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UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 2.–3. KVĚTNA 2007

OBECNÉ OTÁZKY

HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY 

1. Ochrana klimatu (Adamos Adamou)
Všichni jsme zajedno v tom, že EU bude muset hrát vůdčí úlohu v mezinárodní ochraně 
klimatu a že společný mezinárodní postup bude rozhodující pro to, zda se nám podaří 
efektivním, účinným a pro všechny spravedlivým způsobem reagovat v měřítku, které je 
nezbytné k tomu, abychom se vyrovnali s výzvami, které před nás staví změna klimatu. EU 
je odhodlána snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 30 %, a to pokud se ostatní 
vyspělé země zaváží ke srovnatelnému snížení emisí. Bylo však rozhodnuto, že dokud 
nebude dosaženo všeobecné dohody týkající se této 30% úrovně, bude pro EU směrodatný 
její závazek snížit své emise skleníkových plynů pouze o 20 %. 

Jak Komise vysvětlí takto rozdílný přístup? Proč ochrana životního prostředí a v konečném 
důsledku také veřejné zdraví závisí tolik na tom, pro jaký postup se rozhodnou jiní? Neměla 
by se EU spoléhat pouze na ekonomická kritéria a posouzení konkurenceschopnosti?
Jakým způsobem má Komise v úmyslu vyvíjet tlak na USA, aby se řídily Kjótským 
protokolem a přijaly z něho vyplývající závazky pro období po roce 2012?

2. Opatření EU ke snížení náhodné úmrtnosti mořských ptáků, kteří jsou součástí 
vedlejšího úlovku (Bart Staes)
Na schůzce Výboru pro rybolov Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1999 
se EU zavázala vypracovat plán opatření Společenství ke snížení množství mořských ptáků 
v rámci vedlejšího úlovku. Každý rok zahyne na celém světě 300 000 mořských ptáků, 
z toho 100 000 albatrosů, většinou při lovu z rybářských pravidel s dlouhými lovnými 
šňůrami, z nichž se mnohá plaví pod vlajkou EU. Ve sdělení o začlenění hledisek životního 
prostředí do SRP (KOM(2002)186) byl stanoven cíl navrhnout právní předpisy Společenství 
v této věci do roku 2003. Nedávno zveřejněné sdělení Komise o zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti do roku 2010 obsahuje tento cíl znovu, tentokrát bez konkrétního termínu. 
Mohla by nám Komise sdělit, jakého pokroku bylo v této věci dosaženo?

UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNIC – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

3. Znečišťování řeky Rába (Peter Olajos)
Rábu, jedinou řeku v Maďarsku, která je vhodná pro kanoistiku na divoké vodě, po dlouhá 
léta znečišťují odpady z průmyslových závodů podél toku na rakouské staně hranice: 
z továrny Lyocell, z koželužny a z geotermální elektrárny ve Fürstenfeldu. Velká množství 
látek, které tato zařízení vypouštějí do řeky a které obsahují chemické látky, olej a také soli, 
vytvářejí na říční hladině pěnu, která kromě estetické újmy vyvolává závažné ekologické 
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otázky. Kotroly ukazují, že rozmanitost biologických druhů v řece se v důsledku tohoto 
znečištění neustále snižuje, a zájem o ekoturistiku, rybaření a vodní sporty, které závisely 
na zdravém charakteru řeky, téměř zcela opadl.

V posledních letech Rakousko mnohokrát přislíbilo, že zastaví znečišťování řeky a uvede ji 
zpět do původního ekologického stavu. Nejnověji dne 27. února 2007 prohlásil rakouský 
kancléř, že stát poskytne dotace těm závodům, jejichž provoz není v souladu s předpisy EU a 
které používají technologii poškozující životní prostředí; mezi taková zařízení patří tři výše 
uvedené závody.
V uplynulých dvou letech jsem položil orgánům EU dvě otázky na totéž téma (otázka 
k písemnému zodpovězení Komisi ze dne 9. prosince 2005 týkají se vytváření pěny na řece 
Rába (P-4838/05) a otázka k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky v červnu 
2006 týkající se pěny vytváření na řece Rába (H-0075/06), s níž jsem se obrátil přímo 
na rakouské předsednictví) a obdržel jsem na ně i odpovědi, ovšem ani poté se neuskutečnily 
žádné zásadní kroky. Naopak, situace se nadále zhoršovala.
Co učiní Komise, aby zastavila znečišťování řeky Rába a ničení její flory a fauny? Jak zajistí 
Rakousko, aby byly dodržovány závazné předpisy v oblasti životního prostředí? Jaké vidí 
záruky, že bude dosaženo patřičné nápravy této situace, která trvá již déle než pět let?

4. Obnovitelné energie (Roberto Musacchio)
S ohledem na to, jak nesmírně důležité je přijmout přiměřená opatření s cílem zlepšit a 
podpořit obnovitelné energie, na které kladou důraz všechna sdělení Evropské komise 
z poslední doby týkající se změny klimatu, se ptáme, zda je jí známo, jak důsledně byla 
provedena v italském vnitrostátním právu směrnice 2001/77, a to legislativním aktem č. 387 
vydaným dne 29. 12. 2003. Zejména se ptáme, zda je v souladu s cílem dané směrnice, 
že do seznamu obnovitelných energií, který je obsažen v příslušné směrnici ES, byla 
zařazena energie vyráběná hybridními elektrárnami a zejména využívání odpadu z fosilního 
paliva, které se odváží do spaloven, i když nejde o biologicky odbouratelný odpad.

5. Otázka Komisi týkající se uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí 
ze strany členských států (Evangelia Tzampazi)

Článek 3 směrnice 2001/77/ΕS o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
ukládá členským státům stanovit státní směrné cíle pro spotřebu energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů. V článku 27 zákona 3468 se Řecko zavázalo zajistit, že do roku 
2010 bude 20,1 % elektřiny v zemi vyráběno z obnovitelných zdrojů. V rozporu 
s požadavkem přijmout plán pro využívání obnovitelných zdrojů energie se tak dosud 
nestalo, což má za následek zpoždění projektů, které vytváří atmosféru nejistoty 
pro investory.

Pokládá Komise cíl ve výši 20 % za dosažitelný do roku 2010, a pokud ne, jaká opatření 
přijme na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Řecku?

Přiklání se Komise ke stanovení závazného cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie na úrovni EU?

6. Směrnice o vozidlech s ukončenou životností (Chris Davies)
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Je Komise spokojena s tím, jak Spojené království plní požadavky této směrnice, a zejména 
s tím, že všechna vozidla jsou likvidována v autorizovaných zařízení pro nakládání s odpady
a že ve všech případech jsou vydávána osvědčení o zničení vozu?

7. Určení lokalit sítě Natura 2000 v Rumunsku a Bulharsku
Podle směrnice o přírodních stanovištích měly Bulharsko a Rumunsko povinnost předložit 
Evropské komisi navrhované seznamy lokalit sítě Natura 2000 do data přistoupení, 
tj. do 1. ledna 2007. Předložily tyto dvě země k dnešnímu dni oficiální seznamy lokalit?
Pokud ne, kdy Komise očekává, že jejich seznamy obdrží, a jakými opatřeními na úrovni 
členských států a EU je nyní zajištěno, že potenciální lokality sítě Natura 2000 nebudou
mezitím ničeny nelegální činností? 

Konkrétně již podle některých zpráv dochází v řadě oblastí, které jsou v současnosti 
chráněny podle vnitrostátních právních předpisů, včetně potenciálních lokalit sítě Natura 
2000, k závažnému poškozování v důsledku nepovolené stavební činnosti, těžby dřeva a 
pytláctví. Jako příklady lze uvést nelegálně vystavěné lyžařské areály v Pirinském národním 
parku v Bulharsku, nelegální výstavbu rekreačních objektů ve Stranžském přírodním parku a 
v dalších oblastech černomořského pobřeží v Bulharsku, nelegální výstavbu 
turistických / rekreačních zařízení v Ceahlauském přírodním parku a nelegální těžbu dřeva 
v národním parku Piatra Craiului v Rumunsku. 

Ví Komise o těchto nelegálních činnostech a jaká opatření navrhuje přijmout v této 
záležitosti spolu s vládami obou členských států?
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