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DODRŽOVÁNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OTÁZKY URČENÉ K PROJEDNÁNÍ KOMISI
NA SCHŮZI VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DNE 3. ÚNORA 2005

OBECNÉ OTÁZKY

1. Posílení právní jednotky DG ENVI (Dagmar Roth-Behrendt)

Nabídne Komise záruku, že právní jednotka DG ENVI bude posílena tak, aby se dokázala 
vypořádat s rostoucím počtem stížností týkajících se dodržování práva životního prostředí?  
Dojde po přistoupení deseti nových členských států ke zvýšení počtu pracovníků?

2. Co s vysokým počtem nevyřešených případů porušení práva (Chris Davies)

Vzhledem k velice vysokému počtu nevyřešených případů porušení práva životního prostředí, 
kolik normohodin by asi mělo být podle odhadu Komise celkem potřeba na to, aby byly tyto 
věci uspokojivě uzavřeny a aby bylo zajištěno dodržování příslušných zákonů?
Jaké závěry Komise učiní, pokud jde o potřebu zajistit vyšší spolupráci ze strany členských 
států, o reformu a zlepšení postupů při prosazování práva nebo o zvýšení rozpočtových 
prostředků v souvislosti s případy porušení práva?

PLNĚNÍ SMĚRNIC - HORIZONTÁLNÍ

3. Dodržování směrnic o ptácích a stanovištích (Satu Hassi) 

Směrnice o ptácích a stanovištích jsou životně důležitými nástroji při ochraně volně žijících 
druhů živočichů a rostlin v Evropě.  Důsledné dodržování těchto směrnic je základním 
předpokladem splnění závazku EU zastavit do roku 2010 pokles biodiverzity.  Doposud je 
mnoho členských států pozadu, pokud jde o řádné plnění těchto směrnic, např. pokud jde 
o klasifikaci oblastí zvláštní ochrany podle směrnice o ptácích nebo odpovídající aplikaci 
článku 6 směrnice o stanovištích (ochrana lokalit Natura 2000).  Domnívá se Komise, že má 
dostatečnou kapacitu, aby zajistila řádné a včasné plnění těchto směrnic členskými státy, včetně 
ochrany druhů uvedených v příloze II směrnice o stanovištích a ve směrnici o ptácích?  Jaké 
další kroky podnikne Komise, aby zajistila řádné dodržování těchto směrnic?

4. Francouzská zámořská území: Strukturální fondy a ochrana biodiverzity (Marie 
Anne Isler Beguin)

Zámořské departamenty Francie mají vyšší biodiverzitu než celá EU dohromady (8 globálně 
ohrožených ptačích druhů, z nichž čtyři jsou endemické na ostrově Reunion, jeden je endemický 
na ostrově Martinique, ve Francouzské Guyaně je zachována jedna z posledních nedotčených 
a rozsáhlých oblastí dešťového pralesa, kde žije o 700 ptačích druhů více než ve všech 25 
zemích EU, a stejný počet druhů lze nalézt v celé západní palae-arktické oblasti, (BirdLife 
International (2004) Ptáci v Evropské unii: hodnocení stavu (Birds in the European Union : a 
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status assessment, str. 23).  Tyto departamenty dostávají významné příspěvky ze strukturálních 
fondů EU, ale směrnice o ptácích a stanovištích se na tyto oblasti nevztahují.

Jak Evropská komise zajistí, aby strukturální fondy nezničily důležité oblasti s volně žijícími 
druhy živočichů a rostlinami v zámořských departamentech Francie?  Jelikož jen asi 0,6% 
příspěvků ze strukturálních fondů (např. ostrov Reunion, Guadeloupe) do těchto oblastí je 
věnováno na ekologické aktivity, hodlá Komise zajistit vyšší prostředky na činnosti, které 
napomáhají dosáhnout cílů Strategie udržitelného rozvoje EU, zvláště pokud jde závazek 
zastavit do roku 2010 pokles biodiverzity?

5. Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice o IPPC) z roku 
1996 (John Bowis)

Komise si zaslouží pochvalu za vypracování podrobné zprávy pod názvem Analýza prvních 
zpráv členských států o plnění směrnice o IPPC (EU-15) z června 2004, ale jaké kroky podniká 
Komise nyní, aby zajistila, aby všechny členské státy přijaly jasné postupy k aktualizaci 
podmínek vydávání povolení a k důslednému plnění dalších aspektů směrnice Rady č. 96/61/ES 
o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)?  Vypracovala Komise nějaký návod, ve 
kterém by vysvětlila definici pojmu „zařízení“ a přílohy I (pokud jde o určení definice výrazu 
„kapacita produkce“) a návod, jak použít směrnici v případě městských čističek odpadních vod, 
a dále praktické vodítko obsahující jednoznačnou definici požadavků na energetickou účinnost –
jak o to požádal parlament ve zprávě o pokroku v plnění směrnice o IPPC: 2003/2125(INI)?

6. Plnění směrnice o kvalitě ovzduší č. 1999/30/ES (Johannes Blokland)

Podle směrnice č. 1999/30/ES jsou členské státy povinny do 1. ledna 2005 částečně splnit 
požadavky na čistotu ovzduší uvedené ve směrnici a do 1. ledna 2010 je splnit zcela.  
V Nizozemsku měl výklad této směrnice za následek to, že byla soudně zakázána řada projektů 
(silnice, průmyslové oblasti, atd.), protože nebyla důsledně vzata v potaz skutečnost, že by 
kvalita vzduchu v dotčených oblastech překročila hodnoty, které mají platit od 1. ledna 2005 
nebo od 1. ledna 2010, přestože do roku 2010 ještě uplyne několik let a přestože ještě nebyly 
zcela vyvinuty metody, s jejichž pomocí lze snížit emise oxidu dusičitého, oxidu siřičitého 
a částic v ovzduší.

Může Komise uvést, zda i další členské státy používají přísný výklad této směrnice nebo zda se 
výše uvedené zákazy vztahují výhradně k plnění směrnice v Nizozemsku?
Domnívá se Komise, že členské státy mají dostatečné prostředky k tomu, aby mohly dodržovat 
směrnici, dokonce i v hustě obydlených oblastech, a hodlá podniknout další kroky, například ve 
formě zavedení přísnějších norem emisí z vozidel, s jejichž pomocí by bylo snadnější plnit cíle 
směrnice?

7. Plnění směrnic o kvalitě ovzduší (Richard Seeber)

Plnění směrnic o udržování nebo zlepšování kvality ovzduší, zvláště Směrnice 1999/30/EA, za 
určitých okolností vyžaduje zavedení opatření ke snížení emisí nečistot. Jakého pokroku bylo 
dosaženo v oblasti plnění legislativy týkající se kvality ovzduší v členských státech?  Jaký 
přístup zaujme Komise v otázce jejich plnění v budoucnosti, kdy opatření zavedená členskými 
státy ke snížení emisí při plnění směrnic o kvalitě ovzduší budou mít dopad, například, na těžká 
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nákladní vozidla?  Jak Komise hodlá řešit rozpor mezi cíli ochrany životního prostředí (čisté 
ovzduší) a cíli relevantními pro vnitřní trh (volný pohyb dopravců)?

PLNĚNÍ SMĚRNIC - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

8. Nakládání s odpady v oblasti Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis) 

Po uzavření skládky odpadů v Kouroupitos byla jako provizorní místo k ukládání odpadu 
zvolena skládka v Mesomouri (pokud je svázán) a sousední skládka v Korakia jako konečná 
skládka odpadů pocházejících z této oblasti za podmínky, že bude vybudováno zařízení na 
mechanickou recyklaci a kompostování odpadů, aby bylo možno zařízení v Mesomouri vyřadit 
z provozu.

Mezitím, před dokončením skládky odpadů v Korakia, se skládka v Mesomouri změnila 
z úložiště odpadu svázaného na skládku odpadů, protože byla tak přeplněna svázaným 
průmyslovým odpadem a protože mnoho svazků odpadu bylo poškozeno a kontaminováno.

Je třeba poznamenat, že Řecko se vůči EU zavázalo, že obnoví rokli u řeky Kouroupitos, aby 
nemuselo platit pokutu a aby obdrželo poslední splátku dotace na výstavbu zařízení v Korakia.

Jakého pokroku bylo dosaženo při obnově rokle Kouroupitos?  Má Komise informace o tom, 
zda Ministerstvo pro životní prostředí, územního plánování a veřejných prací schválilo pro tento 
projekt schváleny finanční prostředky?  Existuje riziko dalších žalob před Evropským soudním 
dvorem a uvalení pokuty na Řecko kvůli tomu, že neprovedlo obnovu skládky v Kouroupitos 
nebo kvůli nadměrné akumulaci odpadů v Mesomouri?  Existuje riziko, že by poslední splátka 
na zařízení v Korakia mohla propadnout?

9. Vynucení plnění směrnice o ptácích na Maltě (Caroline F. Jackson)

Během jednání o přistoupení k EU se maltská vláda zavázala plnit ustanovení zaměřená na lepší 
výkon práva v souvislosti s lovem ptactva.  Vzhledem k závažným incidentům souvisejícím 
s odstřelem chráněných ptáků, jak jsou káňata, sokoli, motáci a čápi na jaře a v létě 2004, jak 
Komise napomáhá maltské vládě při zajištění odpovídající úrovně vynucení plnění směrnice 
o ptácích?

10. Ochrana zálivu Amvrakikos – lokalita Natura 2000 (Carl Schlyter)

V říjnu 2003 obdržela Evropská komise dvě stížnosti týkající se závažného ničení primárních 
stanovišť a rozsáhlého ukládání odpadu v několika mokřadech u zálivu Amvrakikos.  Tato 
oblast je považována za jednu z nejvýznamnějších bažinných komplexů v Řecku a je součástí 
sítě oblastí Natura 2000.  Samotné místo ještě čeká na zařazení mezi národní chráněné oblasti 
a proto trpí závažným ničením z důvodů nezákonného skládkování a odvodňování v rozporu 
s článkem 6 odst. 2 směrnice o stanovištích.  Vzhledem k tomu, že Evropská komise již na 
ochranu oblasti Amvrakikos přidělila finanční prostředky (v rámci projektu „Life – Život“), jaké 
kroky Komise učiní, aby zajistila řádné dodržování směrnice č. 92/43/EHS?

11. Směrnice o stanovištích – delta řeky Ume a Botnická spojka (Carl Schlyter)
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V souladu s článkem 6.3 a 6.4 směrnice o stanovištích nelze lokality Natura 2000 využívat, 
ledaže není jiná alternativa a existuje prvořadý veřejný zájem na realizaci plánovaného projektu.  
Projekt železniční trati Botnická spojka podstatným způsobem poškodí lokalitu Natura 2000 
v deltě řeky Ume v severním Švédsku.

Švédská vláda argumentuje tím, že rozdíl 4 minut na příjezdu osobních vlaků (nákladním 
vlakům trvá cesta po navržené trase déle) do nové plánované stanice znamená, že tu neexistuje 
jiná alternativa. Evropská komise tento argument akceptovala.

Vzhledem k tomu, že existují zřejmé alternativy navrhované trasy a výstavba některých z nich 
by byla dokonce levnější, hodlá Komise předložit tento případ Evropskému soudnímu dvoru, 
aby rozhodl, zda je daný výklad článků 6.3 a 6.4 správný?  Uspokojila Komisi kvalita údajů, 
které jí poskytly švédské úřady ohledně alternativní trasy?

12. Dodržování směrnice 85/337/ES (Posouzení dopadů některých projektů na životní 
prostředí) (Guido Sacconi)

V červenci 2004 obdržela italská vláda odůvodněné stanovisko týkající se zákona o hodnocení 
dopadů na životní prostředí strategických infrastrukturních projektů a průmyslových projektů 
celostátního zájmu.  Příslušný italský právní předpis (443/2001) ve skutečnosti zavádí postup 
posouzení dopadu na životní prostředí, který se liší od standardního postupu v tom, že se 
vztahuje na předběžné plány prací, které mají být vykonány, a nikoli na konečné plány.  Pokud 
dojde k tomu, že konečné plány jsou v podstatné míře odlišné, ministr životního prostředí je 
oprávněn odložit posouzení dopadu na životní prostředí a jeho opětovné zveřejnění.  Tento 
postup není v souladu se směrnicí o posuzování dopadu vlivu na životní prostředí (EIA), protože 
v případě, kdy se konečné plány a předběžné plány liší, nechává na uvážení ministra pro životní 
prostředí, aby rozhodl, zda nařídí komplexní šetření o dopadu na životní prostředí.  Protože 
ministr může komplexní hodnocení prominout, mohou být provedeny podstatné změny, aniž by 
bylo požadováno posouzení dopadu na životní prostředí.

Dále, 1, srpna 2003 schválila italská vláda na základě zákona č. 443/2001 předběžné plány na 
výstavbu mostu přes Messinskou úžinu a tento projekt se stal jedním z prioritních součástí 
transevropské přepravní sítě.

Jaká opatření přijala italská vláda v zájmu dodržování ustanovení odůvodněného stanoviska 
a jak hodlá Komise dále jednat?

Jaká opatření hodlá Komise učinit, aby bylo zajištěno, že konečná verze projektu mostu přes 
Messinskou úžinu bude v souladu s předpisy Společenství o hodnocení dopadu na životní 
prostředí?

13. Národní alokační plán (NAP) pro přidělení povolených hodnot emisí skleníkových 
plynů (Alfonso Andria)

V červenci 2004 zaslala Komise italské vládě odůvodněné stanovisko, podle nějž je italská vláda 
povinna dodržovat směrnici, jíž se řídí obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  
(2003/87), která měla být zapracována do vnitrostátní legislativy do 31. prosince 2003.  Mimo to 
Itálie nepředložila do 31. března 2004 národní plán povolených hodnot emisí skleníkových plynů, 
které hodlá přidělit domácím společnostem, aby se mohly podílet na obchodování s povolenkami 
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na emise v rámci Společenství.  Na základě tohoto porušení dále zaslala Komise italské vládě 
formální upozornění.
Tato směrnice ještě nebyla zapracována a přestože národní alokační plán (NAP) povolených 
hodnot emisí skleníkových plynů již byl předložen, Komise jej doposud neschválila.
Jaká další opatření hodlá Komise učinit, aby bylo zajištěno, že italská vláda tuto směrnici splní?

Proč ještě nebyl schválen italský NAP a jaká opatření hodná Komise přijmout, aby trh s emisemi 
mohl normálně fungovat i v Itálii?

14. Plnění směrnice o skládkách odpadu v Itálii (Giovanni Berlinguer)

V červenci 2004 zaslala Komise italské vládě odůvodněné stanovisko, ve kterém ji žádá, aby 
upravila italské právní předpisy v souladu se Směrnicí č. 99/31 o skládkách odpadu. Ustanovení 
směrnice týkající se nových skládek odpadu měla být v platnosti od 16. července 2001, ale ve 
skutečnosti byla zavedena až 27. března 2003 (nařízení č. 36 z 13. ledna 2003). V důsledku toho 
veškeré skládky odpadu v Itálii, které byly povoleny mezi 16. červencem 2001 a 27. březnem 
2003 unikly účinku ustanovení této směrnice, pokud jde o kontrolu jejich dopadu na životní 
prostředí.

Z údajů poskytnutých národním monitorovacím střediskem odpadů vyplývá, že mezi léty 2001 
a 2003 bylo v Itálii povoleno několik nových skládek odpadu, konkrétně tři v Mateře, po dvou 
v Cuneu a v Modeně, a po jednom ve městech Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Boloňa, 
Cagliari, Foggia, Latina, Lecce a Pistoia.

Ve světle těchto skutečností, jaká opatření uskutečnila italská vláda, aby splnila ustanovení 
odůvodněného stanoviska a jak hodlá Komise dále postupovat?

Jaká opatření Komise přijala nebo hodlá přijmout v zájmu toho, aby nové skládky odpadů, které 
byly povolené v období mezi konečným termínem pro splnění dané směrnice a jejím zavedením 
do italského práva, odpovídaly příslušným pravidlům Společenství?


