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Komise pomáhá členským státům lépe uplatňovat environmentální pravidla
EU, aby ochránila občany a zlepšila jejich kvalitu života
Brusel 5. dubna 2019
Iniciativa Komise má zlepšit uplatňování politik a pravidel EU týkajících se oběhového
hospodářství, ochrany přírody a biologické rozmanitosti, kvality ovzduší, kvality vody a
hospodaření s vodou.
Komise dnes zveřejnila druhý přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Tento
přezkum je součástí její iniciativy zahájené v roce 2016, která má za cíl zlepšit provádění evropské
environmentální politiky a společně dohodnutých pravidel ve všech členských státech EU. Provádění
politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí není nezbytné pouze pro zdravé životní
prostředí, ale nabízí také nové příležitosti pro udržitelný hospodářský růst, inovace a zaměstnanost.
Plnohodnotné provedení unijních environmentálních předpisů by ekonomice EU mohlo každoročně
ušetřit přibližně 55 miliard eur v nákladech na zdravotní péči a přímých environmentálních nákladech.
Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, uvedl: „Junckerova
Komise se zavázala k vytváření Evropy, která chrání své občany. Naší prioritou je zajistit pro občany co
nejkvalitnější ovzduší, vodu a nakládání s odpady a ochránit náš přírodní kapitál. Přezkum provádění
právních předpisů v oblasti životního prostředí v tom členským státům pomáhá tím, že jim poskytuje
potřebné informace a nástroje.“
Přezkum mapuje stav provádění environmentálních politik a pravidel v jednotlivých zemích EU a
zjišťuje příčiny nedostatků. Pomáhá najít řešení dříve, než se problémy prohloubí, a má usnadnit práci
vnitrostátních rozhodovacích orgánů tím, že nastiňuje priority, jež si vyžadují jejich pozornost. V rámci
přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí všechny členské státy využily
program pro vzájemné učení (tzv. program Peer-to-Peer). Tento program byl zřízen v roce 2017 a
usnadňuje vzájemné učení mezi orgány činnými v oblasti životního prostředí.
Tento balíček zahrnuje 28 zpráv o jednotlivých zemích, které uvádějí aktuální stav provádění
environmentálních právních předpisů EU a možnosti zlepšení v jednotlivých členských státech, a
sdělení, které vyvozuje závěry, vymezuje společné trendy v EU a předkládá všem členským státům
doporučení ke zlepšení v podobě hlavních prioritních opatření.
Aktuální stav v hlavních oblastech politiky
Z přezkumu vyplývá, že osmnáct členských států se nadále potýká s vysokými úrovněmi emisí oxidů
dusíku (NOx) a patnáct zemí musí dále snižovat vypouštění emisí tuhých znečišťujících látek (PM2.5 a
PM10). Vzhledem k dopadu znečištění ovzduší na zdraví Komise v souladu se svým sdělením z května
2018 nazvaným „Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny“ zorganizovala s několika zeměmi EU
dialogy o čistotě ovzduší, které doplňují cílenější opatření zaměřená na prosazování právních předpisů.
Ačkoli celkově byl politický rámec oběhového hospodářství posílen, zůstává předcházení vzniku
odpadů pro všechny členské státy důležitým úkolem. Pokud jde o nakládání s odpady, devět zemí je
na dobré cestě a pět již dosáhlo cílů v oblasti recyklace. Čtrnácti zemím však hrozí, že do roku 2020
nesplní cíl v oblasti recyklace komunálního odpadu. Robustní a účinné systémy pro nakládání s odpady
jsou základním stavebním kamenem oběhového hospodářství.
Pokud jde o vodu, máme před sebou ještě mnoho práce, abychom dosáhli všech cílů směrnic o vodě, a
zejména dobrého stavu našich vodních útvarů do roku 2027. Ve dvou třetinách členských států se
dosud řádně nečistí odpadní vody. K dosažení těchto cílů je nezbytné zvýšit investice a EU bude
finančními prostředky i nadále podporovat úsilí o provádění předpisů.
Postupné rozšiřování sítě Natura 2000 na souši i na moři přispívá k ochraně přírody a biologické
rozmanitosti. Unie již překonala cíl spočívající ve vymezení 10 % pobřežních a mořských oblastí jako
chráněných mořských oblastí do roku 2020, jak stanoví Úmluva o biologické rozmanitosti. Většina
členských států však musí rychleji pracovat na dokončení a správě sítě Natura 2000.
Členské státy výrazně pokročily v provádění právních předpisů EU v oblasti změny klimatu a je
pravděpodobné, že do roku 2020 bude dosaženo stanovených cílů. Avšak Unie i všechny členské státy
musí své úsilí zintenzivnit, abychom splnili mezinárodní závazky vyplývající z Pařížské dohody a
zabránili nejhorším důsledkům změny klimatu.

V rámci přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí byl zaveden nový program
pro vzájemné učení (tzv. program Peer-to-Peer). Jeho cílem je motivovat orgány pro ochranu
životního prostředí z různých členských států, aby se vzájemně poučily ze svých dosavadních
zkušeností. Od jeho zahájení byly všechny členské státy zapojeny alespoň do jedné akce týkající se
oběhového hospodářství, kvality ovzduší, regulace těžby dřeva, ochrany přírody a biologické
rozmanitosti a kvality vody.
Přezkum také posuzuje některé podpůrné faktory, které by mohly výrazně zlepšit provádění předpisů
(např. správa záležitostí týkajících se životního prostředí). Komise vyzývá členské státy, aby lépe
integrovaly cíle v oblasti životního prostředí s cíli ostatních politik, zlepšily účinnost a efektivitu veřejné
správy a byly transparentnější, pokud jde o informace související s životním prostředím. Existuje
rovněž prostor pro užší zapojení regionálních a místních orgánů a dalších zúčastněných subjektů při
řešení hlavních problémů spojených s prováděním předpisů.
Souvislosti
První balíček opatření v rámci přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí byl
přijat v únoru 2017. Přezkum funguje podle politiky Komise týkající se zlepšování právní úpravy a
zaměřuje se na lepší provádění stávajících právních předpisů a politik. Od jeho přijetí zorganizovalo
mnoho členských států diskuse o přezkumu právních předpisů v oblasti životního prostředí, které se
zabývaly prioritními tématy uvedenými v jejich zprávách. V mnoha případech byly zapojeny regionální
a místní orgány a hlavní zúčastněné subjekty. V případech, kdy společně dojednané předpisy nejsou
řádně prováděny, může Komise podniknout právní kroky. Aby však k tomu nemusela sáhnout,
spolupracuje Komise v rámci procesu přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního
prostředí s členskými státy na lepším uplatňování environmentálních politik a předpisů.
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