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NÁVRH USNESENÍ,
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6-000/2008

v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu

předkládá Miroslav Ouzký

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria 
pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech
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Usnesení Evropského parlamentu o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se 
stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech

Evropský parlament,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. dubna 2001, kterým 
se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských 
státech (2001/331/ES)

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů KOM(2007)707 o přezkumu 
doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany 
životního prostředí v členských státech 

– s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v roce 2001 přijal Evropský parlament a Rada doporučení 
2001/331/ES, jež obsahuje nezávazná kritéria plánování, provádění, sledování a podávání 
zpráv o inspekcích v oblasti životního prostředí a zohledňuje tehdejší velké rozdíly mezi 
systémy inspekce členských států,

B. vzhledem k tomu, že cílem tohoto doporučení bylo posílit dodržování právních předpisů 
Společenství v oblasti životního prostředí a přispět k jejich důslednějšímu uplatňování 
a prosazování ve všech členských státech, 

C. vzhledem k tomu, že ve sdělení KOM(2007)707 je formulován názor Komise na další 
vývoj doporučení, jenž se zakládá mimo jiné na zprávách o uplatňování tohoto doporučení 
předložených členskými státy, 

D. vzhledem k tomu, že podle sdělení jsou informace předložené členskými státy o způsobu, 
jakým doporučení uplatňují, „neúplné či obtížně srovnatelné“,

E. vzhledem k tomu, že podle informací předložených členskými státy „pouze několik jich 
dosáhlo provedení v plné míře“ a že „stále existují velké rozdíly v tom, jak se provádí 
inspekce ochrany životního prostředí v rámci Společenství“, 

F. vzhledem k tomu, že podle Komise je neúplné provádění částečně důsledkem toho, že 
členské státy různě interpretují definice a kritéria obsažená v doporučení a požadavky na 
podávání zpráv, 

G. vzhledem k tomu, že Komise uznává, že rozsah doporučení je nepřiměřený a nezahrnuje 
mnoho důležitých aktivit, jako je Natura 2000, kontrola ilegální likvidace odpadu, 
registrace a povolování chemických látek (REACH), omezení některých nebezpečných 
látek ve výrobcích (např. směrnice RoHS), obchodu s ohroženými druhy a rovněž činností
vztahujících se ke geneticky upraveným organismům a systémům založeným 
na odpovědnosti výrobců, 
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1. bere se znepokojením na vědomí závěr učiněný Komisí, že plné provádění předpisů 
v oblasti životního prostředí ve Společenství nelze zajistit, neboť za této situace je nejen 
nadále poškozováno životního prostředí, ale také narušována hospodářská soutěž;  

2. zdůrazňuje, že správné a stejnoměrné prosazování právních předpisů Společenství 
v oblasti životního prostředí je zásadní a jakýkoli méně intenzivní postup je pro veřejnost 
zklamáním a škodí pověsti Společenství jako účinně fungujícího ochránce životního 
prostředí;

3. nesouhlasí se záměrem Komise zabývat se tímto problémem pouze prostřednictvím 
nezávazného doporučení a vložením konkrétních právně závazných požadavků 
do odvětvových právních předpisů;  

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby namísto toho předložila do konce roku 2009 návrh směrnice 
o inspekcích v oblasti životního prostředí, který vyjasní definice a kritéria a rozšíří rozsah 
působnosti;

5. domnívá se, že zmíněná opatření jsou zásadní pro posílení sítě EU pro zavádění 
a provádění environmentálních právních předpisů (IMPEL), a naléhavě Komisi vyzývá, 
aby do konce roku 2009 předložila zprávu o možných způsobech jejich provedení, včetně 
zavedení inspekčního nástroje Společenství v oblasti životního prostředí;  

6. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.
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