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UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 23.–25. ČERVNA 2008

HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY

1. Kontrolní mechanismy pro financování z prostředků EU (S. Hassi)

Jak Komise zabezpečí, aby se prostředky Společenství vynakládaly pouze na projekty, které jsou 
v úplném souladu s právními předpisy EU platnými v oblasti životního prostředí?

Jaké kontrolní mechanismy Komise při ověřování tohoto souladu uplatňuje?

Jaké mechanismy má Komise k dispozici pro navracení prostředků vynaložených na projekty, 
které nebyly v souladu s právními předpisy Společenství platnými v oblasti životního prostředí?

Kolik takových projektů, které nebyly v úplném souladu s právními předpisy Společenství 
platnými v oblasti životního prostředí, Společenství od roku 2004 financovalo a v kolika 
případech získala Komise neprávem vyplacené částky zpět?
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UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNIC – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

2. Uplatňování právních předpisů Společenství o odpadech v Itálii (G. Sacconi)

Dne 23. května vydala italská vláda nařízení s mocí zákona č. 90 o zvláštních opatřeních k řešení 
naléhavého stavu v oblasti likvidace odpadu v regionu Kampánie.
Může Komise sdělit, zda je toto nařízení v souladu se směrnicí Rady 1999/31/ES ze dne 
26. dubna 1999 o skládkách odpadů a se směrnicí 2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 5. dubna 2006 o odpadech?
Může Komise dále říci, zda toto nařízení může být považováno za dostatečné, aby oprávnilo 
zastavení řízení, které Komise proti Itálii zahájila za dvojí porušení právních předpisů EU 
o ochraně lidského zdraví a životního prostředí proti rizikům spojeným s odpady?

3. Uplatňování právních předpisů Společenství o odpadech v Itálii (R. Mussachio)

Komisař Dimas si byl velmi dobře vědom naléhavosti situace, k níž v souvislosti s odpady došlo 
v Neapoli: velice jsme uvítali jeho projev k Evropskému parlamentu ze dne 15. ledna a jeho 
nadějný závazek, že místní a vnitrostátní úřady v Itálii dokáží tuto situaci zvládnout. Jak Komise 
hodnotí nedávné italské legislativní nařízení č. 90 vydané dne 23. května, které se týká 
především časových plánů a postupů vztahujících se k chystaným opatřením a zjišťování nových 
způsobů likvidace nebo modernizace existujících přechodných skládek odpadů v Kampánii? 
Domnívá se Komise, že plánovaná doba (7 dní), lidské zdroje (snížený počet odborníků z 60 na 
50) a technické prostředky, které byly podle směrnic 85/337 a 97/11 poskytnuty k získání 
hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA), budou v souladu s evropskými právními předpisy? 
Nařízení počítá s účastí obyvatel pouze v rámci iniciativ šíření informací jménem ministerstva 
školství a předsednictví Rady. Mělo by mít podle Komise italské nařízení jasnou vazbu na 
směrnice 2003/4 a 2003/35 provádějící Aarhuskou úmluvu zaručující právo na informace a účast 
dotčených činitelů a obyvatel na rozhodování o plánech na nakládání s odpady jako jednu ze 
základních klíčových akcí?

4. Financování projektů týkajících se odpadů v Kampánii z prostředků EU (M. Frassoni)

Podle zprávy o stavu provádění z prosince roku 2007, která informuje o podpůrném rámci 
Společenství, obdržel italský region Kampánie od roku 2000 do roku 2006 z Evropského 
rozvojového fondu / Evropského sociálního fondu 367,53 milionu eur na projekty týkající se 
odpadů a obnovy znečištěných ploch. Z celkové výše těchto prostředků jich bylo 54 % věnováno 
na 108 projektů zaměřených na obnovu, zbytek šel na projekty týkající se odpadů. Zpráva se 
zmiňuje o nárůstu podílu tříděného sběru odpadů v jižní Itálii, který se díky těmto prostředkům 
zvýšil ze 2,4 % na 10,2 %.

V provinciích Neapol a Caserta leží na ulicích nicméně i nadále tuny odpadů. A občané 
protestují proti novým skládkám kvůli obavám, že by se zde mohl (nelegálně) skladovat toxický 
odpad, jako tomu bylo na stávajících skládkách. Nedávno navržené nařízení italské vlády 
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vzhledem k početným odchylkám od práva Evropské unie, které jsou zde navrhovány, tyto 
obavy navíc ještě potenciálně ospravedlňuje.

1. Může Komise poskytnout podrobný seznam všech, kdo obdrželi finanční podporu z těchto 
367,53 milionů eur? 

2. Může Komise potvrdit, že celá částka byla věnována výhradně na projekty, které jsou v plném 
souladu s právními předpisy Společenství? Jestliže tomu tak není, kolik nezpůsobilých projektů 
bylo financováno a kolik příkazů k navrácení bylo podáno na neprávem vyplacené částky?

3. Jaká opatření Komise přijme, aby zajistila, že 410 milionů eur plánovaných na období 2007–
2013 skutečně přispěje k řešení problému s odpady v Kampánii?

5. Uplatňování právních předpisů Společenství o odpadech v Řecku (D. Papadimoulis)

Komise v minulosti naznačovala, že v zájmu souladu s rozhodnutím ESD ve věci C-205/03 se 
řecké úřady zavázaly zrušit všechny nekontrolované skládky do 31. 12. 2008. Podle dřívějších 
odpovědí Komise spolufinancoval Fond soudržnosti v období do září 2007 celkem 814 programů 
na obnovu ploch v místech nelegálních skládek. 
Jak Komise hodnotí informace dodané řeckými úřady ohledně kroků přijatých v zájmu uzavření 
nelegálních skládek a využití prostředků ze zdrojů EU? Jaká je příslušná míra absorpce? 
Přestanou podle názoru Komise nelegální skládky fungovat do roku 2008? Co zamýšlí Komise 
udělat v případě, že příslušné řecké úřady nesplní své závazky ohledně včasného uplatnění 
příslušných evropských právních předpisů?

6. Uplatňování směrnic o ochraně stanovišť v Polsku (B. Sonik)

1. V souvislosti se skutečností, že polská vláda vypracovala komplexní program navrhování 
a registrace oblastí do evropské sítě pro životní prostředí Natura 2000, povolí Komise změny 
v oblastech, které již byly do programu Natura 2000 navrženy (navrhované změny budou 
zdůvodněny a koncipovány na základě konkrétních vědeckých studií)?

2. Vzhledem k tomu, že Polsko navrhlo na začlenění do sítě Natura 2000 rozsáhlé oblasti, které 
dosahují velikosti 20 až 30 tisíc hektarů, povolí Komise, aby byly rozděleny do kategorií (např. 
kategorie 0 – bez možnosti zásahů; kategorie 1 – omezené možnosti zásahů a potřeba 
zhodnocení vlivů na životní prostředí; kategorie 2 – širší možnosti zásahů; kategorie 3 – bez 
nutnosti zhodnocení vlivů na životní prostředí)? Kategorie by se určovaly na základě 
konkrétních vědeckých výzkumů.

3. Bylo by možné v případech, kde je investování složité, pořádat pracovní setkání s příslušnými 
orgány Evropské komise v zájmu nacházení kompromisních řešení, aby se předcházelo 
zdržování již probíhajících prací?

4. Může Komise poskytnout Polsku organizační a finanční podporu při procesu přetváření 
struktury svých služeb v oblasti ochrany přírody?
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5. Může Komise pro případ, že dojde k zablokování některých finančních investičních 
prostředků, navrhnout opatření, která by mohla polská vláda přijmout s tím, aby umožnila 
znovuzahájení prací? (Polsko je ochotno zajistit nezbytnou náhradu.)

7. Uplatňování směrnic o ochraně stanovišť ve Finsku (S. Hassi, R. Myller)

Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin tvoří základní kámen politiky EU pro přírodu a biologickou rozmanitost. Síť Natura 2000 
byla založena na základě směrnice o ochraně stanovišť.

Součástí sítě Natura 2000 je i finský region Pallastunturi. V Pallastunturi se nachází několik druhů 
přírodních stanovišť, mezi něž patří staré přirozené finsko-skandinávské hemiboreální lesy, které 
podle směrnice o ochraně stanovišť a jejích přílohách spadají mezi druhy obecného zájmu, 
k jejichž ochraně je nezbytné zřízení zvláštní chráněné oblasti. Na stanovištích s těmito druhy mají 
členské státy zavést nezbytná ochranná opatření, jejichž součástí jsou vhodné plány řízení 
vytvořené konkrétně pro daná stanoviště. Směrnice jasně stanoví, že každý plán či projekt, který 
nesouvisí přímo se správou stanoviště nebo pro ni není nezbytný, ale je pravděpodobné, že na toto 
stanoviště bude mít významný vliv, ať už sám o sobě nebo ve spojení s dalšími plány či projekty, 
má být podroben náležitému přezkoumání, které zhodnotí jeho důsledky pro stanoviště vzhledem 
k cílům ochrany stanoviště.

V současné době se v regionu Pallastunturi plánuje výstavba nové hotelové kapacity. To by mohlo 
mít vážný vliv na živočišné druhy a stanoviště v regionu, proto je velmi důležité, aby byla 
provedena všechna nezbytná hodnocení.
Rádi bychom položili Komisi následující dotazy: Jak může Komise kontrolovat oblasti, jako je 
Pallastunturi, které patří do sítě Natura 2000 a které podléhají požadavkům směrnice o ochraně 
stanovišť? Jak může Komise zajistit, aby členské státy plnily své závazky ohledně hodnocení 
veškerých možných rizik, jimž jsou stanoviště v dané oblasti vystavena, a aby hodnocení důsledků 
pro stanoviště vyhovovala požadavkům směrnice o ochraně stanovišť a pravidel sítě Natura 2000? 
V jaké fázi Komise zkoumá projekty v oblasti sítě Natura 2000? Vyžaduje Komise předběžné 
informace dříve, než může začít výstavba?
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