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PROVÁDĚNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OTÁZKY PRO KOMISI K DISKUSI NA SCHŮZI VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
DNE 21. LISTOPADU 2005

OBECNÉ OTÁZKY

1. Přiměřené a odrazující sankce (Chris Davies)

Připraví a zveřejní Komise soubor tabulek s přehledem sankcí, které stanoví vnitrostátní 
právní předpisy s cílem dosáhnout toho, aby byla v členských státech dodržována řada 
směrnic v oblasti životního prostředí, a umožní tak provést srovnání situace v jednotlivých  
členských státech?

2. Záležitosti, které Komise předkládá Soudnímu dvoru (Frederika Brepoels)

Pokud Komise zjistí, že došlo k porušením práva z toho důvodu, že v členských státech 
nejsou řádně prováděny právní předpisy, má možnost podat v daném případě žalobu u 
Soudního dvora.
Od těch, kterých se takový krok týká, jsem se dozvěděla, že argumenty spojené s těmito 
podáními jsou málo transparentní. To vyvolává zmatek a nejistotu u těch, kteří odpovídají 
za provádění právních předpisů v členských státech. Často se v těchto případech jako 
kritérium uplatňuje narušení vnitřního trhu, ale výklad tohoto kritéria je velmi obtížný. 
Proč se některé záležitosti Soudnímu dvoru nepředkládají, a jiné ano? Vypracovala Komise 
kritéria pro tento postup? Je zde nějaký problém? Učiní Komise něco v této věci, například 
vymezí kritéria pro jednotlivé oblasti politiky?
V případech porušení povinnosti provést předpis ve vnitrostátním právu Komise skutečně 
stanovila priority a v praxi je způsob fungování tohoto postupu jasnější. Lze se z tohoto 
příkladu poučit?

HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY

3. Otázka týkající se provádění směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů (Christa Klaß)

„Směrnice o dusičnanech“ je v platnosti od roku 1991 a nyní je provedena v 15 starých
členských státech, i když se tak stalo s více než pětiletým zpožděním. Podle článku 10 
směrnice musí členské státy předkládat zprávu každé čtyři roky; podle článku 11 musí 
Komise poté předložit souhrnnou zprávu na základě zpráv členských států. Členské státy 
měly povinnost předložit zprávu za třetí čtyřleté období do roku 2004.

1) Splnilo tuto povinnost všech 25 členských států a kdy lze očekávat zprávu Komise?
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2) Proti kterým členským státům je v současnosti vedeno řízení pro porušení Smlouvy a z 
jakých důvodů, např. pro nedostatečné
- monitorování vod
- vymezení ohrožených oblastí
- uplatňování pravidel správné zemědělské praxe
- vypracovávání a/nebo provádění požadovaných akčních programů
- plnění povinností podávat zprávy?

3) Komise si mimoto stěžuje na různé nedostatky, např. na chybějící údaje o jakosti vody, 
nedostatečné inspekce v hospodářstvích a na polích ve členských státech, málo přísná 
doporučení na základě odborných agronomických a ekologických stanovisek, pokud jde o 
používání hnojiv, a na skutečnost, že v některých členských státech neexistuje požadavek 
uplatňovat pravidla správné zemědělské praxe. 
Nastala v těchto oblastech nějaká zlepšení?

4) Souhlasí Komise s názorem některých členských států, že směrnice o dusičnanech a 
směrnice o podzemních vodách stanoví dvakrát tytéž požadavky a zároveň jsou některé 
jejich požadavky vzájemně v rozporu?

5) Bylo v daném čtyřletém období dosaženo pokroku v provádění směrnic o vodě, pokud 
jde o harmonizaci monitorovacích míst, sítí, parametrů a frekvence kontrol jakosti vody, 
což by samozřejmě napomohlo také při provádění směrnice o dusičnanech?

4. Rámcová směrnice o vodě (Dorette Corbey)

Může Komise podat přehledný souhrn o provádění rámcové směrnice o vodě ve všech 25 
členských státech? 

5. Pokrok v provádění rámcové směrnice o vodě v členských státech (Ambroise 
GUELLEC)

1) Byla rámcová směrnice o vodě provedena ve vnitrostátním právu ve všech členských 
státech? Pokud ne, ve kterých ne a z jakých důvodů?

2) Cílem do roku 2015 je dosáhnout dobrého ekologického stavu vod. Kritéria pro 
hodnocení ekologického stavu jsou velmi složitá a rozumí jim pouze několik 
specializovaných odborníků. Je tato skutečnost v souladu s cílem zapojit veřejnost do 
procesu provádění rámcové směrnice o vodě? Jakým způsobem bude dosažen jednotný 
přístup u definic dobrého ekologického stavu přijatých v jednotlivých členských státech? 
Jak lze toto opatření propojit s prováděním dalších hlavních politik EU (SZP, regionální 
politika, Lisabonská agenda atd.)?

6. Systém obchodování s emisemi – národní akční plány (Anders Wijkman)

Nejnovější údaje o emisích skleníkových plynů v rámci EU ukazují, že existuje 
jednoznačné riziko, že Unie nebude schopna kjótský cíl u těchto emisí splnit. Vzhledem k 
tomuto výhledu je důležité analyzovat vývoj v každém odvětví hospodářství. Je podle 



DT\583569CS.doc 3/5 PE 364.666

CS

posouzení současných národních akčních plánů (NAP) na období 2007–2013, které 
provedla Komise, důležité vědět, v jaké míře byly celkové částky přidělené členskými státy 
v souladu s povinností každého členského státu omezit množství emisí podle rozhodnutí 
2002/358/EHS o dohodě o sdílení emisní zátěže a Kjótského protokolu? Byla by Komise 
ochotna přednést své posouzení situace a informovat Parlament o svých závěrech? Zvláště 
zajímavé by byly tyto otázky:

Uvedl každý členský stát ve svém NAP jasně poměr celkových celostátních emisí v 
obchodujících a neobchodujících odvětvích?

Jaká opatření navrhuje Komise, aby pomohla členským státům zajistit splnění jejich 
povinností snižovat emise, s ohledem na emise v obchodujících i neobchodujících 
odvětvích v NAP fáze 2 na období 2008-2012, které mají bát dokončeny příští rok v 
červnu?

7. Směrnice o obchodování s emisemi (Dorette Corbey)

Od společností přicházejí různé stížnosti, že směrnice o obchodování s emisemi zvyšuje 
náklady na energie – to je však přirozené a taková byla očekávání. Méně přirozené a méně 
očekávané je, že – podle týchž výtek – odlišné provádění směrnice v jednotlivých
členských státech zvyšuje náklady v rozdílné míře: v některých zemích došlo k prudkému 
nárůstu nákladů, zatímco v jiných pouze k omezenému zvýšení ceny.

Potvrzuje Komise zjištění podniků? Je Komise připravena učinit kroky k zabránění vzniku 
nerovnosti v hospodářské soutěži? 

8. Provádění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech - celoevropský systém 
pro odkládání a zpětný odběr lahví a plechovek k jednorázovému použití (Satu Hassi)

Komise připravuje zprávu Parlamentu a Radě – která měla být předložena v létě 2005 – o 
provádění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. V souladu s článkem 6 
směrnice se bude zpráva zabývat pokrokem při provádění směrnice a jejím dopadem na 
životní prostředí, včetně posouzení možností, jak posílit prevenci vzniků odpadů a 
opětovné používání obalů, a také na fungování jednotného trhu. Článek 6 dále uvádí, že 
tato zpráva bude v případě potřeby doplněna o návrhy na revizi směrnice.  

Obalový odpad se nejvíce snižuje tím, že se sníží celkové množství obalů. Kromě prevence 
je z hlediska životního prostředí nejlepší cestou ke snižování odpadů opětovné použití 
obalů. Ačkoli recyklace není metodou snižování obalových odpadů, která je nejšetrnější k 
životnímu prostředí, je také důležitou formou opětovného využití, zejména s cílem snížit 
spotřebu surovin a energie a zabránit konečné likvidaci odpadu.

Jaká opatření tedy Komise přijala s cílem podnítit členské státy k investicím do systémů 
zpětného odběru, sběru a využití, a to zejména 10 nových členských států? 

Má Komise v úmyslu využít revize směrnice ke stanovení závazných základních 
požadavků týkajících se kritérií pro tvrzení, že obal je recyklovatelný, a definic recyklace 
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materiálů oproti jiným typům opětovného využití (např. recyklace na suroviny ke 
zpracování) s cílem zvýšit míru recyklace? 

Jednou z možností, jak zvýšit zpětný odběr, využití materiálu a použití obalů a obalových 
odpadů a snížit konečnou likvidaci odpadu by mohl být celoevropský systém odkládání a 
zpětného odběru lahví a plechovek k jednorázovému použití. Zkoumá Komise možnost 
vytvořit takovýto systém pro celou EU?

9. Provádění směrnice o stanovištích (Frederika Brepoels)

Z pracovního dokumentu Komise, Šestého ročního přehledu o provádění a prosazování 
právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, lze vyvodit řadu zajímavých 
závěrů. V přílohách jsou uvedeny výsledky podle jednotlivých zemí. Vyplývá z nich, že 
provádění směrnice o stanovištích je v mnoha členských státech nedostatečné: v 37 % 
všech případů nedostatečného provádění jde o oblast „přírody“. 
Problémy jsou, mimo jiné, s článkem 6: přijímání vhodných opatření a přiměřené 
posuzování dopadu pro konkrétní oblast stále pokulhává. Jsou problémy také s článkem 
12: nedostatečná ochrana druhů. Problémy jsou v Portugalsku, Řecku, Španělsku, Francii, 
Nizozemsku, Německu a Finsku. Neomezují se tedy na několik jednotlivých regionů.
To ohrožuje dokončení sítě Natura 2000, v níž jsou chráněny ohrožené druhy rostlin a 
zvířat.
Je to závažný problém? Bude včas nalezeno řešení? Jaké jsou příčiny? Je požadována 
náprava? Bude prostě muset členské státy vyvinout větší úsilí? Kde bude nutné provést 
úpravy? Jaká opatření Unie plánuje?

PROVÁDĚNÍ SMĚRNIC - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

10. Provádění směrnice o stanovištích ve Skotsku (John Bowis)

Jaké zprávy obdržela Komise o případech porušení směrnice o stanovištích ve Skotsku a 
jaké kroky učinila ve vztahu ke skotským výkonným orgánům a ministrům s cílem stíhat 
tato porušení?

Konkrétně, ví Komise o škodách, které údajně způsobují na Firth of Lorn SAC (UK 
0030041) a na tamních skalnatých útesech ocelové vlečné sítě používané na plavidlech pro 
lov hřebenatky, a také na stavu populace sviňuchy obecné, protože jim úřady nedaly vyšší 
označení než kategorie D?

Ví také o škodách, k nimž údajně dochází na Loch Creran SAC (UK 0030190) a na jeho 
útesech, na nichž žijí rournatci červovití, kteří jsou evropským unikátem a také je ohrožuje 
zařízení pro lov hřebenatky?

Ví také o střílení tuleňů v okolí Lismore Island SAC (UK 0030182) během platnosti a po 
skončení platnosti nařízení o ochraně tuleňů z roku 2000?
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Ví dále o tom, že Treshnish Isles se svými prioritními útesovými stanovišti a populacemi 
tuleně šedého a sviňuchy obecné jsou označeny za oblast pro zřizování rybích farem?

11. Provádění směrnice o ptácích na Maltě (Dorette Corbey)

Několik poslanců vzneslo otázky týkající se provádění směrnice o ptácích na Maltě. 
Komise ve své odpovědi zdůrazňuje, že neexistuje žádná výjimka ze zákazu jarního lovu. 
Jak přesvědčí Komise maltskou vládu o tom, že opravdu neexistuje žádná výjimka? 
Komise potvrzuje, že ví o přetrvávajícím problému nelegálního lovu. Jakých je ještě třeba 
důkazů, jak Komise shromáždí svůj důkazní materiál a jaké kroky předpokládá, aby 
zajistila řádné dodržování směrnice o ptácích? 


