci zejména s třetími zeměmi ve snaze předejít 

regionálním, přeshraničním ekologickým katastrofám, jako je znečištění Tisy ve městě 
Rosia Montana (Baia Mare- Rumunsko) kyanidem? Jaké kroky je třeba přijmout pro 
posílení a zefektivnění této spolupráce? (navrhla politická skupina PSE) 

 
Biodiverzita 
 
33. Plné kapacity agroenvironmentálních opatření (AEMs) nebylo dosaženo, neboť obecná 

koncepce AEMs spolu s tím, co je požadováno po zemědělcích, je obvykle sdělena 
nevhodným způsobem těm, kteří žijí na venkově. Lepší komunikace je nicméně zásadním 
krokem ke zlepšení biodiverzity zemědělské půdy pomocí vyšího počtu malozemědělců a 
výrobců organických potravin, kteří využívají těchto opatření. Jaké navrhujete vyvinout 
nástroje, které by bylo možné použít ke zlepšení informovanosti o 2. pilíři v zemědělských 
kruzích? (navrhl Jules Maaten) 

 
34. V současnosti se zdají být politická opatření směřující k zamezení dalšího úbytku oblastí s 

vysokou přírodní hodnotou zemědělské půdy nedostatečná, čímž se vzdaluje možnost 
dosáhnout cíle biodiverzity 2010 (zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), 
Vysoká přírodní hodnota zemědělské půdy, č. 1, UNEP, 2004).  Jak upravíte stávající 
opatření, abyste zajistil jejich dodržování a zabránil ztrátám vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy? (navrhl Jules Maaten) 

 
35. Evropská komise vedla se členskými státy a občanskou společností hluboký dialog o 

realizaci akčního plánu biodiverzity pro hospodářskou a rozvojovou spolupráci. Hlavní 
výsledky tohoto procesu vedeného za účasti všech byly projednány a schváleny účastníky 
konference „Biodiverzita a EU – udržitelný život, udržitelné živobytí“, která se konala v 
irském Malahide ve dnech 25. – 27. května 2004.  Cíle 11, 13, 14, a 15 stanovené ve 
zprávě z Malahide jsou zcela nebo částečně zaměřené na otázky hospodářské a rozvojové 
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spolupráce a klíčové priority byly určeny, aby jich bylo dosaženo v časovém horizontu do 
roku 2010.  Jak chcete dosáhnout cílů v časovém horizontu, který byl dohodnut v 
Malahide, a jak chcete zejména zajistit, aby byly otázky zachování biodiverzity plně vzaty 
v úvahu při pololetním hodnocení národních a regionálních strategických dokumentů 
(CSPs a RSPs) a při vypracování strategických dokumentů pro snížení chudoby (PRSPs)?  
(navrhl Jules Maaten) 

 
36. Podle mého názoru byl dialog zahájený revizí strategie biodiverzity EU pracovní skupinou 

pro ekonomickou a rozvojovou spolupráci, která zahrnovala občanskou společnost, 
Evropskou komisi a členské státy, docela slibný a přínosný. Můžete potvrdit, že pracovní 
skupina, která byla zřízena pro tento účel, bude nyní stálou pracovní skupinou? (navrhl 
Jules Maaten) 

 
37. Po dlouhém procesu konzultací, který právě proběhl za účelem revize strategie 

biodiverzity EU, byla zúčastněnými stranami na konferenci v Malahide vydána zpráva, 
jejíž důležitou součástí je řada ukazatelů, které by mohly být použity pro monitoring stavu 
biodiverzity do roku 2010 a v období po něm. Na svém jednání dne 28. června 2004 Rada 
pro životní prostředí příznivě přijala tuto řadu ukazatelů a v tiskové zprávě z tohoto 
jednání Rada „naléhá na Komisi, aby do roku 2006 dále rozvinula, vyzkoušela a doplnila 
tuto řadu“. Jak budete podporovat rozvoj těchto ukazatelů a poskytnete dostatečné 
finanční prostředky pro umožnění jejich vývoje? (navrhl Jules Maaten) 

 
38. Dokumentem z Malahide je uznán význam spolufinancování sítě Natura 2000 ze strany 

Společenství, což je důležitý krok pro dosažení cíle pozastavit ztrátu biodiverzity do roku 
2010. Nové sdělení Komise o financování 2000 říká, že v budoucnosti poteče většina 
finančních prostředků na zachování a řízení lokalit Natura 2000 z fondů národních 
akčních plánů (fondy CAP) a rozpočtů na regionální rozvoj a obnovu venkova. Jak 
zajistíte, aby bylo zaručeno toto financování s ohledem na zlepšení a ochranu významných 
biotopů a rostliných a živočišných druhů a jaká bude role programu LIFE+? (navrhl Jules 
Maaten) 

 
39. Zřízení sítě chráněních oblastí Natura 2000 v bývalých 15 členských státech EU se ze 

strany vlastníků půdy a uživatelů setkalo se značným odporem a nedůvěrou k vyhlášení 
jejich pozemků chráněnou oblastí. Díky tvrdé práci Komise a organizací občanské 
společnosti se z velké části daří zmírňovat tento odpor, ale stále přetrvává jisté 
nedorozumění a nedostatečná komunikace s vlastníky půdy ohledně důsledků vyhlášení 
chráněné oblasti.  Zdá se, že se tato nejasnost a odpor šíří do nových členských států, které 
připravují své seznamy možných lokalit Natura 2000 k předložení Komisi. Vzhledem k 
žádosti Evropského parlamentu (rozpočet 2004) a občanské společnosti o zavedení jistého 
druhu služby na podporu realizace programu Natura 2000, jaké zavedete mechanizmy, 
aby se neopakoval dlouhý a vleklý proces vyhlašování chráněných oblastí, jako tomu bylo 
v případě 15 členských státech EU? (navrhl Jules Maaten) 

 
40. Předsedové vlád členských států EU se na summitu Evropské rady v Göteborgu v roce 

2001 zavázali „zastavit ztrátu biodiverzity do roku 2010“ a tento závazek přijali jako cíl 
strategie udržitelného rozvoje EU. Dosažení cílů 2010 bude možné pouze, pokud široká 
evropská veřejnost přesvědčena, že je důležité zabránit ztrátám biodiverzity a pochopí, co 
pro to lze udělat. Vzhledem k tomu, že mnoho evropských občanů si ani neuvědomuje 
existenci tohoto cíle, jaké komunikační a vzdělávací nástroje navrhujete použít, aby se 
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zvýšilo povědomí veřejnosti o cílech 2010 a aby mu porozuměla? (navrhl Jules Maaten) 
 
41. Deklarace z Killarney je výsledkem setkání Evropské platformy pro výzkumnou strategii 

v oblasti biodiverzity (EPBRS), které se za irského předsednictví uskutečnilo v květnu 
2004. V tiskové zprávě z jednání Rady pro životní prostředí ze dne 28. června 2004 je 
uvedeno, že Rada přijala doporučení z Killarney ohledně priorit výzkumu a Deklaraci z 
Killarney, která zdůrazňuje klíčovou roli evropské výzkumné oblasti/7. rámcového 
programu při podpoře dosažení cílů biodiverzity do roku 2010. Co uděláte proto, abyste 
zajistil, že výzkum biodiverzity zůstane důležitou součástí 7. rámcového výzkumného 
programu pro období 2007 – 2013? (navrhl Jules Maaten) 

 
42. Jaká opatření jsou podle Vás nutná proto, aby EU dosáhla zastavit ztrátu biodiverzity do 

roku 2010, na čemž se domluvili předsedové vlád na zasedání Evropské rady v Göteborgu 
v roce 2001? Zajistíte pokračování programu LIFE po roce 2006 a navrhnete vhodné 
financování jeho aktivit napříč 25 členskými státy? (navrhla politická skupina Verts/ALE) 

 
 
Hospodářská rozvojová pomoc 
 
43. Každý z členských států EU a ES má svou vlastní hospodářskou politiku rozvojové 

spolupráce. Účastníci pracovní skupiny o hospodářské a rozvojové spolupráci při mnoha 
příležitostech upozorňovali na to, že Evropská komise se v současnosti z hlediska těchto 
politik chová spíše jako „26. členský stát“ než jako koordinační orgán. Hodlá nový 
komisař tuto situaci změnit a položit větší důraz na rozvoj úlohy Evropské komise jako 
koordinátora, čímž by se EU na mezinárodní scéně více zviditelnila? (Otázku navrhl 
Jules Maaten) 

 
Mořská a pobřežní chráněná území 
 
44. Jak konkrétně chce Evropská komise realizovat programy CBD/COP 7 s ohledem 

na mořská a pobřežní chráněná území? (Otázku navrhl Jules Maaten) 
 
Rybolov 
 
45. Deklarace z Killarney je výsledkem setkání Evropské platformy pro výzkumnou strategii 

v oblasti biodiverzity (EPBRS), které se za irského předsednictví uskutečnilo v květnu 
2004 a které na svém zasedání 28. června 2004 uvítala Rada pro životní prostředí. 
Deklarace z Killarney požaduje, aby byl pro řízení oblasti rybolovu a akvakultury 
vypracován přístup založený na ekosystémech podložený příslušným sociologickým 
a socioekonomickým výzkumem. Jakým způsobem chce Evropská komise tuto myšlenku 
dále rozvíjet? (navrhl Jules Maaten) 

 
46. Evropská komise se snažila o lepší integraci požadavků v oblasti životního prostředí 

do společné politiky rybolovu. Mohl byste naznačit, jak chcete postupovat dále s ohledem 
na tento prvořadý úkol? (navrhl Jules Maaten) 

 
47. Které hlavní činnosti by podle Vás měla Komise podporovat, aby byl zajištěn udržitelný 

rybolov s ohledem na nezbytnost zachovat zásoby ryb a na cíle socio-ekonomické 
soudržnosti? (navrhl Jules Maaten) 

 
48. Protože stavy ryb v mořích neustále klesají, je nutno zavést kontroly, které by zabránily 
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pokračujícími nadměrnému rybolovu na otevřeném moři. Vzhledem k tomu, 
že vnitrozemská akvakultura je považována za možné řešení tohoto problému, jaké nové 
mechanizmy chce nový komisař navrhnout s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje 
vnitrozemské akvakultury z hlediska životního prostředí? (navrhl Jules Maaten) 

 
Vodní hospodářství 

 
49. Jaká opatření je podle Vás nezbytné přijmout, aby bylo možno úspěšně provádět směrnici 

o rámcové politice v oblasti vodního hospodářství? Budete se snažit o větší integraci 
regionální, dopravní a zemědělské politiky a politiky životního prostředí EU, aby bylo 
zajištěno úplné zavedení směrnice o rámcové politice v oblasti vodního hospodářství? 
(navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Životní prostředí a zdraví 

 
50. V červnu Světová zdravotnická organizace zveřejnila důležitou studii, podle níž životní 

prostředí závažným způsobem poškozuje zdraví dětí v evropském regionu. Ministři 
zdravotnictví a životního prostředí schválili akční plán, který by měl tato rizika snížit. 
Evropská komise představila na zasedání WHO akční plán, který je zaměřen výlučně 
na výzkum, místo toho, aby nabídla jasná legislativní opatření. Zdá se, že hlavní příčinou 
této nečinnosti je nedostatek politické vůle v Komisi a nevhodná koordinace mezi 
jednotlivými generálními ředitelstvími. Učiníte z revize současných právních předpisů 
EU a jejich uplatňování prioritu, abyste zajistil, že budou vytvořeny odpovídající 
standardy pro ochranu zdraví dětí a dalších zranitelných skupin obyvatelstva? Byl byste 
ochoten se zasazovat o vytvoření zvláštní pracovní skupiny v Komisi, která by 
koordinovala činnost Komise v oblasti životního prostředí a zdravotnictví s cílem lépe 
chránit děti a další zranitelné skupiny obyvatelstva před environmentálními riziky? 
(navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Postupy komitologie při schvalování prodejních licencí pro GMP  
 
51. Pokud v Radě nebude dosaženo kvalifikované většiny, může podle stávajících postupů 

komitologie o schválení prodejní licence pro nové odrůdy GMP rozhodnout Komise. 
Domníváte se, že je vhodné, aby Komise udělovala prodejní licence v situaci, kdy v Radě 
stále neexistuje v otázce jejich udělování jasná politická shoda? Byl byste ochoten 
přehodnotit postupy komitologie, tak aby Evropský parlament získal právo v takových 
případech zasáhnout? (navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Maximální hranice kontaminace osiva geneticky modifikovanými plodinami 
 
52. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které má být přijato postupem komitologie, 

je stanovení hranice pro označování náhodné a z technického hlediska nevyhnutelné 
kontaminace osiva odrůdami geneticky modifikovaných plodin. Aby byla zajištěna 
společná existence geneticky modifikovaných a nemodifikovaných plodin, žádal 
Parlament, aby byla hranice pro označování stanovena na úrovni prokazatelnosti 
(usnesení A5-465/2003 ze dne 18. prosince 2003). Budete respektovat stanovisko 
Evropského parlamentu, jestliže se s ohledem na návrh Komise stálému výboru a Radě 
nepodaří dosáhnout kvalifikované většiny? (navrhla skupina Verts/ALE) 
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Zastaralé pesticidy 
 
53. Zásoby zastaralých pesticidů stále představují v mnoha zemích, včetně některých 

členských států a přistupujících zemí, vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Evropský parlament opakovaně žádal, aby byly přijaty konkrétní kroky vedoucí k šetrné 
likvidaci těchto zásob. Jaký způsobem chcete zajistit, aby byly zastaralé pesticidy 
co nejdříve šetrně zlikvidovány? Souhlasil byste s tím, aby byla tato likvidace 
spolufinancována pomocí Stockholmské úmluvy? Jakým způsobem byste chtěl docílit 
toho, aby došlo k rychlému podpisu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech všemi členskými státy a také sousedními zeměmi, kde se vyskytují takové 
zásoby pesticidů? (navrhla skupina Verts/ALE) 

 
Životní prostředí a regiony 
 
54. V EU stále existují průmyslové regiony a oblasti, kde byla ukončena průmyslová výroba, 

s velmi vysokou hustotou obyvatel, hustým silničním provozem a nedostatkem vody, což  
vede k vysokému celkovému znečištění. Zdá se, že po přistoupení deseti nových zemí se 
počet takových oblastí ještě zvýšil.  

 Jak byste jako komisař tento problém řešil?  
 Bylo by možné přezkoumat všechny oblasti EU, které jsou z hlediska životního prostředí 

ve velmi vážné situaci, a vytvořit jejich seznam? 
 Bylo by lze s nimi zacházet zvláštním způsobem a brát větší ohled na jejich problémy? 

(navrhl Jerzy Buzek) 
 
Doprava 
 
55. Budete podporovat svého kolegu, komisaře pro dopravu, při jednáních o směrnici o Euro-

nálepce se zvláštním zřetelem k udržitelným dopravním politikám šetrným k životnímu 
prostředí? Jak ukázaly dotazy na Komisi, dosud nedošlo k plné internalizaci externích 
výdajů, zejména nákladů, které vznikají v oblasti životního prostředí v důsledku těžké 
dopravy. To vede k závažným problémům v citlivých regionech, jako jsou například 
horské oblasti (např. Brennerská trasa). Máte v plánu zavést možnost křížového dotování 
těchto citlivých regionů? (navrhl Richard Seeber) 


