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PROVÁDĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DNE 3. KVĚTNA 2006

OBECNÉ OTÁZKY

1. Nezapisování stížností (Satu Hassi)

Ve svém posledním průzkumu o provádění a prosazování právních předpisů 
Společenství v oblasti životního prostředí v roce 20041 Komise mezi jiným poukazuje 
na klesající počet stížností jako na důkaz zlepšení provádění právních předpisů EU o 
životním prostředí. Existuje však vážná obava, že snížení stížností může být důsledkem, 
přinejmenším částečně, změny postupu Komise při zapisování stížností, a to v rozporu 
s její deklarovanou politikou.

Sdělení Evropské komise o vztazích se stěžovateli v případech porušení práva 
Společenství mezi jiným stanovuje správní opatření, jež se Komise zavazuje dodržovat 
při vyřizování stížností2. Podle nich má Komise zapsat každou korespondenci, která 
bude pravděpodobně prošetřována, a jsou jasně stanovena kritéria pro korespondenci, 
která prošetřována nebude.

Na veřejném slyšení ve Výboru pro právní záležitosti dne 23. února 2006 Catherine 
Day, nová generální tajemnice Komise a bývalá generální ředitelka pro životní 
prostředí, řekla, že ne každý dopis zaslaný Komisi, který obsahuje stížnost, je zapsán 
jako oficiální stížnost. Uvedla, že „některé stížnosti ... poukazují na potíže, které mohou 
zodpovědět nebo vyřešit rychleji a přímo orgány, jichž se problém přímo týká“. 
Pokračovala slovy „musíme nadále zapisovat a sledovat stížnosti, které poukazují na 
skutečná, nová porušení práva Společenství“. Zdá se, že Komise uplatňuje nová a 
přísnější kritéria, která jsou v rozporu s její deklarovanou politikou. 

Kolik stížností Komise nezapsala od roku 2002 a jaká byla konkrétní kritéria pro její 
postup? Kolik stížností nebylo zapsáno na základě kritérií mimo její deklarované 
správní řízení? Jakou záruku může dát Komise Parlamentu, že se bude plně řídit 
pravidly pro vztahy se stěžovateli, které stanovila ve svém sdělení z roku 2002?

HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY

2. Řízení týkající se sankcí v oblasti právních předpisů o odpadech (Jillian Evans)

Ve svém posledním průzkumu o provádění a prosazování právních předpisů 
Společenství o životním prostřed v roce 20043 Komise uvádí seznam soudních 
rozsudků v oblasti předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

  
1 SEK (2005) 1055
2 KOM (2002) 141 v konečném znění
3 SEK (2005) 1055
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V roce 2004 Soudní dvůr odsoudil Spojené království za to, že nepřizpůsobilo své 
právní předpisy ustanovením rámcové směrnice o odpadech1, a několik členských 
států za nedodržování požadavků rámcové směrnice o odpadech z roku 1975 (Itálie, 
Španělsko, Řecko)2. V dubnu 2005 odsoudil soud Irsko za systematické přehlížení 
ustanovení rámcové směrnice o odpadech3. V říjnu 2005 bylo odsouzeno Řecko za 
nedodržování rámcové směrnice o odpadech na 1125 nekontrolovaných místech4.

Jinými slovy, v těchto zemích je odpad likvidován způsobem, který ohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí – často celá desetiletí, a někdy na stovkách různých míst, 
v rozporu s nejzákladnějšími právními ustanoveními od roku 1975. 

Jedna divoká skládka v Řecku byla uzavřena až poté, co soud uložil Řecku pokutu5. 
Jak připustila řecká vláda, v Řecku existuje víc než 1000 podobných případů. Řecko
však nemá v úmyslu zastavit na těchto místech likvidaci nedovoleného odpadu před 
rokem 20086.

Kdy zahájí Komise proti Řecku řízení podle článku 228 kvůli jeho trvalému
nedodržování rámcové směrnice o odpadech? Použije Komise postup podle článku
228 proti dotyčnému členskému státu ve všech případech uvedených výše, a pokud 
ano, mohla by specifikovat, kdy a pro který případ? Pokud ne, v kterých případech 
nebude přijímat opatření a z jakých důvodů?

3. Nebezpečný odpad – zacházení s odpadem zubních amalgámů (rtuť) (Marios 
Matsakis)

Zubní amalgám je označen za výrazný zdroj úniku rtuti, včetně úniků při 
chirurgických zubních zákrocích a při kremacích. Odpad zubních amalgámů
s obsahem rtuti je považován za nebezpečný odpad a zacházení s ním je upraveno 
právními předpisy Společenství o odpadech7. 

Jaká opatření přijala Komise, pokud jde o Akci 4 strategie EU týkající se rtuti, ve 
vztahu k posouzení, jakým způsobem provádějí členské státy požadavky Společenství 
na zacházení s odpadem zubních amalgámů? Přijme Komise další kroky k zajištění 
správného uplatnění? 

4. Směrnice WEEE (Chris Davies)

  
1 Případ C-60/03
2 Itálie: Případy C-375/02, C-383/02, C-516/03 a C-447/03; Španělsko: Případy C-398/02 a C-446/01; Řecko: 

Případ C-420/02
3 Případ C-494/01
4 Případ C-502/03
5 Případ 387/97
6 Případ C-502/03, odstavec 8
7 Rozhodnutí Komise (2000/532/ES) ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES vytvářející 
a seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice 75/442 o odpadu a rozhodnutí Rady 94/904vytvářející
seznam nebezpečného odpadu podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689EHS o nebezpečném odpadu,
Úř. věst. L226/3, 6.9.2000 (v posledním znění).



DT\608859CS.doc 3 PE 371.884

CS

Jaké donucovací opatření přijme Komise vůči Spojenému království za to, že 
neprovedlo směrnici WEEE a jaké vysvětlení poskytla vláda Spojeného království pro 
tuto skutečnost? Které další členské státy jsou v podobné situaci?

5. Směrnice o ptácích – stanovení zvláštních chráněných oblastí podle směrnice o 
ptácích (Marie Anne Isler Beguin)

Jak hodnotí Komise způsob stanovení zvláštních chráněných oblastí v deseti nových 
členských státech dva roky po jejich přistoupení? Při srovnání stanovení zvláštních 
chráněných oblastí v nových členských státech s EU15, jaký je celkový obraz? Ve 
kterých zemích je pokrok největší a ve kterých nejmenší, a co učiní Komise, aby 
dosáhla stanovení všech zvláštních chráněných oblastí v rámci EU dvacet sedm let po 
přijetí směrnice o ptácích?

6. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o zachování stanovišť a volně 
žijících zvířat a rostoucích rostlin (Horst Schnellhardt)

Určitou dobu informují nevládní organizace Komisi EU o oblastech bez domluvy 
s příslušnými zeměmi. Zákonodárci dané spolkové země musejí odůvodnit, proč by tato 
území neměla být zařazena do seznamů směrnice o stanovištích. To vyžaduje další
byrokracii a ztěžuje včasné sestavení příslušných seznamů ve spolkových zemích.

1. Do jaké míry přihlíží Komise při své práci k těmto neoficiálním seznamům?
2. Jsou zprávy nevládních organizací důležitější než názory vlád?

Provádění směrnice spolkovými zeměmi již vykazuje podstatné rozdíly.

3. Do jaké míry má Evropská komise přehled o tom, jak daleko dospěl proces 
provádění směrnice ve všech 25 členských státech, a co má v úmyslu učinit, aby 
napravila všeobecně známé rozdíly?

V oblastech označených za chráněné lze realizovat projekty jen velmi obtížně. Pokud je 
podle názoru Evropského soudního dvora úkolem hodnocení dopadů potvrdit 
hospodářské a sociální zájmy, pak jsou překážky realizace takových projektů příliš 
vysoké.

Jaké jsou dopady posledních rozsudků ESD (rozsudek ze dne 10.1.06, případ C-98/03) 
na hodnocení dopadů a do jaké míry lze vůbec brát v potaz jiné než ochranářské 
argumenty?

7. Směrnice o kvalitě ovzduší (Gyula Hegyi)

Směrnice Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší1 se zabývá 
znečišťujícími látkami a mezními hodnotami ve vnějším ovzduší, mezi jiným ve 

  
1 Směrnice Rady 96/62/ES ze září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší, Úř. věst. L 296, 

21/11/1996, s. 55
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vztahu k částicím (PM 10), které jsou považovány za nebezpečné pro lidské zdraví. 
Její první „dceřiná“ směrnice1 stanoví mezní hodnoty PM 10, které mají být postupně
dosaženy, a uložila členským státům přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění 
souladu s mezními hodnotami. Jak však ukazují poslední zprávy, koncentrace PM 10
v různých členských státech stále přesahuje mezní hodnotu.

Má Komise v úmyslu zavést opatření, která pomohou členským státům dodržet 
ustanovení týkající se PM 10, například zahájit nahrazení této směrnice nařízením tím, 
že se rozšíří sdělení Komise o strategii pro zjednodušení právního prostředí2 na otázky 
spojené se životním prostředím, místo aby zahájila postup podle článku 226 Smlouvy 
o ES?

PROVÁDĚNÍ SMĚRNIC - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

8. Provádění směrnic o kvalitě ovzduší v Řecku (Dimitris Papadimoulis)

Na základě posledních informací (2003), které poskytlo Řecko v rámci oznamovací 
povinnosti podle právních předpisů o kvalitě ovzduší, úrovně oxidu dusičitého a částic
(PM10) přesahovaly mezní hodnoty plus toleranční rozpětí uvedené ve směrnici Rady 
1999/30/ES.

V dubnu 2004 Komise zahájila proti Řecku řízení o porušení za neplnění jeho závazků
podle směrnic 96/62/ES a 99/30/ES. 
Mohla by nás Komise informovat o současném stavu řízení o porušení právních 
předpisů? Jaká opatření Řecko přijalo, aby vyhovělo příslušným směrnicím? Na 
jakých úrovních je NO2 a PM10 ve městech Attiki, Soluň a Patra?
Sdělilo Řecko Komisi plány či programy pro dosažení mezních hodnot požadovaných 
právními předpisy Společenství o kvalitě ovzduší? 

9. Směrnice o vodě ke koupání – Komise snížila pokutu uloženou Španělsku (Caroline 
Lucas)

V roce 1998 shledal Evropský soudní dvůr Španělsko vinným z porušování jakostních 
norem pro vodu stanovených ve směrnici o vodě ke koupání na domácích plážích (řízení 
o porušování právních předpisů začalo v roce 1988)3. Když Španělsko nedokázalo zajistit,
aby jeho vody splňovaly normy EU, Komise se obrátila opět na Soudní dvůr a v listopadu 
2003 vyhrála druhý rozsudek o uložení pokuty Španělsku za nevyhovění prvnímu 
rozsudku Soudního dvora 4. 

  
1 Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a 

oxidů dusíku, částic a olova ve vnějším ovzduší , Úř.. věst. L 163, 29/06/1999, s. 41
2 Sdělení o provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí, KOM 

(2005) 535 v konečném znění
3 Případ C-92/96
4 Případ C-278/01
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Soud rozhodl, že pokuta by měla být uložena každoročně za každé 1 % pobřežních 
španělských oblastí určených ke koupání, které nesplňují směrnici. Pokuta měla být 
uplatňována od letní sezóny 2004 tak dlouho, dokud Španělsko nevyhoví rozsudku.

V prosinci 2005 Evropská komise rozhodla, že Španělsku pokutu neudělí. Španělsko však 
v roce 2004 nedosáhlo plného souladu se směrnicí. Uvedlo soulad ve výši 94,7% – ale to 
dosáhlo pouze tím, že přesunulo nebo vyňalo ze seznamu 132 z 302 (= 44 %) svých 
problematických domácích vod z rozsahu platnosti směrnice místo toho, aby přijalo 
nezbytná opatření k jejich vyčištění. Tato praxe není slučitelná se směrnicí o vodě ke 
koupání. Kromě toho je v rozporu s článkem 10 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, který zavazuje všechny členské státy přijmout veškerá vhodná opatření 
k plnění závazků a zdržet se jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů 
Smlouvy.
Komise ospravedlnila své rozhodnutí tím, že „za určitých okolností lze členský stát 
považovat za stát, který vyhověl směrnici o vodě ke koupání, pokud alespoň 95 % jeho 
určených vod ke koupání splňuje jakostní normy směrnice“.

Proč Komise odměňuje Španělsko za to, že neoprávněně vyňalo velký počet míst ke 
koupání ze seznamu s takovou velkorysou ohleduplností? Jaký je právní základ pro tuto 
ohleduplnost, zejména ve světle článku 10 Smlouvy? Nedomnívá se Komise, že její 
tolerování neoprávněného chování Španělska je výsměchem řízení podle článku 228? 
Kdy podnikne Komise právní akci vůči Španělsku za to,že vyňalo mnoho vnitrozemních 
vod ke koupání ze seznamu? 

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 jejich porušení?

Konkrétně, ví Komise o škodách, které údajně způsobují na Firth of Lorn SAC (UK 
0030041) a 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 které také 
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?

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 zpracování komunálních odpadních vod 91/271/ES (Bart 
Staes)

V létě 2004 bylo zjištěno, že Belgie nedodržela směrnici 91/271/ES o zpracování 
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komunálních odpadních vod. Vlámská vláda mezitím oznámila, že řeší nedostatky 
v politice. Avšak podle každoročních zpráv o kvalitě vody vlámské agentury pro životní 
prostředí (VMM) zlepšování kvality vody ve Vlámsku stagnuje i přes značné investice, 
aby se zabránilo přímým průtokům do povrchových vod. Hlavním problémem je, že 
v případě dešťových srážek se dostane příliš mnoho neupravené vody do povrchových 
vod. Zprávy VMM rovněž naznačují, že v posledních letech nedošlo ke zvýšení objemu 
upravené odpadní vody. Jak hodnotí Komise pokrok učiněný ve Vlámsku (a v Belgii) 
ohledně směrnice o zpracování komunálních odpadních vod a zda stačí pro dodržení 
směrnice vybudovat odpovídající infrastrukturu, i když je teď jasné, že tato
infrastruktura nefunguje?

12. Provádění směrnice o dusičnanech a směrnice o veřejné účasti (Bart Staes)

Článek 5 směrnice 91/676/ES o dusičnanech žádá členské státy, aby sestavily akční 
plány pro oblasti, které označily za citlivé. V souladu s článkem 2, článkem 3 a přílohou 
I c směrnice o veřejné účasti musejí členské státy zajistit, aby byla veřejnosti dána 
možnost se včas a účinně podílet na přípravě a úpravě nebo posouzení plánů či 
programů, včetně těch, které se týkají směrnice o dusičnanech. Když však byly 
sestavovány upravené akční plány, které nyní posuzuje Evropská komise, veřejnost 
nebyla žádným způsobem konzultována a tudíž neměla žádnou příležitost předložit 
k plánům připomínky. Domnívá se Komise, že Vlámsko v tomto směru náležitě 
provedlo směrnici o veřejné účasti?

13. Směrnice o těžebním odpadu (Slovensko) (Gyula Hegyi)

Společnost Tournigan Gold Corporation (založená v Kanadě) zamýšlí otevřít 
v Kremnici (Slovensko) důl pro těžbu zlata a stříbra. Postup pro udělení povolení pro 
takovou činnost se v současné době posuzuje a postup hodnocení dopadu na životní 
prostředí má být proveden brzy. Jaké jsou možnosti zajistit, že plánovaný důl bude 
v souladu s novou směrnicí o těžebním odpadu, která bude brzy zveřejněna v Úředním 
věstníku?

14. Provádění právních předpisů EU o lesnictví v Rumunsku (Péter Olajos)

Zprávy o rozsáhlé ilegální těžbě dřeva v Rumunsku pokračují a účinné akci na 
zastavení této praxe údajně brání korupce. Nehledě na přímé důsledky pro lesy a 
ekosystémy v Rumunsku, sousedící členské státy jako např. Maďarsko, které se 
nacházejí po proudu od odlesněných oblastí, nyní trpí zvýšenými záplavami 
v důsledku zvýšeného objemu vody, která se vlévá do Tisy a dalších řek místo toho, 
aby ji vsákl les.

Vzhledem k tomu, že Rumunsko jako přistupující země již mělo přijmout opatření
k provedení právních předpisů EU o ochraně životního prostředí (zejména k provedení 
právních předpisů o lesích), jaké kroky navrhuje nyní Komise přijmout, aby se zajistilo, 
že tato škodlivá nezákonná praxe bude zastavena dříve, než se následky těžby dřeva 
stanou nezvratnými?


