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Úvod

Politika životního prostředí má v Evropské Unii zvláštní po

zici. To je samozřejmě dáno historickým kontextem, kterým Evrop

ská Unie od svého vzniku až к dnešnímu dni prošla. Na počátku šlo 

o ryze ekonomické seskupení, jehož primárním důvodem pro exis

tenci byla nutnost předejít dalšímu válečnému konfliktu v Evropě. 

Životní prostředí se tehdy na seznamu priorit vůbec nevyskytovalo. 

Stejně tak se tam nevyskytovala řada dalších politik, které nabývají 

na důležitosti až teprve v posledních letech. Tyto politiky se nazývají 

„soft politiky" (patří sem např. ochrana spotřebitele, dodržování ur

čitých standardů v zaměstnání, apod.) Prostor pro jejich rozvíjení a 

zlepšování se vyskytl v podstatě v době, kdy už nějakým způsobem 

fungovaly a byly usazené tzv. „hard politiky", tedy politiky, na nichž 

byla Evropská unie původně vystavěna. Jedná se například o jed

notný trh a s ním spojená ekonomická opatření, společnou zeměděl

skou politiku a další. Do doby přijetí a následné implementace Jed

notného evropské aktu v roce 1987 v podstatě i tyto zcela zásadní 

společné politiky z mnoha různých důvodů příliš nefungovaly, vůle 

dělat věci společně v určitých etapách evidentně ustupovala do po

zadí, zatímco dopředu se drala potřeba jednotlivých států řešit samo

statně své vlastní nejpalčivější problémy. Prakticky tedy nebylo 

možné budovat jakoukoli politiku, kterou můžeme v jistém smyslu 

považovat za nadstandardní. A to sice v tom smyslu, že taková poli

tika v podstatě zvyšuje kvalitu lidského života až v okamžiku, kdy je 

tento nějak materiálně zabezpečen.

V oblasti životního prostředí zpočátku Evropská Unie 

v podstatě jen dávala impulsy к řešení velmi konkrétních environ

mentálních problémů a to spíše na regionální úrovni, kde se to jevilo 

být nejefektivnější. Teprve když počet těchto témat začal narůstat do 

nezanedbatelných rozměrů, braly na sebe společné evropské insti
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tuce více a více iniciativy. Přestože prosadit některé věci na společné 

úrovni všech aktuálních členských států byl a je někdy úkol značně 

obtížný, dospělo se postupně ke konsenzu, že společná environ

mentální politika je potřebná, a že její výsledky, v podobě čistšího a 

zdravějšího životního prostředí, jsou zřejmé.

Počátkem 90. let se pak začínají obecně prosazovat již zmíněné 

soft politiky a tedy i politika životního prostředí. Tato politika od té 

doby prodělává velmi intenzivní vývoj. Od roku 1992, kdy byl přijat 

proti předchozím čtyřem poměrně revoluční pátý akční program pro 

životní prostředí, kterým tuto práci zahajuji, nejen že statut politiky 

životního prostředí stoupá v rámci EU a její jméno se v různých sou

vislostech objevuje čím dál častěji, ale navíc prestiž evropského pří

stupu ke globálním ekologickým problémům je nepřehlédnutelná.

Nicméně nelze říci, že by aktivita EU před rokem 1992 

v oblasti ochrany životního prostředí byla úplně zanedbatelná. 

Vždyť první legislativní akt byl na úrovni tehdejších členských států 

přijat již v roce 1959. V roce 1973 pak byl přijat první akční program 

pro životní prostředí. Od dob, kdy se evropské aktivity v oblasti ži

votního prostředí týkaly velmi konkrétních témat jakými byly čistota 

ovzduší, vody, zacházení s různými nebezpečnými chemikáliemi, se 

postupně dospělo ke stavu, kdy počet témat, jimiž se jednotlivé ev

ropské instituce v souvislosti s životním prostředím zabývají, ra

pidně narostl do obrovských rozměrů, kdy už se jednotlivá témata 

neřeší jednotlivě, nýbrž vzniká určitý celkový rámec a v podstatě 

můžeme hovořit o společné environmentální politice. Zdroje infor

mací se množí a zkvalitňují díky institucím jakou je např. Evropská 

agentura pro životní prostředí, stejně tak jako roste zájem občanů Ev

ropské Unie o tyto informace.

V neposlední řadě jsme se ocitli v době prosazování tzv. udr

žitelného rozvoje, jehož nedílnou součástí je právě ohled к životnímu 

prostředí. Dostáváme se tak do doby, kdy je nutné přistupovat
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k rozvoji ekologicky šetrných produktů, procesů, atp. jako k něčemu, 

z čeho je možné získat i ekonomickou výhodu. Ekonomika a ekologie 

již zkrátka nemají dostatek prostoru pro to, aby mohly stát proti 

sobě... alespoň tak vyhlížela situace ještě při přijímaní tzv. Lisabon

ské strategie v roce 2000. Nicméně zpráva, vydaná v poločase exis

tence této strategie, a její následné hodnocení, znamenaly pro poli

tiku životního prostředí velký krok zpátky. Bylo totiž rozhodnuto, že 

ze tří pilířů Lisabonské strategie -  ekonomického, sociálního a envi

ronmentálního, ustoupí druhé dva do pozadí, aby bylo možné lépe 

pracovat na tom prvním.

Tato diplomová práce si klade za cíl shrnout a zhodnotit, co se 

v období od přijetí pátého akčního programu pro životní prostředí, 

tedy od roku 1992, až do současné doby odehrálo v oblasti politiky 

životního prostředí, jakým směrem se tato politika ubírá a zda má 

reálnou šanci se v dohledné době nějak výrazněji prakticky prosadit, 

či jen zůstane oblíbeným a do určité míry jakýmsi módním tématem, 

jehož vývoj ovšem bude směřovat к pouze nepatrným a tedy nedo

statečným výsledkům.

Úkolem této práce tedy je potvrdit či vyvrátit následující tezi: 

„životnímu prostředí v Evropské unii nebude v dohledné době udě

lena zcela jasná priorita, které se těší některé jiné oblasti zejména pak 

další ekonomický rozvoj".

Práce je rozdělena do části úvodní, pěti hlavních kapitol a 

části závěrečné. Co se týče časového vymezení, práce začíná přijetím 

pátého akčního programu pro životní prostředí, tedy rokem 1992 a 

končí současností, čili koncem roku 2005. V textu práce se samo

zřejmě vyskytuje i několik odkazů na období před rokem 1992, např. 

při popisu předchozích 4 akčních programů, aby bylo jasné, proč 

práce začíná právě tím pátým, ale tyto odkazy slouží právě jen ke 

snazší orientaci čtenáře v tématu. Okruh kapitol této práce je po

měrně široký, ale dle mého soudu tak nejlépe poslouží vyvrácení či
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potvrzení dané teze, aniž by byly popsány některé detaily jednotli

vých témat, která pro tuto práci nejsou podstatná

Úvod práce má čtenáře stručně seznámit s obsahem práce, její 

strukturou a s použitými metodami a prameny. Dále úvod stanovuje 

otázku, na níž v práci hledám odpověď a objasňuje, jakým způsobem 

hodlám při zodpovídání této stěžejní otázky postupovat, tzn. jaké 

další otázky a informace mají napomoci učinit nějaký závěr.

První část práce je věnována pátému akčnímu programu, 

který byl pro vývoj environmentální politiky určitým způsobem 

zlomový. Přesto z aktuálního úhlu pohledu měl ještě některé nedo

konalosti, a tak bude zajímavé je sledovat a zejména následně hod

notit, jestli v šestém akčním programu již byly tyto nedostatky na

praveny. Obsahem této kapitoly je nejen rozbor pátého akčního pro

gramu jako takového, ale i popis IMPELu, čili určité informační sítě, 

která vznikla při pracích na pátém akčním programu, a jejímž hlav

ním cílem je snadná výměna informací mezi jejími členy ohledně im

plementace environmentální legislativy.

Druhá část práce se zabývá popisem a hodnocením šestého 

akčního programu pro životní prostředí. Kromě detailního popisu 

všech jeho priorit a strategií jsou dále v kapitole uvedeny informace 

o tzv. regionálním environmentálním středisku pro střední a vý

chodní Evropu, které se podílelo na přípravě zmíněného programu. 

Toto středisko, jak název napovídá, sdružuje především země střední 

a východní Evropy (i když nejen tyto), se kterými již bylo nutné při 

přípravách šestého akčního programu počítat. Součástí této kapitoly 

je pak i popis a hodnocení integrované politiky produktu, která je 

důležitým krokem na cestě к ekologické produkci a užívání pro

duktů a aktuálně již i služeb.

Třetí kapitola hodnotí roli EU v přístupu к řešení globálních 

environmentálních problémů. Coby příklad takového problému, 

který je na té globální úrovni aktuálně nejpalčivější a je mu věnována
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největší pozornost, je v této kapitole uveden Kjótský protokol o kli

matických změnách. Zároveň zde i zhodnotíme přístup jednoho ze 

západoevropských států к tomuto problému. Zkoumaným státem 

bude Velká Británie.

Čtvrtá kapitola je poněkud obsáhlejší, ale všechny její podka

pitoly sledují stejný cíl a tím je monitorování dostupnosti informací 

v oblasti životního prostředí, poptávka po těchto informacích ze 

strany odborníku v oboru ale i ze strany laické veřejnosti, atp. První 

podkapitola je věnována popisu struktury a práce evropské agentury 

pro životní prostředí a hodnocení jejího celkového přínosu environ

mentální politice. Součástí je i komentář ke strategii, jíž tuto agentura 

předložila pro období let 2004 až 2008. Další součástí této kapitoly je 

seznámení se sítí Natura 2000, která úzce souvisí právě s fungováním 

výše zmíněné agentury. Na konec této kapitoly jsem se rozhodla 

zhodnotit obecné povědomí mladých Evropanů o evropské politice 

na ochranu životního prostředí a to, jak je pro ně vlastní ochrana ži

votního prostředí důležitá, či jak se v ní sami v každodenním životě 

angažují.

Poslední kapitola před závěrem práce je věnována environ

mentální integraci, která byla efektivně odstartována právě přijetím 

pátého akčního programu pro životní prostředí. V kapitole jsou po

psány a zhodnoceny kroky, které byly v dalších politikách Evropské 

unie přijaty proto, aby do nich mohla být úspěšně integrována poli

tika životního prostředí.

Závěr práce pak shrnuje, jakým směrem je v současné době a 

díky poslednímu vývoji v několika minulých letech environmentální 

politika nastavena a nabízí pohled na její možný budoucí vývoj.

Co se týče pramenů, které jsem používala při psaní této práce, 

tak lze stručně zhodnotit, že dostupná literatura bohužel není příliš 

početná. Ačkoli jsem měla možnost pracovat i s knihami hůře do

stupnými, je třeba zkonstatovat, že o problematice životního pro
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středí v Evropské Unii prostě zatím nebylo mnoho knih napsáno. 

Existuje více knih, ve kterých se к životnímu prostředí přistupuje 

jako ke globálnímu problému a jeho stav v EU je tam zmíněn buď 

v rámci jedné kapitoly, či u jednotlivých environmentálních otázek a 

postoje EU к jejich řešení. Čili z dostupné literatury mi asi nejvíce při 

psaní této práce pomohla publikace Johna McCormicka s názvem 

Environmental Policy in the European Union zroku 2001. Při psaní 

první kapitoly, tedy kapitoly věnující se pátému akčnímu programu 

pro životní prostředí se také jako velmi užitečná ukázala česká pub

likace paní Pavly Kočíkové z roku 1998 nesoucí název Evropská unie 

a životní prostředí. Jednoznačně nejužitečnějším zdrojem pak ale 

byly primární prameny, zejména pak texty pátého a šestého pro

gramu pro životní prostředí coby určujících legislativních opatření 

na poli environmentální politiky a dále pak jednotlivé zprávy a té

matické strategie přijaté a publikované Evropskou komisí, které 

přímo vypovídají o tom, jak se Evropská unie chystá v jednotlivých 

oblastech, ve kterých je třeba na životní prostředí brát nemalý zřetel, 

postupovat. A nakonec svou nepostradatelnou roli sehrál i internet, 

který mi pomocí různých článku pomohl pochopit některé souvis

losti z problematiky, která je příliš aktuální na to, aby o ní existovaly 

knihy, které by navíc byly snadno dostupné.
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1. Pátý akční program pro životní prostředí 

„Směrem к udržitelnosti"

„Udržitelný rozvoj není volba. Je to povinnost. Musíme udělat vše, co je 

možné, i kdyby to znamenalo přinést oběti během přechodného období změn. 

Na pořadu dne totiž je zanechat našim dětem, vnoučatům a příštím genera

cím svět, ve kterém stojí za to žít. Svět se spravedlivější společností a se 

zdravím a čistým životním prostředím. Toto je úkol, ve kterém nesmíme 

zklamat. "

Předseda Evropské Komise, Romano Prodi

16.5.2001

Takto se к problematice udržitelného rozvoje vyjádřil v roce 

2001 tehdejší předseda Evropské Komise, Ital Romano Prodi. 

Nicméně tématika trvale udržitelného rozvoje již byla tou dobou ně

kolik let velmi aktuální a její zavádění do praxe více či méně úspěšně 

přinesl právě pátý akční program pro životní prostředí, který otevírá 

tuto diplomovou práci.

Pátý akční program pro životní prostředí byl přijat 1. února 

1993. Od svých čtyř předchůdců se poměrně výrazně liší1. Program 

nese název „směrem к udržitelnosti", který má jasně vyjadřovat jeho 

hlavní podstatu. Tou je nutnost integrovat politiku životního pro

středí do politik ostatních tak, aby bylo dosaženo celkově udržitel

ného rozvoje.

1 První akční program pro životní prostředí byl přijat v roce 1973 s platností do 
roku 1976. Tento program postrádal právní závaznost. Vydal nicméně podnět pro 
vznik environmentální politiky na komunitární úrovni. Druhý akční program pro 
životní prostředí byl přijat na období 1977 až 1981. Stále ještě nebyly v té době 
předány právní kompetence pro oblast životního prostředí ES. Poprvé se v něm 
objevily principy typu prevence či znečišťovatel platí. Třetí akční program na 
období let 1982 -  1986 poprvé navrhl integraci životního prostředí i do jiných 
sektorálních politik EU a také poprvé přinesl seznam priorit. A konečně čtvrtý 
akční program, který byl přijat na léta 1987 -  1992, zdůraznil potřebu stanovit 
nějaké environmentální standardy.
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Program byl přijat na léta 1993 -  2000. V tomto období mělo 

být dosaženo 4 klíčových priorit:

změnit dosavadní praktiky odstraněním těch, které jsou 

nevhodné či přímo škodlivé pro životní prostředí;

dosáhnout celospolečenské změny zahrnutím všech slo

žek společnosti, vlády a průmyslu a podporováním principu spo

lečné zodpovědnosti;

rozšířit rámec využívaných nástrojů, podporovat využí

vání regulačních opatření s tržním základem. Program navrhuje 7 

nástrojů, které by měly být hojně využívány a těmi jsou (1) vylepšená 

data z oblasti životního prostředí, (2) vědecký výzkum a technolo

gický rozvoj, (3) sektorové a prostorové plánování, (4) ekonomický 

přístup -  správné nastavení cen, (5) veřejné informace a vzdělávání, 

(6) profesionální vzdělávání a školení, (7) využití mechanismů fi

nanční podpory;

přijmout cílená opatření pro jednotlivé sektory spíše 

než řešit obecné problémy životního prostředí.

Již jsem se zmínila, že pátý akční program se od předchozích 

čtyř podstatně lišil a teď bych ráda vysvětlila, v čem tkví ten zásadní 

rozdíl. Pátý akční program totiž navrhuje řešit problémy pokud 

možno dříve než se objeví. Jedná se o tzv. proaktivní přístup. Ten 

stojí na čtyřech hlavních bodech:

v

1.1 Čtyři hody pro aktivního přístupu

1. preventivní přístup, který se snaží předejít vzniku pro

blému, místo aby je napravoval poté, co dojde к určitým, možná ne

vratným škodám;

2. bezpečnostní (předběžný) přístup, podle něhož je třeba 

předcházet možným významným a nevratným škodám na životním 

prostředí, i když vědecké důkazy o tom, že к těmto škodám může
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dojít, nejsou stoprocentní. Tento přístup byl přijat v roce 1992 na 

světovém summitu v Riu de Janeiru, kde bylo dosaženo shody v 

tom, že by měl být v zájmu efektivního předcházení ekologickým 

problémům používán v co nejširší možné míře.

3. tzv. přístup „znečišťovatel platí", který, řečeno obecně, 

stanovuje, že veškeré škody na životním prostředí by měly být uhra

zeny tím, kdo tyto škody způsobil. Do současnosti se vyvinuly 

v podstatě dva poněkud odlišné druhy tohoto principu. Na jejich 

vývoji je zřejmé, že existuje rostoucí vůle řešit environmentální pro

blémy efektivně. Samotný princip je totiž velmi zrádný v tom, že po

kud se jedná o poškozování životního prostředí, je v mnoha přípa

dech nesnadné určit konkrétního viníka a míru, do jaké tento přispěl 

к poškození životního prostředí ( např. u palčivé otázky globálních 

klimatických změn je to prakticky nemožné).

Vraťme se ale nyní к již zmíněným dvěma typů tohoto prin

cipu trochu detailněji, ať můžeme pozorovat zcela jasný posun 

v jejich efektivitě. První typ principu „znečišťovatel platí" v podstatě 

představuje cenu účtovanou za využívání environmentálních zdrojů 

společně s cenou škody, ke které na nich dojde. Cena může být ulo

žena přímo na proces, při kterém ke znečišťování dochází anebo 

může fungovat coby nákupní cena licencí, které by majitele oprav

ňovaly к vyprodukování určitého množství znečišťujících látek. 

Nicméně znečišťoval tak může shledat, že tyto poplatky jsou pro něj 

vlastně v důsledku své výše méně výhodné než když částečně omezí 

znečišťování např. tím, že pozmění výrobní proces či používaná pa

liva, apod. Vzniká tedy otázka, jak při použití tohoto principu nasta

vit vhodnou cenu, což je právě velmi komplikované proto, že míru 

znečištění, které se jednotliví znečišťovatelé dopouštějí, nelze reálně 

vyjádřit žádným monetárním způsobem. Dále je problematické, že 

tento přístup teoreticky legalizuje další znečišťování, i když za určitý 

poplatek.
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Pozdější verze tohoto principu je navržena tak, že by celkové 

náklady za kontrolu znečištění nesl znečišťovatel sám pokud možno 

bez jakýchkoli veřejných dotací či daňových úlev. Tyto náklady by se 

pak projevily coby náklady na výrobu u každého jednotlivého, kon

krétního znečišťovatele. V závislosti na elasticitě poptávky toho kte

rého produktu či služby by se pak tyto náklady promítly v je

jich nákupní ceně. Náklady by se tak částečně přesunuly na veřej

nost, nicméně její ohrožení dalším znečišťováním by bylo minimali

zováno. (Clement, str. 38) a

4. proximitní přístup, podle kterého by jednotlivé země či 

regiony měly být co nejsamostatnější v otázkách získávání surovino

vých zdrojů či nakládání s odpadem.

1.2 Pět prioritních oblastí pátého akčního programu

Dále program stanovuje 5 prioritních oblastí, do nichž je nutné 

integrovat politiku ochrany životního prostředí, aby tato mohla fun

govat efektivně a aby bylo směřováno к udržitelnému rozvoji Unie. 

Těmi oblastmi jsou výroba/průmysl, energie, zemědělství, doprava a 

turismus.

1.2.1 V ýroba/prům ysl

Obecně byl v této oblastí zkonstatován největší pokrok smě

rem к udržitelnému rozvoji. Další kroky, které byly navrženy 

к výraznějšímu zlepšení situace byly zejména zajištění lepší informo

vanosti pro spotřebitelé o tom, které produkty jsou jak šetrné 

к životnímu prostředí.
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1.2.2 Energie

V této oblasti byl opět položen důraz na efektivnější využívání 

energetických zdrojů, snižování produkce nebezpečných emisí, pře

chod к obnovitelným zdrojům, snížené využívání zdrojů na uhlíkové 

bázi, atp. Nicméně návrh Komise na zavedení tzv. karbonové daně, o 

které bude později řeč v kapitole o Kjótském protokolu, se nepoda

řilo prosadit. К tomu stále к dnešnímu dni nedošlo.

1.2.3 Zem ědělství

Zde Komise navrhla mnohem přísnější kontrolu používání 

pesticidů, herbicidů a hnojiv. Nicméně oblast zemědělství je značně 

komplikovaná z toho důvodu, že environmentální politika se tu 

střetává se společnou zemědělskou politikou a další vývoj tedy závisí 

hlavně na tom, jakým směrem se bude vyvíjet právě společná země

dělská politika.

1.2.4 D oprava

V této oblasti se největším problémem stává osobní automo

bilová doprava, která má v Evropě rostoucí tendence a stává se tak 

pro životní prostředí prakticky největší zátěží, která navíc ohrožuje i 

dodržení kvót stanovených Kjótským protokolem a to i přes to, že 

technologie spojená s tímto typem dopravy doznala značného po

kroku. Komise tedy podporuje rovnováhu v dopravě osobní a ve

řejné s podporou vylepšení železniční sítě v EU. Železniční doprava 

je naopak к životnímu prostředí nejšetrnější.

Výše uvedené čtyři oblasti jsou spolu s některými dalšími dále 

rozvedeny v kapitole o integraci politiky životního prostředí právě 

do těchto a dalších významných oblastí působnosti EU.

15



1.2.5 Turism us

Turismus se aktuálně stává poměrně závažným problémem, 

protože jeho míra každoročně narůstá a tento trend bude pravděpo

dobně i nadále pokračovat. Vzhledem к mnoha negativním dopa

dům turismu na životní prostředí je tedy třeba i tuto oblast nějakým 

způsobem regulovat. Na začátku musí, stejně jako u prakticky všech 

ostatních oblastí, které mají nebo mohou mít negativní dopad na stav 

životního prostředí, dojít ke zvýšení informovanosti o konkrétních 

negativních dopadech turismu na životní prostředí a o tom, jak lze 

těmto dopadům předejít. Toho lze ze strany propagátorů ekologičtěj

šího přístupu částečně dosáhnout např. šířením určitých forem alter

nativní turistiky. Těmi jsou např. ekoturismus, jehož cílem je, aby tu

risté jezdili pozorovat přírodní krásy v neporušeném stavu a sami je 

dále neporušovali. Ta země, která má v tomto ohledu více co nabíd

nout se pak stává atraktivnější pro tento typ turistů, jichž v poslední 

době, podle mnoha zdrojů přibývá. Součástí ekoturismu je informo

vat turisty o pravidlech v té které oblasti, podporovat účast 

v programech na ochranu přírody, apod. Další formou alternativního 

turismu je tzv. dobrodružný turismus (adventure tourism). Jedná se o 

formu turismu určenou v první řadě pro lidi pracující ve stresových 

podmínkách, v důsledku kterých roste potřeba kontaktu s přírodou2. 

К aktivitám, které spadají do této formy turismu patří např. jachting, 

horolezectví, jízda na koni, extrémní lyžování, snowboarding, pa- 

ragliding, atp. Třetí formou alternativního turismu je pak venkovský 

turismus (rural tourism). V Evropě se tato forma turismu začala roz

víjet již po druhé světové válce a to zejména ve Francii. Jedná se o 

formu turismu, kdy turisté přijíždějí na venkovské farmy, aby se tu 

účastnili klasických zemědělských činností (sbírání plodin, provozo

vání tradičních řemesel, atd.) Vzhledem к tomu, že tento typ turismu 

souvisí se zachováváním a rozvíjením zemědělských oblastí, je v něm

2 www.aIternative-tourism.org
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v evropském rozpočtu počítáno coby se součástí společné zeměděl

ské politiky3. Posledním typem alternativní turistiky je tzv. udrži

telný turismus. Tento typ samozřejmě souvisí s vymezením udržitel

ného rozvoje tak, jak byl definován na světovém summitu v Riu de 

Janeiru v roce 1992. Jeho cílem je co nejvíce eliminovat negativní do

pad turismu na ohrožené oblasti tím, že bude turistiku určitým způ

sobem regulovat a koordinovat a turisty informovat o možných ne

gativních dopadech jejich chování.

1.3 IMPEL

Přípravy pátého akčního programu pro životní prostředí také 

přinesly další důležitý výsledek a tím je síť pro implementaci a pro

sazování environmentálních zákonů (Network for the Implemen

tation and Enforcement of Environmental Law -  IMPEL). Podstatou 

funkce této sítě je výměna informací mezi jejími členy. Jedná se o 

praktické informace z oblasti prosazování environmentálních zá

konů. Síť má nyní 30 členů. Jsou jimi všechny členské státy EU, 

Chorvatsko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Evropská Komise.

Mise a cíle IMPELu se vyvíjely postupně až se dospělo 

к následujícímu. Misí IMPELu je „ochraňovat životní prostředí efek

tivní implementací evropského environmentálního práva". Mezi cíle 

IMPELu pak patří zejména vytváření podnětů, které by zajistily ta

kovou efektivní implementaci. Základem je vyměňovat si zkušenosti, 

poskytovat praktické rady, atp4.

IMPEL pořádá pravidelná plenární zasedání, která se konají 

dvakrát ročně a scházejí se na nich představitelé všech členských 

států a Komise. Předsedají jim pak společně zástupci státu, který má 

právě předsednictví v Radě se zástupci generálního ředitelství pro

3 www.alternative-tourism.org
4 http://europa.eu.int/com m /environm ent/im pel/about.htm #objectives
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životní prostředí. V mezidobí mezi jednotlivými zasedáními se o 

fungování IMPELu stará tzv. „rozšířená troíka", která mj. reprezen

tuje IMPEL v zahraničí. V této rozšířené troice jsou zastoupeni před

stavitelé pěti až šesti zemí na základě rotačního principu. Tito zá

stupci jsou oprávněni jednat s poslanci Evropského parlamentu, 

představiteli různých nevládních organizací, atp. jménem IMPELu. 

Práce IMPELu je koordinována sekretariátem v Bruselu, který je při

družen ke generálnímu ředitelství pro životní prostředí. Sekretariát 

udržuje pravidelnou komunikaci se zástupci národních organizací 

(národní koordinátoři).

Hlavní náplní činnosti IMPELu jsou školení inspektorů, kteří 

pak zkoumají jak probíhá prosazování zákonů o životním prostředí, 

stanovují minimální kritéria pro tyto inspekce, atp.

Všechny aktivity IMPELu jsou zasazeny do nějaké projektové 

struktury. Pro každý projekt se sestaví pracovní skupina ze zástupců 

členských států a někdy i Komise. Tyto skupiny pak také dohlížejí na 

prosazování a dodržování legislativy v oblasti životního prostředí. 

Povaha těchto projektů je vždy určena ve víceletém pracovním pro

gramu. V současnosti je v platnosti program na léta 2002 až 2006, 

který je úzce spjat s cíly šestého akčního programu pro životní pro

středí.

Dále se práce IMPELu odvozuje od doporučení o minimálních 

kritériích pro environmentální inspekce5. Toto doporučení vyzývá 

IMPEL ke stanovení minimálních kritérií pro kvalifikaci inspektorů. 

Odborníci, kteří projekty vytvářejí, mají podle tohoto doporučení se

stavit seznam kritérií, z nichž pak budou vybírána ta nejdůležitější, 

na jejichž základě vznikne obecná charakteristika pracovní náplně a 

odpovědnosti každého inspektora.

Ačkoli se IMPEL primárně snaží dohlížet na správné dodržo

vání již existujících zákonů, objevily se z jeho strany i nové impulsy

5 Recommendation on Minimum Criteria for Environmental Inspections -  
2001/3 3 1 /Е С
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pro Komisi, která tak navrhla několik dalších zákonů, které měly na

hradit některé již existující nicméně ne zcela efektivní zákony. V roce 

1996 pak Komise vydala zprávu o tom, jak by se implementace le

gislativy v této oblasti dala zlepšit. Na prvním místě stála lepší ko

munikace mezi národními orgány jednotlivých členských států, která 

by vedla ke zmírnění rozdílů v tom, jak je v jednotlivých státech tato 

legislativa přijímaná a dodržována. Dále byl navržen postup jak 

v případě nedostatků v implementaci přistupovat к národním soud

ním orgánům, jak zákony navrhovat tak, aby byly co nejsrozumitel

nější a samy o sobě tak nepůsobily problémy s implementací. Pro ze

fektivnění práce IMPEL byl v roce 1997 vytvořen jíž zmíněný sekre

tariát a pravidelná půlroční setkání byla formalizována.

Práci IMPELu pak v roce 1999 s novým důrazem podpořila 

nová komisařka pro životní prostředí Švédka Margot Wallstrôm, 

která stanovila, že implementace environmentálních zákonů bude 

jednou z hlavních priorit. К prosazení tohoto zájmu chtěla na státy, 

které nebudou zákony důsledně implementovat, veřejně poukazovat 

a také prohlásila, že pokud národní orgány nebudou v této iniciativě 

dostatečně pečlivé, vydá popud к založení environmentálního in

spektorátu na úrovni EU. Její snaha byla mj. hnána tím, že věřila, že 

členské státy EU15 by měly jít příkladem přistupujícím zemím. Proto 

také členské státy varovala, že pokud se budou permanentně zpož

ďovat s implementací environmentálních zákonů, zasadí se Komise 

(resp. aktuální komisař pro životní prostředí) o to, aby takovým pří

stupem ten který stát EU ohrozil svoje příjmy z různých fondů.

Ke zlepšení práce IMPELu byla postupně přijata řada dalších 

nástrojů. Jedním z nich je například referenční kniha pro řízení envi

ronmentálních inspektorátů, která popisuje běžné praktiky pro řízení 

těchto inspektorátů a nastavuje tak určitý standard vhodný 

к následování pro další školení a kvalifikování nových inspektorů.
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Implementace evropské legislativy je nejen v oblasti životního 

prostředí poměrně nepřehlédnutelným problémem. Nicméně pro 

oblast životního prostředí to platí více, než v některých jiných odvět

vích a to zejména proto, že u některých členských států EU chybí 

vůle environmentální legislativu implementovat. Proto je důležité, 

má-li tato politika být skutečně efektivní, aby se na správnou a včas

nou implementaci dohlíželo, a aby se případně přikročilo к sankcím 

za špatnou či zpožděnou implementaci.

Velmi významné samozřejmě je, že státy, ve kterých probíhá 

implementace environmentální legislativy bezproblémově, mohou 

jiným státům pomáhat a radit. Nicméně již zmíněný problém 

s nedostatkem vůle se nedá odstranit ani tímto postupem.

2.4 Hodnocení pátého akčního programu

Jak již bylo dříve uvedeno, pátý akční program pro životní 

prostředí je považován za poněkud revoluční počin. Proto i jeho 

hodnocení mělo velký význam, neboť mělo napovědět, jestli tento 

program předurčil obecný trend pro programy, které přijdou po 

něm.

Na pátém akčním programu je pozitivně hodnocen fakt, že 

přináší dlouhodobé cíle, které mají posloužit coby určité pokyny jak 

do budoucna dosáhnout udržitelného rozvoje. Jedná se již o velmi 

konkrétní kvalitativní parametry, které dříve chyběly. Dále program 

stanovuje cíle, které by měly být naplněny do roku 2000, kdy pro

gram vyprší, a které jsou mnohdy povahy kvantitativní a tedy velmi 

konkrétní. Na druhou stranu se tomuto programu dá vytknout, že 

jeho celkový záběr je dosti široký a opatření v něm předložená 

nejsou v podstatě závazná, a že tedy mohou jeho cíle působit nerea

listicky.
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Kladně je dále hodnocen výběr výše uvedených pěti sektorů, 

kterým program uděluje prioritu a zaměřuje se na ně v první řadě. 

Obecně je shledáváno, že se jedná o okruhy, jejichž rozvoj má na ži

votní prostředí velký vliv a je proto potřeba je brát v potaz, ale stejně 

tak existuje řada dalších takových, které program neuvádí vůbec. 

Takovou oblastí může být např. rybolov. Nicméně v současné době 

je počet oblastí, ve kterých určitým způsobem dochází ke zohledňo

vání životního prostředí, rozšířen na devět a rybolov se stal jednou 

z těchto oblastí.

Co se týče aktérů programu, tak hlavní role byla přenechána 

jednotlivým členským státům. V situaci, kdy ovšem nebylo jasně sta

noveno, jak má implementace pátého akčního programu fungovat a 

jak bude monitorována, se to nedá považovat za příliš šťastné řešeni.

Ačkoli lze program jako celek považovat za úspěch zejména 

proto, že přináší princip jakési kolektivní odpovědnosti oproti dří

vějšímu tzv. přístupu pokynů a kontrol pouze ze strany Komise, 

v jednotlivých kapitolách lze najít rezervy. Např. pro oblast zeměděl

ství jsou cíle a cesty к jejich dosažení v pátém akčním programu stále 

ještě ne dosti jasné a konkrétní. Např. by měla být jasně stanovena 

minimální kritéria pro tzv. dobrou farmářskou praxi (tento pojem je 

detailněji objasněn v kapitole o zemědělství), podpora pro různé 

praktiky vedoucí к udržitelnému zemědělství by měla sílit, atp.

V oblasti energie by se dál měl klást důraz zejména na řízení 

poptávky. Spotřebitelé mají být odrazováni od používání fosilních 

paliv jako zdroje energie, naopak prosazovány mají být procesy a 

technologie, které využívají obnovitelné a ekologické zdroje energie, 

atp.
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2. Šestý akční program pro životní prostředí 

„Naše budoucnost, naše volba"

Šestý akční program pro životní prostředí nese název „naše 

budoucnost, naše volba" a byl přijat v roce 2000 na následujících 10 

let. Tím se opět liší od svých předchůdců včetně relativně revoluč

ního pátého programu. Poprvé byly totiž environmentální cíle sta

noveny pro tak dlouhodobý výhled.

Přijetí programu předcházel helsinský summit evropské rady, 

který se konal v prosinci roku 1999. Na summitu se zástupci jednot

livých státu dohodli, že je nadále potřeba pokračovat v integraci po

litiky životního prostředí nastartované pátým akčním programem. 

Prvními oblastmi, kde к tomu mělo dojít byly zemědělství, doprava a 

energie. Následovat pak měly oblasti vnitřního trhu, rozvoje a prů

myslu.

Dalším cílem stanoveným na summitu byla ratifikace kjót- 

ského protokolu do roku 2002 a to jak na úrovni EU, tak v jednotli

vých členských státech. Evropská rada navíc vyzvala Komisi 

к přípravě programu, který by vedl к ekonomicky, sociálně a ekolo

gicky udržitelnému rozvoji. Na konci své práce tedy Komise předlo

žila ke schválení Radou a Parlamentem text šestého akčního pro

gramu.

V '

2.1 Čtyři priority šestého akčního programu

1. řešení problému klimatických změn -  v tomto bodě je hlav

ním cílem dostát závazkům spojených s Kjótským protokolem. To 

znamená snížit emise skleníkových plynů o osm procent oproti roku

1990 v letech 2008 až 2012. V dlouhodobějším výhledu by pak mělo 

dojít ke snížení těchto o dvacet až čtyřicet procent proti roku 1990 do 

roku 2020.
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2. ochrana biodiverzity -  program uvádí některá znepoko

jivá data, podle nichž je např. třicet osm procent druhů ptáků a čtyři

cet pět procent druhů motýlů v Evropě ohroženo. V severní Evropě 

zmizelo šedesát procent mokřin, v důsledku půdní eroze vznikají na 

některých místech v jižní Evropě pouště, atp. Jedná se o nevratné 

změny, kterým je třeba předcházet. Jedním ze způsobů, jak toho do

sáhnout, je další rozšiřování sítě Natura 2000, která dnes pokrývá 

dvanáct procent území EU, a o které bude řeč v některé 

z následujících kapitol. Dále je ovšem potřeba vymýšlet nové strate

gie právě na ochranu půdy či mořské biodiverzity.

3. ochrana zdraví a kvality života související s životním prostře

dím -  dnes je již zcela jasné, že zhoršující se stav životního prostředí 

má přímý dopad na zdravotní stav člověka a špatný stav životního 

prostředí může způsobovat některé zdravotní problémy, zvyšuje ri

ziko alergických reakcí, může způsobovat neplodnost, rakovinu, 

atd. Dalším problémem, který souvisí s životním prostředím stejně 

jako s lidským zdravím, i když spíše psychickým, je hluk, který může 

způsobovat poruchy spánku, stres a dokonce může vést к srdečním 

komplikacím. Nicméně problémem číslo jedna, který chce šestý akční 

program řešit je využívání různých nebezpečných chemikálií.

V programu se uvádí, že v současné době existuje cca třicet tisíc člo

věkem vytvořených chemikálií, na jejichž používání existují v rámci 

EU poměrně striktní zákony. Tyto chemikálie znamenají obecně 

velký přínos pro společnost. Problémem ale zůstává ne příliš jasná 

představa o jejich možných nebezpečích. Proto je potřeba podporo

vat jejich další výzkum, který by mohl pro jejich využívání přinést 

jasnější a vhodnější pravidla. Speciální problém v této oblasti před

stavují pesticidy, které mohou při nevhodném či nadměrném použí

vání způsobit kontaminaci podzemních vod. Každopádně je tedy 

potřeba nadále zkoumat do jaké míry spolu stav životní prostředí a 

kvalita lidského života a zdraví souvisejí.
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4. Přírodní zdroje a odpad -  v důsledku ekonomického roz

voje v Evropě dochází ke značnému narušování obnovitelných 

zdrojů jako jsou voda či vzduch, zatímco obrovská spotřeba neobno- 

vitelných zdrojů zásadně mění stav životního prostředí. Cílem EU je 

tedy zajistit ekonomičtější využívání obou druhů zdrojů a podporo

vat takové produkty a služby, které toto umožňují, či podporovat 

výzkum, který by vedl к výrobě takových produktů. Další možností 

je také zvýšení daní za využívání přírodních zdrojů. Co se týče od

padu, je třeba nadále podporovat recyklaci, znovuvyužívání odpadu, 

apod. Cílem je snížit míru vyprodukovaného odpadu o dvacet pro

cent oproti roku 2000 do roku 2010 a o padesát procent do roku 2050. 

Důležitou politikou, která má napomoci řešit neudržitelnou situaci 

ve využívání přírodních zdrojů a problémů s odpadem je tzv. inte

grovaná politika produktu (integrated product policy), ke které se 

dostaneme vzápětí.

2.2 Sedm tématických strategií

Program dále navrhuje sedm tématických strategií, které mají 

být v letošním roce (tedy v roce 2005) schváleny Radou a Parlamen

tem. Všech sedm strategií je založeno na předchozích legislativních 

normách a opatřeních a jejich příprava vyžadovala několik let vědec

kého zkoumání a ekonomických analýz, aby jejich prosazení do 

praxe bylo co nejúčinnější a nejméně nákladné. Součástí každé 

z těchto strategií je obecný přístup к dané problematice, legislativní 

opatření a hodnocení dopadu strategie.

2.2.1 Tém atická strategie o znečištění ovzduší

První z nich je tzv. program „čistý vzduch pro Evropu" (Clean 

Air for Europe -  CAFE). Program byl poprvé představen v březnu
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2001 a jeho hlavním cílem je vytvořit dlouhodobou strategii, která by 

efektivně zabraňovala dalšímu znečišťování ovzduší.

Problematika znečišťování ovzduší má v EU poměrně dlou

hou tradici, v podstatě již od počátku 70. let. Od té doby samozřejmě 

došlo к určitým zlepšení v některých konkrétních položkách (např. 

zkvalitnění pohonných hmot a tedy snížení emisí, které vznikají je

jich spalováním a následně se uvolňují do ovzduší), nicméně půso

bení některých významných negativních vlivů zůstává. Proto vznikla 

v rámci šestého akčního programu výzva к dalšímu řešení této ka

pitoly. Cílem strategie je dosáhnout „úrovně jakosti vzduchu, která 

nepředstavuje rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí, ani na 

ně nemá výrazně negativní dopad", (tématická strategie o znečištění 

ovzduší)

Vhledem к předchozím analýzám se dospělo к závěru, že cíle 

šestého akčního programu nebudou naplněny dříve než v roce 2020 

a to ještě jen částečně. Prvním reálným cílem je do roku 2020 reduko

vat v ovzduší přítomnost částic, které bezprostředně ohrožují lidské 

zdraví6.

Strategie kromě toho navrhuje zjednodušení stávajících práv

ních předpisů jejich sloučením do jedné směrnice.

Předpokládá se, že náklady spojené s dodržením stanovených 

cílů budou představovat částku € 7.1 miliardy ročně. Nicméně se 

také počítá s tím, že se sníží výrobní náklady spojené se špatným 

zdravím.

Je tedy zřejmé, že ačkoli má ochrana ovzduší v EU nezane

dbatelnou tradici, nedostatek informací a množství negativních 

vlivů, které na stav ovzduší působí, představují do budoucna ještě 

značné úsilí, které bude třeba vynaložit к tomu, aby byl stav ovzduší 

bezpečný pro lidské zdraví.

6 oproti roku 2000 by tak mělo dojít ke snížení emisí SO2 o 82%, NOx o 60%, VOC o 
51% a amoniaku o 27%
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2.2.2 Tém atická strategie na ochranu půdy

Další ze strategií je ochrana půdy. Jako všechny tyto strategie 

obsahuje i tato tři základní části. První je komuniké o základních 

principech politiky ochrany půdy. Toto komuniké vydala Komise 

pod názvem „směrem к tématické strategii na ochranu půdy" a to 

v dubnu roku 2002. Jednalo se o první komuniké к tomuto pro

blému, čili se zároveň věnovalo jak popisu problému, tak návrhům 

jeho řešení, atp. Komise v něm stanovila sedm největších nebezpečí7, 

které by mohly postupně zabránit tomu, aby půda byla schopna vy

konávat základní funkce nezbytné pro zemědělství, lesnictví, atd. 

Další částí strategie je pak určitá legislativní norma, směrnice, která 

by měla navržená opatření uvést do praxe. Poslední částí je pak 

analýza ekologických, ekonomických a sociálních dopadů návrhu 

stejně jako je tomu i ostatních strategií.

V rámci lepší a efektivnější politiky ochrany půdy existují na 

webových stránkách generálního ředitelství pro životní prostředí 

dva dotazníky. Jeden je pro laickou veřejnost a otázky v něm obsa

žené mají zmapovat, do jaké míry si je veřejnost vědoma problému 

s poškozováním půdy, či jaké návrhy se zdají být nejlepším řešením. 

Občané EU zde také mají možnost předkládat vlastní návrhy na ře

šení jednotlivých nebezpečí (např. nadměrné užívání pesticidů, 

půdní eroze, atp.). Druhý dotazník je pak směřován na organizace a 

odborníky v oblasti ochrany půdy. Nicméně jeho struktura je 

v podstatě stejná.

К již zmíněnému komuniké, které vydala Komise, se později 

vyjádřily Rada a Parlament. Rada se vyjádřila v tom smyslu, že 

uznává důležitost půdy coby jednoho z elementů nezbytných pro ži

vot, čímž význam její ochrany staví vedle ochrany ovzduší a vody, 

které již mají delší tradici. Zdůrazňuje, že již nyní existují postačující 

vědecké důkazy o tom, že к nebezpečným půdním procesům do

7 půdní eroze, pokles organické hmoty, lokální i rozptýlená kontaminace, 
utěsňování půdy, stlačování půdy, pokles půdní biodiverzity a zasolení půdy
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chází a vzhledem к tomu, že půda se řadí mezi neobnovitelné zdroje, 

je nutné ji nějakým způsobem chránit. Způsoby, které se Radě zdají 

vhodné jsou např. preventivní akce, dále princip, podle kterého by 

ekologickým škodám mělo být zabráněno hned u zdroje, a tzv. prin

cip „znečišťovatel platí", který již byl detailněji popsán v kapitole o 

pátém akčním programu pro životní prostředí. Navíc zdůrazňuje ve 

své zprávě fakt, že některá nebezpečí, která ohrožují kvalitu půdy, 

pak ohrožují i kvalitu vody (zejména podzemní). Podle Rady by i 

v této oblasti měl dobře fungovat jednotný trh а к ochraně půdy by 

měl být tedy přijat nějaký jednotný postup, který by vytvořil konku

renční prostředí.

Komise při vytváření strategie spolupracovala s mnoha aktéry 

jako jsou jednotlivé členské státy, kandidátské země, ostatní evrop

ské instituce, občanská sdružení, neziskové organizace, atp. Spolu

práce probíhala formou určitých pracovních skupin8, které předklá

daly různé návrhy řešení nahlížené právě z těchto různých úhlů po

hledu.

2.2.3 Tém atická strategie pro udržitelné užívání pesti

cidů

Třetí strategie se týká udržitelného užívání pesticidů. Podle 

směrnice, která legislativně upravuje používání pesticidů9, je u kaž

dého podobného produktu vyžadována vědecká analýza jeho mož

ného dopadu na životní prostředí a lidské zdraví před tím, než je 

uveden na trh. I v této oblasti předložila Komise komuniké s názvem 

„směrem к tématické strategii pro udržitelné užívání pesticidů" a to 

v červenci roku 2002. Při přípravě této strategie spolupracovala Ko

mise zejména s nizozemskými odborníky. První fází byla příprava

8 pracovní skupina pro erozi, pracovní skupina pro kontaminaci, pracovní skupina 
pro organické látky, pracovní skupina pro monitoring a pracovní skupina pro 
výzkum
9 91/ 4 1 4 / EEC
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projektu s názvem „udržitelné užívání produktů chránících rostliny" 

z roku 1992. Tato fáze byla završena o dva roky později sympoziem 

s názvem „rámec udržitelného užívání produktů chránících rostliny 

v Evropské Unii". Cílem sympozia bylo dodat podnět к dalšímu vý

zkumu v této oblasti, který byl zhodnocen o 4 roky později na po

dobném sympoziu v Bruselu.10

Cíle výše zmíněné tématické strategie z roku 2002 jsou násle

dující:

1. minimalizovat rizika, která z používání pesticidů plynou jed

nak pro životní prostředí a jednak pro lidské zdraví a to zejména na 

základě národních plánu, které by měly být к tomuto problému 

předkládány.

2. dosáhnout efektivnější kontroly distribuce a používání pesti

cidů.

3. zmenšit podíl škodlivých látek

4. podporovat farmářství s menším využíváním pesticidů

5. vytvořit transparentní systém, který by informoval o pokroku 

v oblasti užívání pesticidů včetně potřebných ukazatelů.

Komuniké obsahuje ocenění existence některých ukazatelů 

v rámci jednotlivých států nicméně ukazuje na jejich potřebu na ev

ropské úrovni. Zpráva se měla stát předmětem debat zainteresova

ných akcionářů či ostatních evropských institucí, na jejichž základě 

vznikne strategie pro udržitelné užívání pesticidů.

2.2.4 Tém atická strategie pro prevenci a recyklaci od

padu

Čtvrtá strategie se týká nakládání s odpadem a nese název 

„tématická strategie pro prevenci a recyklaci odpadu". Nicméně tato

10 h ttp :// europa.eu.int/com m /environm ent/p p p s/historv.htm
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strategie byla Komisí představena až 21.12.2005, čili obsahem této 

strategie se již ve své práci zabývat nebudu. Přesto bude zajímavé 

sledovat alespoň na základě čeho Komise к této strategii přistupo

vala.

Jak již bylo řečeno, tak všech sedm tématických strategií má 

základ v dřívějších legislativních opatření, která průběžně vznikala 

pro danou oblast. První směrnice pro oblast zacházení s odpadem 

spatřila světlo světa v roce 197511. Ta představovala jakýsi obecnější 

rámec zatímco další směrnice či nařízení se spíše vyjadřovala к velmi 

konkrétním sektorům v rámci zacházení s odpadem jako např. jeho 

přepravě.

Komise před uveřejněním zmíněné strategie pro oblast od

padu vydala zprávu o tom, jak probíhaly práce na této strategii. Tato 

zpráva mj. uvádí, že se jedná o oblast poměrně složitou vzhledem 

к tomu, že její řízení může pro různé složky společnosti přinést jak 

pozitivní tak negativní důsledky, které je dopředu velmi těžké od

hadnout. Navíc historicky je odpad nahlížen jako něco čistě zápor

ného -  zátěž, znečišťovatel, atp. -  což je ovšem dáno i špatným za

cházením s ním. Tato situace se pozvolna mění až v posledních ně

kolika letech. Pro zajímavost zpráva také uvádí množství odpadu, 

které se během jednoho roku vyprodukuje v EU. Jedná se o 1,3 mili

ardy tun. Strategie, kterou Komise na konci roku 2005 předložila, by 

měla mj. stanovit, jak tuto míru zredukovat a jak s nahromaděným 

odpadem naložit tak, aby to pro životní prostředí nebylo příliš zatě

žující.

2.2.5 Tém atická strategie pro ochranu a konzervaci m oř

ských prostředí

Další, pátá strategie, se zabývá řešením problémů mořských 

oblastí. Strategie, kterou Komise předložila, má za cíl využít plně

11 Waste Framework Directive
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ekonomického potenciálu evropských moří a oceánů, aniž by tím do

cházelo к narušování životního prostředí v nich. Tato strategie by se 

také měla v budoucnu stát environmentálním pilířem budoucí ná

mořní politiky, kterou Komise připravuje. Samozřejmě i tato strate

gie navazuje na předchozí pravidla, z nichž nejvýznamnější je směr

nice12 z října 2000. Kromě toho je ovšem mořská politika či strategie 

pro ní dána různými konvencemi, které vznikly v minulostí a jsou 

většinou regionálního charakteru. Aby budoucí politika mohla dobře 

fungovat, je třeba tyto konvence co nejlépe sjednotit a o to se právě 

strategie celkem úspěšně snaží. Cílem strategie je ochraňovat evrop

ská moře a zajistit, aby lidská činnost, která má na stav mořského 

prostředí vliv, byla prováděna udržitelným způsobem tak, aby i další 

generace mohly čerpat výhod plynoucích z čistých a zdravých moří 

s pestrou škálou života v nich. Za největší problém, který v současné 

době existuje v této oblasti, označuje strategie nedostatek potřebných 

vědeckých informací.

2.2.6 Tém atická strategie pro m ěstská prostředí

Předposlední, šestou strategií, je strategie pro městská pro

středí. Stejně jako tomu je u strategie pro odpad se jedná o velmi čer

stvou strategii, kterou Komise přijala v prosinci roku 2005, nicméně 

práce na ní započaly již v roce 2002 formou konzultací mezi všemi 

zainteresovanými složkami (vlády jednotlivých členských států, ak

cionáři, atd.). Komuniké o připravované strategii Komise předložila

11. února 2004. Komise v něm stručně představuje cíle strategie a její 

formu. Na té je nejpodstatnější její rozřazení do čtyř kategorií. Těmi 

jsou: řízení životního prostředí ve městech, městská doprava, udrži

telné stavebnictví a městský design. Opatření v rámci těchto čtyř ka

tegorií by podle předpokladů Komise měla působit na všechny fak

tory ovlivňující životní prostředí ve městech.

12 Water Framework Directive
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K tomuto komuniké se vyjádřily některé další evropské insti

tuce, vlády některých členských států i některé podniky a společnosti 

ze členských států EU či EEA.

Podívejme se nyní na vyjádření Rady. Ta komuniké uvítala a 

vyjádřila se k němu v tom smyslu, že je žádoucí, aby města, která 

mají zkušenosti s managementem životního prostředí ve městech 

poskytla odbornou asistenci ostatním městům, která by jí mohla po

třebovat. Rada dále ocenila rozdělení strategie do čtyř kategorií, toto 

rozdělení hodnotila jako vyvážené a účelné. Nicméně také klade dů

raz na to, aby strategie přispívala ke snížení hluku a znečištění 

ovzduší ve městech.

Ze států, které poskytly ke komuniké nějaké vyjádření, jsem se 

rozhodla představit postoj Británie. Ta samozřejmě také komuniké 

vítá, i když uvádí, že některé části připravované (resp. čerstvě při

jaté) strategie již v Británii fungují buď v rámci programu udržitel

ných komunit (Sustainable Communities Programme) či v rámci do

pravní politiky. Na druhou stranu britská vláda nesouhlasí 

s některými požadavky strategie, které by podle ní jen přinesly zby

tečné byrokratické překážky (např. požadavek, aby všechna hlavní 

města a města s počtem obyvatel převyšujícím 100,000 přijala plán 

řízení městského prostředí a plán pro udržitelnou městskou do

pravu). Dále britská vláda klade značný důraz na zachování principu 

subsidiarity při vytváření legislativních opatření pro oblast měst

ských prostředí.

2.2.7 Tém atická strategie pro udržitelné využívání pří

rodních zdrojů

Poslední strategií je tématická strategie pro udržitelné využí

vání přírodních zdrojů. Ta byla také Komisí představena až na konci 

roku 2005, konkrétně 21. prosince. Hlavním cílem této strategie je 

snížit negativní environmentální dopad, který vzniká užíváním pří
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rodních zdrojů v rámci rostoucí ekonomiky. Stejně jako u ostatních 

strategií je i zde zdůrazňována nutnost nejdříve dobře znát negativní 

důsledky, které jsou s využíváním přírodních zdrojů spojeny.

Strategie si pro dosažení svých cílů stanovuje období 25 let. 

Pro takto dlouhý časový horizont se rozhodla proto, že se zde jedná 

o komplikovanější proces nejen dalšího zkoumání, ale také koordi

nace spolupráce na různých úrovních vládnutí. Akce jsou vyžado

vány na úrovni jednotlivých členských států, na úrovni EU a na 

úrovni mezinárodní. Navíc oblast využívání přírodních zdroj zatím 

neposkytuje dostatek informací, aby na jejich základě bylo možné 

stanovit nějaká kvantitativní nastavení, jak to obecně vyžaduje šestý 

akční program, jehož je tato strategie součástí. Získávání značného 

množství kvalitních informací je proto jednou z hlavních priorit 

strategie.

Komise bude poprvé v roce 2010 provádět revizi dosažených 

úspěchů. Následně к tomu pak bude docházet vždy po pěti letech.

2.3 Zapojení přistupujících zemí do příprav

Šestý akční program byl připravován v době, kdy už bylo ne

zbytné počítat při jeho tvorbě s nově přistupujícími zeměmi, jichž by 

se jeho implementace dotkla. Proto vznikl z popudu generálního ře

ditelství pro životní prostředí projekt, který měl zajistit efektivní za

pojení těchto zemí do přípravy nového akčního plánu. Tento projekt 

byl realizován regionálním environmentálním střediskem pro střední 

a východní Evropu (Regional Environmental Centre for Central and 

Eastern Europe -  R E Q . Projekt měl za cíl vymezit takové oblasti, ve 

kterých by zkušenost středoevropských zemí mohla přispět к tomu, 

aby byl akční program vypracován co nejefektivnějším způsobem. 

Tabulka v příloze nabízí přehled jednotlivých otázek, v nichž výše 

zmíněná zkušenost hraje roli.
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Jak jsem již zmínila, byl celý projekt realizován regionálním 

environmentálním střediskem pro střední a východní Evropu. Na 

tomto místě by tedy bylo vhodné uvést alespoň několik základních 

informací o tomto středisku.

Regionální environmentální středisko pro střední a východní 

Evropu bylo založeno v roce 1990 jako výsledek spolupráce mezi 

Spojenými státy, Evropskou komisí a Maďarskem, kde má své hlavní 

sídlo (konkrétně se jedná o město Szentendre). Chartu, na jejímž zá

kladě středisko funguje podepsalo již 28 států a Evropská komise.

Jedná se o nevládní, neziskovou organizaci, jejímž cílem je 

vylepšovat stav životního prostředí ve zmíněném regionu, čehož se 

snaží dosáhnout tím, že koordinuje a zlepšuje spolupráci nevládních 

organizací, které se zaměřují na ochranu životního prostředí 

v jednotlivých signatářských zemích, podporuje volnou výměnu in

formací mezi těmito organizacemi a také větší veřejnou účast na 

tomto problému. Zemí, které čerpají z finančních zdrojů tohoto stře

diska, je 16 a jsou to: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 

Makedonie, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Černá hora, Slovensko, Slo

vinsko a Turecko. Naopak státy, které do těchto fondů přispívají 

jsou: Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Kanada, Česká repub

lika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Japon

sko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Srbsko a Černá hora, 

Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Spojené státy a 

řada mezivládních i soukromých institucí.

Tabulka na následující stránce podává přehled o tom, jak které 

země finančně přispívaly na činnost REC.
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Г 2003 příspěvky 
(EUR)

celkové pří
spěvky 1990- 
2003

příspěvky 
v naturáliích 1990 
-2003 (EUR)

Albánie 76,866

Rakousko 522,625
Belgie 70,200 243,207

Bosna a Hercego
vina 93,148 151,672

Bulharsko 23,932

Kanada 759,770

Česká republika 36,378 174,815

Chorvatsko 8,300 28,679 6,350

Dánsko 732,228 3,884,849

Estonsko 8,450 38,430

Evropská Unie 3,746,145 17,869,605

Finsko 215,646 1,151,451

Francie 25,683

Německo 386,880 1,549,009 345,647

Maďarsko 15,703 757,425 1,231,134
Itálie 915,000 2,966,533 350,427

Japonsko 395,607 11,841,923 559,715

Lotyšsko 10,051 93,280

Litva 5,480

Makedonie 166,071

Nizozemsko 1,230,616 7,966,298

Nový Zéland 14,048
Norsko 337,729 2,161,003
Polsko 86,153 229,825
Srbsko a Černá 
Hora

2,617 37,521

Švédsko 246,601 434,280

Švýcarsko 260,095 2,513,638

Slovensko 353,923

Slovinsko 53,198 177,443
OSN 272,313 2,143,765 3,846

Velká Británie 174,772 848,282

Spojené státy 382,446 11,294,417 52,280

Další 537,457 2,506,098 497

(c e l k e m 12,241,781 63,300,20 2,300,968 1
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2.4 Integrovaná politika produktu (Integrated product po
licy)

Na přípravě integrované politiky produktu spolupracovala 

Evropská Komise s akcionáři na základě různých podpůrných 

zpráv13 od roku 1998. O rok později se o ní pak jednalo na neformál

ním setkání ministrů životního prostředí ve Výmaru, kde se tito 

shodli na tom, že je nutné přijmout nějaký integrovaný postoj 

к celému životnímu cyklu různých produktů. V roce 2001 Komise 

předložila zelenou knihu.

Vliv na tvorbu a formování této politiky měl i summit Evrop

ské Rady v Bruselu v květnu roku 2003, kde se mj. prosazovalo vy

tvoření 10ti letého rámce nejen na úrovni EU nýbrž na úrovni mezi

národní. Jedná se o rámec pravidel pro udržitelnou produkci a kon

zumaci, který byl zahrnut i v tzv. implementačním plánu (plan of 

implementation) ze světového summitu v Johannesburgu v roce 

2002.
Integrovaná politika produktu byla tedy přijata proto, aby 

eliminovala negativní dopad jednotlivých výrobků na životní pro

středí, protože v podstatě každý výrobek nějakým způsobem nega

tivně na životní prostředí působí. Hlavním cílem této politiky tedy je, 

aby byl každý produkt co nejvíce využit od fáze jeho výroby až po 

fázi, kdy je spotřebován za co nejmenšího poškození životního pro

středí. Dosaženo toho má být tak, že ať již výrobce (či výrobci -  

v několika fázích) produktu, či jeho spotřebitel, byli motivování 

к jeho plnému využití, které by bylo šetrné pro životní prostředí. 

Tímto je integrovaná politika produktu inovátorská, neboť většina 

jejích předchůdkyň se soustředila pouze na fázi výrobní. Jedině tím 

způsobem, že se bude sledovat celý životní cyklus jednotlivých pro

duktů se dá docílit toho, aby byla u každého z nich podchycena ta 

fáze, kdy je zmírňování negativních důsledků existence toho kterého

13 http:/ /europa.eu.int/com m /environment/ip p /ippsum.pdf
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produktu pro životní prostředí nejefektivnější a nejméně nákladné. 

Jednotlivé fáze je ovšem potřeba propojit, jelikož pokud se ekolo

gicky bude chovat např. jen výrobce určitého typu produktu, za

tímco spotřebitel bude dál produkt používat neekologicky14 nebudou 

dopady integrované politiky produktu tak pozitivní, jak by mohly 

být, pokud by se na ní chtěli podílet všichni. Proto je také třeba po

skytnout i pro spotřebitelé maximum dostupných informacích o vý

robě toho kterého produktu, aby se každý spotřebitel mohl na zá

kladě těchto informací rozhodnout, zda-li si chce zakoupit ekolo

gicky šetrnější výrobek či nikoli, к čemuž samozřejmě potřebuje vě

dět, který ten ekologický produkt vlastně je.

Integrovaná politika produktu tak má napomoci tomu, aby se 

nesnižovala kvalita života občanů EU, která v mnoha případech sou

visí s kvalitou produktů, aniž by zvyšování kvality produktů před

stavovalo negativní dopad na životní prostředí.

Implementace této politiky je samozřejmě úkolem Komise. 

Součástí snahy o implementaci jsou mj. pravidelná setkání se členy 

EU, členy Evropského hospodářského prostoru a zainteresovanými 

akcionáři. Komise se tímto způsobem snaží monitorovat, jak je im

plementace úspěšná a zároveň této příležitosti využívá к tomu, aby 

zmíněné účastníky informovala o tom, jaké další aktivity 

v souvislosti s touto politikou podniká.

Dále také připravila tzv. „zkoušku pilotního produktu (pilot 

product exercise), ve kterém zainteresovaní akcionáři vybraly dva 

produkty, na nichž se měly cíle politiky demonstrovat (jednalo se o 

mobilní telefon a dřevěnou zahradní židli15).

V první fázi se zkoumalo, jaký je dopad těchto produktů bě

hem celého jejich životního cyklu na životní prostředí. Druhá fáze 

pak přímo navazovala na tu první, jelikož na základě závěrů získa

14 Komise sama ve své zprávě uvádí příklad žárovek, které mají nižší spotřebu 
energie. Ty mohou být pochopitelně využívány neekologicky tak, že je spotřebitel 
nezhasne, když je právě nepotřebuje
15 h ttp ://europa.eu.int/com m /environm ent/ip p /pilot.htm
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ných v první fázi, byly vyhodnoceny a stanoveny možné postupy, 

kterými by bylo lze zlepšit dopady zmíněného produktu na životní 

prostředí. V další fázi pak budou zkoumány možné sociální a ekono

mické dopady navržených změn, následně budou vybrány nejvhod

nější z předložených možností a jednotliví účastníci celého procesu 

na sebe vezmou závazek tyto změny uvést v praxi. Během následují

cího roku pak bude zkoumáno, jak byly závazky dodrženy. Bohužel 

od fáze dvě dál zatím nejsou к dispozici relevantní data. Ta by se 

měla objevit koncem letošního roku (2005).

К tomu, aby byly práce na integrované politice produktů co 

nejefektivnější, se průběžně zřizují pracovní skupiny, které se vždy 

věnují jednomu konkrétnímu problému. Skupinky vznikají po do

hodě zástupců Komise se zainteresovanými akcionáři, kteří se schá

zejí na pravidelných setkáních. Aktuálně existují dvě pracovní sku

piny, jejichž povaha a cíl jsou dány tím, že se obecně jedná o politiku 

velmi mladou, kterou je nejdříve ze všeho potřeba vyprofilovat tak, 

aby výsledky, které přinese, byly skutečně užitečné a využitelné. 

První skupinka má proto za úkol vytvořit jakousi formu dotazníku, 

jehož úkolem je zjistit, jak se zástupcům jednotlivých členských států 

a zainteresovaným akcionářům zdá integrovaná politika produktu 

efektivní, zda je dobře implementována, zda přináší adekvátní vý

sledky, a zda tedy je nebo není potřeba ji do budoucna nějakým způ

sobem pozměňovat. Úkol druhé skupinky je již specifičtější. Zde jde 

o to, aby bylo zjištěno, jaké informace ohledně životního cyklu pro

duktu jsou potřeba na tom kterém stupni výrobního řetězce daného 

produktu. Výsledky práce obou skupinek budou známy v průběhu 

roku 2006.

Co se týče vyjádření ostatních institucí к této politice, Evrop

ská rada ji přijala obecně velmi pozitivně. Zejména zdůraznila snahu 

o dosažení ekologicky efektivního hospodářství, jež je jedním z cílů 

Lisabonské strategie, a ke kterému právě integrovaná politika pro
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duktu bude jistě přispívat, v čemž Rada spatřuje její největší význam. 

Jde rovněž o podstatný krok na cestě к dosažení udržitelného využí

vání zdrojů, recyklaci a dalším evropským environmentálním strate

giím. Dále je pozitivně hodnocen přínos této politiky к větší transpa

rentnosti trhu a vyšší informovanosti o produktech na něm. Nicméně 

Rada měla i některé návrhy, jak politiku do budoucna vylepšit a to 

sice kladením důrazu na stejný rozvoj v oblasti služeb, kde zdůraz

ňovala zejména na oblast turismu.



3. Kjótský protokol a klimatické změny coby 
mezinárodní výzva pro Evropskou Unii

3.1 Co je to Kjótský protokol?

Úvodem této kapitoly je nutno alespoň stručně zmínit co 

vlastně je Kjótský protokol, co si vytyčuje za cíle, kdo jsou jeho sig

natáři, atp.

Kjótský protokol je v podstatě mezinárodní dohoda o klima

tických změnách, která byla vyjednána v japonském Kjótu v prosinci 

roku 1997. Cílem dohody je stabilizace koncentrace tzv. skleníkových 

plynů16 (tedy plynů způsobujících tzv. skleníkový efekt17) na hladině, 

která by nepřinášela možná rizika související s klimatickými změ

nami18. Protokol vstoupil v platnost 16. února 2005, kdy byl ratifiko

ván Ruskem. Tím byla totiž splněna druhá podmínka pro to, aby 

Protokol nabyl na účinnosti. Tou podmínkou je participace produ

centů minimálně 55% světových emisí CO2. První podmínkou je 

participace alespoň 55 států. Aktuálně Protokol ratifikovalo 156 zemí, 

čili tato podmínka již byla splněna před časem. Významnými výjim

kami jsou Spojené státy americké a Austrálie, které sice smlouvu 

v roce 1997 podepsaly, nicméně ji stále neratifikovaly.

Kjótský protokol vyžaduje, aby vyspělé státy kolektivně redu

kovaly produkci emisí skleníkových plynů o 5,2% oproti roku 1990. 

Jednotliví signatáři si pak zvolili své vlastní hranice. Např. EU se za

vázala к osmi procentům, které představují nejvyšší zvolenou hra

nici, Japonsko к sedmi procentům, atd.

16 Jedná se о: CO2 -  oxid uhličitý, CH4 -  metan, CFC -  freon, N2O -  oxid dusný
17 Oteplování zemské atmosféry vlivem rostoucího množství CO2 a jiných 
skleníkových plynů v atmosféře
18 к těmto rizikům se řadí např. delší vlny tropických veder, povodně, dlouhá 
období bez srážek, stoupající hladiny moří a oceánů, atp. Toto jsou rizika, která 
bezprostředně hrozí evropskému regionu.
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3.2 Postoj EU coby celku ke Kjótskému protokolu

Evropská Unie tedy zaujala k přijetí Kjótského protokolu od 

počátku značně zodpovědný přístup, kterým chtěla a stále chce mo

tivovat ostatní země. Již před projednáváním tohoto konkrétního 

mezinárodního nástroje na omezení produkce škodlivých emisí, vy

víjela EU v této oblasti vlastní aktivity. Poprvé se o problému vážněji 

jednalo na summitu společné Rady pro životní prostředí a energii 

v roce 1990 v irském Dublinu. Ministři životního prostředí a energie 

se tehdy shodly, že produkce tzv. skleníkových plynů musí být ome

zena. Produkce CO2 měla být do roku 2000 stabilizována na úroveň 

z roku 1990.

Tehdejší komisař pro životní prostředí, Ital Carlo Ripa di Me- 

ana, se vyjádřil v tom smyslu, že EU se musí ujmout vůdčí role při 

světových jednáních, která byla naplánována na rok 1992 v Riu de 

Janeiru. Tato pozice byla podpořena zejména politikou některých 

členských států, která měla efektivně vést ke snížení produkce emisí 

skleníkových plynů. Těmi zeměmi byly hlavně Německo, Dánsko a 

Nizozemsko, jejichž původní závazky převyšovaly návrhy EU coby 

celku. V roce 1992 byla navržen balíček obsahující tři opatření, která 

měla ke snížení produkce nebezpečných emisí vést. Opatření byla 

následující:

1. Pomocí programu SAVE, který byl vytvořen v roce 

1991, se mělo dosáhnout úspor ve spotřebě energie, která je jedním 

z nejvýznamnějších přispěvatelů к neutěšenému stavu škodlivých 

emisí v ovzduší. Další program, ALTENER, měl zase přispět ke zvý

šení spotřeby energie z tzv. obnovitelných zdrojů.

Program SAVE I byl vytvořen rozhodnutím Rady v říjnu

1991 a jeho cílem bylo zvýšení efektivnosti ve využívání energie a zá

roveň podněcování úspor v její spotřebě zejména pak v oblastech 

jako jsou průmysl, obchod, doprava, atd. V roce 1996 byl přijat pro

gram SAVE II a ten byl v únoru 2000 začleněn do tzv. rámcového
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energetického programu (Energy Framework Program), který fun

goval do roku 2002. V tom roce Komise navrhla zavedení dalšího 

programu SAVE s názvem „inteligentní energie pro Evropu" na léta 

2003 -  2006. Tento program si dává za cíl zabezpečit dodávky ener

gie do budoucna tak, aby EU nebyla zcela závislá na importu, nepři

spívat к dalším klimatickým změnám a zajistit konkurenceschopnost 

evropského průmyslu. Program má také posloužit к financování 

veškerých aktivit (od regionálních po nadnárodní), které budou 

к těmto cílům přispívat. Ovšem, aby mohla nějaká taková aktivita fi

nančně benefitovat z evropských zdrojů, musí splňovat některá kri

téria a těmi jsou: (1) zvýšení energetické efektivity o cca jedno pro

cento ročně; (2) zvýšení využívání obnovitelných zdrojů na výrobu 

energie o šest až dvanáct do roku 2010; (3) zvýšení podílu obnovitel

ných zdrojů na výrobu elektřiny až na 22,1% do roku 2010; (4) zvý

šení produkce elektřiny z „cogeneration" do roku 2010; (5) rozvinutí 

potenciálních obnovitelných zdrojů energie; (6) prosazování mecha

nismů kjótského protokolu.19

2. Program ALTENER se zaměřil zejména na využívání 

obnovitelných zdrojů pro získávání energie. V dlouhodobém vý

hledu jsou tyto zdroje konkurenceschopnější než zdroje tradiční. Na

víc technologie к získávání energie z obnovitelných zdrojů by se pak 

mohla stát významným vývozním artiklem a to zejména do rozvojo

vých zemí. Program ALTENER I začal fungovat v roce 1993 a na za

čátku roku 1998 byl nahrazen programem ALTENER II. Nový pro

gram navazuje na programy SAVE a ALTENER a nově se zaměřuje 

na dopravu, která se z hlediska životní prostředí stává v Evropě pro

blémem číslo jedna. Celkový rozpočet pro tento program navržený 

Komisí je € 215 milionů. Pro porovnání, rozpočet na předchozí rám

cový program pro energii byl €  175 milionů, (europa.eu.int)

19 http://europa.eu.int/com m /energv/res/intelligent energv/index en.htm
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3. Třetím opatřením bylo zavedení jakéhosi mechanismu, 

který by monitoroval, jak jednotlivé členské státy přistupují 

к problému redukce emisí CO2. Jednotlivé členské státy by odevzdá

valy zprávy Evropské Komisi o tom, jak tento problém řeší, a jaká 

opatření přijímají. Informace o každém jednotlivém státě by byla 

к dispozici všem ostatním státům a mohla by tak inspirovat 

к zavedení co nejefektivnějších opatření.

4. Poslední bod návrhu byl bodem nejkontroverznějším, 

к jehož naplnění do dnešního dne nedošlo. Byl jím návrh tzv. karbo

nové daně. Návrh byl také předložen v roce 1992 a jeho podstatou 

bylo jednak uvalit daň na produkci emisí CO2 a jednak na energe

tický obsah paliv. Daň by byla uvalena na všechna fosilní paliva a 

byla by progresivní s max. mírou 10 USD za barel ropy. Proti návrhu 

se nejvíce ozvala průmyslově orientovaná generální ředitelství, ob

chodní lobby a dokonce producenti ropy z OPECu. Naopak největ- 

šími podporovateli návrhu byly některé členské státy jako např. Ně

mecko, Nizozemsko a skandinávští členové EU. (McCormick, str. 44)

3.2.1 Evropský program  pro klim atické zm ěny

Hlavním nástrojem Komise pro vytváření dalšího postupu 

v politice klimatických změn je Evropský program pro klimatické 

změny (European Climate Change Programme). Od října letošního 

roku (2005) existuje již druhý program tohoto druhu. Přijetí prvního 

programu v roce 2000 ovšem předcházela ještě celá řada jiných akti

vit ze strany Komise. Jednalo se zejména o různé směrnice (např. 

směrnice o elektřině z obnovitelných zdrojů, apod.)

První program pro klimatické změny byl vlastně odpovědí 

Komise na žádost Rady ministrů pro životní prostředí o vytvoření 

seznamu priorit, který by dal jasný přehled o tom, čemu je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost proto, aby bylo dosaženo závazků vy

plývajících z Kjótského Protokolu. Na přípravě programu spolupra
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covali zástupci různých generálních ředitelství, akcionáři a předsta

vitelé oblastí průmyslu a životního prostředí z různých členských 

států.

Zpočátku bylo cílem programu zaměřit se zejména na tři ob

lasti, které svým fungováním nejvýrazněji ovlivňují stav životního 

prostředí. Jsou jimi doprava, energie a průmysl. Práce na programu 

probíhaly v rámci jednotlivých pracovních skupin pro tu kterou ob

last.20 Ty měly za úkol předat Komisi podklady pro zprávu, která 

bude následně předložena Radě. Obsahem těchto podkladů měly být 

návrhy a doporučení, jak v jednotlivých sektorech omezit produkci 

nebezpečných emisí co nejméně nákladným způsobem. Na základě 

těchto doporučení pak Komise vydala zaprvé komuniké o prioritách 

pro léta 2002 a 2003, dále předložila Radě návrh pro ratifikaci Kjót- 

ského protokolu a zatřetí vydala směrnici pro obchodování 

s emisemi. Toto téma, které je s Kjótským protokolem velmi úzce 

spjato, je považováno za poměrně kontroverzní, nicméně jedná se o 

praktiku, která pomůže Evropské Unii dostát závazků vyplývajících 

z Kjótského protokolu cestou menších finančních útrap. Pracovní 

skupina, která se touto tématikou zabývala (spadala pod oblast flexi

bilních mechanismů), ve své zprávě zdůraznila, že je důležité, aby se 

v této otázce přistupovalo ke všem sektorům, kde к produkci nebez

pečných emisí dochází, stejně. Preferenční zacházení s tím kterým 

sektorem by mohlo mít na celý proces negativní dopad. Dále bylo 

také zdůrazněno, aby přidělování povolení к obchodování probíhalo 

pokud možno ve všech členských státech stejným způsobem, aby tak 

jeden či druhý stát nezískával nad ostatními výhodu, která by pak 

narušila systém fungování jednotného trhu.

V druhé fázi prací na prvním programu pro klimatické změny 

mělo dojít к praktické implementaci měřítek stanovených v rámci 

první fáze. V některých případech to bylo možné a dokonce i reali

20 Jedná se o šest oblastí -  (1) flexibilní mechanismy, (2) dodávka energie, (3) 
spotřeba energie, (4) doprava, (5) průmysl a (6) výzkum
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zované (viz obchodování s emisemi, které začalo fungovat 

к prvnímu lednu roku 2005), některé oblasti však budou vyžadovat 

další výzkum a hledání způsobů, jak v nich dosáhnout efektivního 

snížení produkce nebezpečných emisí21.

Druhý program Komise představila na setkání s akcionáři 24. 

října roku 2005. Program je přímým pokračovatelem svého před

chůdce a na konferenci byl představen přímo současným komisařem 

pro životní prostředí Stavrosem Dimasem. Ten ve své řeči nejprve 

shrnul dosavadní události i kontinuální snahy EU na poli boje proti 

klimatickým změnám. Zdůraznil, že EU se nadále snaží prosazovat 

přísnější energetické standardy pro nové budovy, dále že došlo 

к některým později uvedeným závazkům v rámci automobilového 

průmyslu na snížení produkce emisí CO2, konstantně se také prosa

zuje zájem na zvyšování získávání energie z obnovitelných zdrojů, 

atp. Velice pozitivně pak komisař pro životní prostředí ve své řeči 

zhodnotil fungování obchodování s emisemi, které se v počáteční 

fázi své existence ukazuje jako velmi dobrý nástroj tržní regulace 

produkce nebezpečných emisí. Dále nabádá к rozvoji dalších ná

strojů fungujících na podobném (čili tržním) základě. Nicméně také 

uvádí nepříliš pozitivní závěr o tom, že za stávajících opatření by do

sažená míra snížení produkce nebezpečných emisí v rámci EU25 od

povídala pouze 4.1 procentům mezi lety 2008 až 2012, což bohužel 

není pro splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu dosta

čující.

К druhému programu pro klimatické změny se vyjadřuje 

v tom smyslu, že jeho prvním úkolem je zhodnotit dosavadní po

krok. Do budoucna by se pak důraz měl klást na prvním místě na 

dopravu (silniční a leteckou zejména), kde se situace bohužel značně 

zhoršuje (podle některých zdrojů je úroveň škodlivých emisí 

v oblasti dopravy o dvacet procent vyšší oproti roku 1990). Komisař

21 http: /  /europa.eu.int/com m /environm ent/climat/eccpl.htm
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Dimas pak také zdůraznil, že žádného výrazného pokroku 

v omezování produkce nebezpečných emisí se dosáhnout nedá, 

pakliže nedojde к pokroku v oblasti výzkumu na tomto poli, který je 

tedy potřeba nadále podporovat.

Za zcela zásadní pak do budoucna považuje roli EU v boji 

s klimatickými změnami. Tato role by měla být nejen významná, ný

brž dokonce vedoucí tak, aby se EU mohla stát příkladem 

к následování pro ostatní země.

Některé evropské instituty se také začaly zabývat výpočtem 

ekonomických ztrát, jež by do budoucna přinesla nečinnost v této 

oblasti. Např. německý institut pro ekonomický výzkum uveřejnil 

prognózu, podle které by růst o pouhý jeden stupeň celsia do roku 

2050 způsobil ztráty v hodnotě více než 1,5 miliardy euro (v rámci 

světové ekonomiky).

Velmi pokrokově a pozitivně lze hodnotit fakt, že se přikročilo 

к vypočítávání budoucích ztrát ze současné nečinnosti oproti pů

vodnímu postupu vypočítávání aktuálních ztrát za aktuální aktivity. 

Toto lze opravdu hodnotit jako významný krok směrem 

к pozitivním změnám.

Celkový přístup EU lze označit za velmi zodpovědný a daří se 

plnit roli toho, kdo by měl být následován. Nicméně jaká bude realita 

a zda se podaří EU její závazky splnit, či dokonce překročit, ukáže 

teprve budoucnost.

3.2.2 Britský přístup ke klim atickým  zm ěnám

Ačkoli první legislativní rámec v oblasti klimatických změn 

byl vydán v listopadu roku 200022, britská vláda již v 90. letech 

podnikala takové kroky, které měly vést ke snižování emisí sklení

kových plynů v ovzduší. Těmi kroky byly mj. stimulování investic

22 Jednalo se o program pro klimatické změny (Climate Change Programme)
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do nových technologií na výrobu energie, snižování emisí 

v dopravní sektoru, atp. Na oblast energie je v Británii kladen 

zvláštní důraz. V oblasti energie na sebe dokonce Británie bere roli 

toho, kdo by měl jít v Evropě ale i celosvětově příkladem. V politice, 

kterou v 90. letech nastartovala hodlá britská vláda pokračovat i na

dále samozřejmě s přijetím přísnějších hodnot či dalších opatření, 

která budou potřebná. Vláda např. podporuje různé vědecké vý

zkumy či sponzoruje programy, které zkoumají možné dopady a al

ternativy přizpůsobení se probíhajícím klimatickým změnám. Vláda 

také iniciuje různé kroky, které vedou ke snižování emisí skleníko

vých plynů pomocí tržních mechanismů, čili nebrzdí ekonomický 

rozvoj (např. poplatek za klimatické změny -  climate change levy, či 

schéma obchodování s energií -  energy trading scheme).

К dalším iniciativám britské vlády patří sponzoring institucí, 

které nabízí rady v oblasti klimatických změn obchodníkům i laické 

veřejnosti.

Kromě již zmíněného programu pro klimatické změny, který 

byl vydán v roce 2000 a revidován o čtyři roky později, britská vláda 

také 24. února 2003 předložila bílou knihu o energii, která předsta

vuje velmi ambiciózní plán na snížení emisí skleníkových plynů o 

60% do roku 2050. Cílem snažení popsaného v této bílé knize je 

udělat z Británie tzv. nízkouhlíkové hospodářství (low carbon eco

nomy). Knihou navíc Británie potvrdila vedoucí roli, kterou na sebe 

dobrovolně bere v boji s klimatickými změnami v oblastí produkce 

energie. Zpráva, která vyšla rok po přijetí bílé knihy ukazuje, že se 

celkem daří produkovat energii šetrněji.23

Nicméně nejen nešetrná produkce a konzumace energie ve

dou к nežádoucímu množství emisí skleníkových plynů. Dalším 

velmi problematickým sektorem je doprava. Británie obecně před

stavuje cca 2% emisí skleníkových plynů z celosvětového objemu.

23 http: /  /  www.dti.gov.uk/energy/sepn/annualreport/firstannualreportfull.pdf
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Nicméně na této produkci se 24% podílí právě dopravní úsek. Ve 

druhé polovině 90. let byl zaznamenán určitý úspěch, ke kterému 

došlo zejména v důsledku toho, že Komise iniciovala některé dobro

volné dohody s představiteli automobilového průmyslu v celé Ev

ropské unii, ale částečně i v důsledku některých vnitřních opatření, 

např. daň na firemní automobily, která roste úměrně míře znečištění.

Obecně se ke stavu v dopravě a v nutnosti její integrace 

s ochranou životního prostředí vláda vyjadřuje v bílé knize o do

pravě z července roku 200424. Kromě ní ale existuje řada konkrétních 

iniciativ ze strany různých společností. Např. sdružení Low Carbon 

Vehicle Partnership usiluje o snížení spalování fosilních paliv no

vými automobily na trhu. Do své iniciativy, jejímž výsledkem je ja

kási informativní nálepka, která každého nakupujícího spravuje o 

tom, jak může šetřit zároveň své finance a životní prostředí, zapojilo 

toto sdružení všech 42 producentů automobilů, kteří prodávají své 

výrobky na území Spojeného království. A i v Británii se již objevily 

tlaky na využívání biopaliv v dopravě, ačkoli tato se proti některým 

alternativám (např. již zmíněné šetrnější produkci a konzumaci ener

gie) mohou jevit jako poměrně nákladná. Přesto ale nejnovější vývoj 

naznačuje posun к jejich využívání, když ministr dopravy Alistair 

Darling v tomto roce (2005) oznámil, že do roku 2010 by 5% všech 

paliv využívaných v dopravě mělo být právě bio.

Z takového postoje je tedy patrné, že Británie si plně uvědo

muje nebezpečí klimatických změn způsobených emisemi skleníko

vých plynů v ovzduší, a že přijala velmi zodpovědný přístup 

к řešení tohoto palčivého problému stejně jako tak učinila Evropská 

unie jako celek.

24 The Future oř Transport: a Network for 2030
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4. Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí je jednou 

z nezávislých agentur Evropské Unie (dále EU), které mají sbírat a 

dále poskytovat informace v tom kterém konkrétním oboru lidské 

činnosti. Její originální název je European Environment Agency -  

EEA. V roce 1993 bylo stanoveno, že agentura bude sídlit v Kodani, 

kde začala plně fungovat od roku 1994. O jejím založení však bylo 

rozhodnuto již v roce 1990.25

Agentura pro životní prostředí je na evropské úrovni hlavním 

informačním zdrojem pro oblast životního prostředí. Informace, 

které shromažďuje, poskytuje nejen těm, kteří s daty z oblasti život

ního prostředí pracují, nýbrž i laické veřejnosti.

4.2 Cíle práce EEA

Cílem práce a působení agentury je samozřejmě kvalitní 

ochrana životního prostředí, se kterou souvisí i snaha o integraci této 

politiky s politikami ekonomickými a směřování к udržitelnému roz

voji.26

Dalším cílem je také koordinace tzv. Evropské inform ační a 

pozorovací sítě pro životní prostředí (European Environment In

formation and Observation Network - Eionet). Tato síť zahrnuje na 

300 národních institucí. Je to v podstatě síť národních expertů a or

ganizací, která zabezpečuje lepší spolupráci na poli životního pro

středí. Mezi hlavní komponenty Eionet patří zaprvé národní koordi

nační orgány (National Focal Points). Národními koordinačními or

gány mohou být organizace či experti na životní prostředí jmenovaní

25 Nařízení EHS 1210/1990
26 „pokračující ekonomický a sociální rozvoj bez újmy na životním prostředí a 
přírodních zdrojích a v kvalitě, na níž je závislá pokračující lidská aktivita a daláí 
rozvoj" (McCormick, str. 62)
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členskými státy EEA27, kteří slouží coby pojítka mezi agenturou a ná

rodními partnery Eionet. Jejich úkolem je zajišťovat efektivní vý

měnu informací mezi partnery (zjišťování poptávky po konkrétních 

informacích, pomoc při distribuci informací získaných prostřednic

tvím EEA konečným příjemcům, atp.) stejně jako efektivní realizace 

pracovních programů EEA. Dále sem patří národní referenční centra 

(National Reference Centres). Národními referenčními centry rozu

míme organizace či experty opět jmenované členskými státy EEA, 

kteří mají za úkol s ní spolupracovat, a tam, kde je to na místě, rov

něž spolupracovat i s evropskými tematickými centry. S těmi spolu

pracují při specifických úkolech týkajících se jednotlivých „témat". 

Posledním komponentem Eionet jsou tedy právě evropská tematická 

centra (European Topic Centres), která se zabývají jednotlivými kon

krétními podoblastmi životního prostředí. Celkově jich je pět: ETC 

pro vodu, ETC pro ovzduší a klimatické změny, ETC pro biologickou 

rozmanitost, ETC pro hospodaření se zdroji a odpadové hospodář

ství a ETC pro suchozemské prostředí.

Své cíle EEA naplňuje nejen poskytováním širokého spektra 

kvalitně zpracovaných informací, ale také hodnocením stavu život

ního prostředí a trendů, které se v této oblasti objevují; analyzováním 

tlaků, které jsou v této oblasti vytvářeny a tím, co za nimi stojí 

(zejména se jedná o různé ekonomické a sociální důvody); či posu

zováním výhledů a dalších možných kroků v úspěšném rozvoji envi

ronmentální politiky.

Do cílové skupiny působení agentury pro životní prostředí 

spadají evropské instituce i vlády jednotlivých členských států, ne

vládní organizace, průmyslová sdružení, média, vědci a 

v neposlední řadě právě i laická veřejnost.

27 počet států sdružených pod evropskou agenturou pro životní prostředí 
překračuje hranice EU. V současnosti má agentura 31 členů -  25 členů EU + Island, 
Norsko, Lichtenštejnsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Pracuje se také na 
vstupu Švýcarska a o členství dále požádaly Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 
Makedonie, a Srbsko a Černá Hora
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Partnery agentury jsou kromě členů sítě Eionet a spolupracu

jící země, ale také služby Komise (DG Environment, Point Research 

Centre, Eurostat, etc.) a mezinárodní organizace (OECD, United 

Nations Environment Programme, WHO, United Nations Economic 

Commission for Europe)

Produkty agentury jsou různé zprávy, shrnutí, výhledy, tech

nické zprávy, multimediální publikace či internetové služby, které 

jsou samozřejmě к nahlédnutí na webových stránkách agentury -  

http://eea.eu.int

4.2 Struktura EEA

V čele agentury stojí řídící rada, výkonný ředitel a vědecký 

výbor. V Řídící radě má každý členský stát agentury jednoho zá

stupce, dále jsou zde dva zástupci Evropské Komise a dva zástupci 

vědeckých kruhů jmenovaní Evropským Parlamentem. Hlavním 

úkolem Rady je přijímaní víceletých pracovních programů. Současný 

program se nazývá „Strategie EEA pro období 2004-2008". Té se 

budu podrobněji věnovat v následující podkapitole. Řídící rada dále 

jmenuje výkonného ředitele a určuje členy vědeckého výboru.

Vědecký výbor byl ustaven článkem deset již zmíněného na

řízení EHS 1210/1990, kterým byla agentura založena. Hlavním 

úkolem tohoto výboru je samozřejmě poskytování profesionálních 

vědeckých informací pro práci agentury. Mezi jeho další úkoly patří 

poskytování názorů na různé roční či víceroční pracovní programy 

agentury; poskytování odborné asistence výkonnému řediteli při vy

bírání vědeckého personálu a poskytování rad či názorů na jakoukoli 

vědeckou záležitost, která se v souvislostí s prací agentury objeví, 

vyžádá-li si je buď výkonný ředitel nebo řídící rada. Členy vědec

kého výboru jsou nezávislí vědci ze členských zemí agentury, kteří si 

mezi sebou volí svého předsedu a místopředsedu. (Pro nás může být
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zajímavé, že současným předsedou vědeckého výboru je Čech, pro

fesor Bedřich Moldan z Karlovy univerzity.) Celkový počet členů 

výboru by neměl překročit dvacet. Členem se může stát teoreticky 

každý, kdo projde výběrovým řízením. Ten je pak jmenován na čtyři 

roky a může být jednou znovujmenován. Výbor se schází minimálně 

dvakrát ročně, většinou v Kodani.

Roční rozpočet agentury pro životní prostředí je cca 31 mili

onů eur. Pro srovnání roční rozpočet Evropské nadace pro zlepšení 

pracovních a životních podmínek činí cca 19 milionů, rozpočet Ev

ropského úřadu pro bezpečnost potravin lehce překračuje 36 milionů 

a např. rozpočet úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu spotřebuje 

cca 34 milionů euro.

4.3 Strategie EEA pro období 2004 -  2008

Strategie EEA pro období 2004 - 2008 představuje program, 

který byl přijat řídící radou 25. listopadu 2003. Přijetí programu 

předcházela reorganizace agentury, která byla dokončena v lednu 

2004, aby tato byla schopna lépe plnit cíle nové strategie. Strategie je 

spjata s již zmíněným šestým akčním programem pro životní pro

středí. Strategie se řídí čtyřmi hlavními body a těmi jsou: (1) klima

tické změny, (2) biodiverzita, (3) ochrana lidského zdraví a kvality 

života, (4) řízení a využívání přírodních zdrojů a odpadu.

Jednou z ambic nové strategie je zavedení jednotného systému 

ukazatelů, který má zlepšit fungování informační systém pro oblast 

životního prostředí. Tyto ukazatele mají na základě široce dostup

ných dat (dat z tzv. skladu EEA, který má mj. posloužit ke snadnější 

analýze protínající několik sektorů) jednoduše informovat o stavu 

životního prostředí v jednotlivých zemích. Na základě dat získaných 

ze sítě Eionet bude agentura vydávat i nadále zprávy o stavu život

ního prostředí ve svých členských státech a bude podporovat spolu
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práci se svými již zmíněnými externími partnery. Agentura chce dále 

posílit své komunikační systémy pro zlepšení spolupráce s klienty a 

také pro lepší dostupnost co největšího počtu informací pro veřej

nost.

Další ambicí nové strategie je zavedení nového internetového 

portálu, který by umožnil každému, kdo by o to měl zájem, aby se na 

webových stránkách snadno dostal к informacím o stavu životního 

prostředí ve svém okolí jednoduchým zadáním poštovního směrova

cího čísla nebo použitím interaktivních map. Program by měl vznik

nout za spolupráce agentury pro životní prostředí s agenturami 

Spojených národů a za využitích dalších regionálních či mezinárod

ních iniciativ v tomto směru. Celkově rostoucí informovanost oby

vatel EU o stavu životního prostředí a problémech souvisejících 

s jeho ochranou by tak byla ještě významně podpořena.

Dále se strategie vyjadřuje к problému klimatických změn a s 

nimi souvisejícímu Kjótskému protokolu, který je coby významná 

mezinárodní výzva v oblasti životního prostředí samostatnou kapi

tolou této práce. Agentura si klade za cíl nejen implementaci Kjót- 

ského protokolu jako takového, ale také si dala za úkol do roku 2005 

předložit důkazy výraznějšího pokroku v plnění závazků, které Kjót

ský protokol stanovuje. Evropská unie na sebe přijala závazek ke 

snížení spotřeby energie o jedno procento ročně za zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů na spotřebované energii o dvanáct procent do 

roku 2010. (Evropská agentura pro životní prostředí, 200328)

Agentura si také klade za cíl podporovat nadále postoj EU 

к vytvoření nového a ještě přísnějšího mezinárodního mechanismu 

po vypršení působnosti Kjótského protokolu. Ten by měl být založen 

na dlouhodobé představě EU, že teplota by měla stoupat maximálně 

o dva stupně Celsia ročně, což v dlouhodobém výhledu vyžaduje

28 EEA Strategy 2004 2008
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snížení produkce emisí skleníkových plynů o sedmdesát procent 

proti roku 1990.

Dalším tématem je úbytek biodiverzity. К tomu, aby bylo to

muto jevu zabraňováno mají sloužit různá hodnocení trendů, která 

mají být podkladem pro plánování v oblastech jako jsou zemědělství, 

lesnictví, rybářství, kontaminace půdy, atp. Tomuto snažení má být 

nápomocná i tzv. Natura 2000. Jedná se o určitý program, kterému se 

budu věnovat dál ve své práci. Součástí této kapitoly je také hodno

cení krajinných změn, které jsou nezbytnou součástí dalšího vývoje 

EU.

Předposlední kapitolou je ochrana lidského zdraví a kvality 

života. Problémy, které v této oblasti trápily Evropu ještě na konci 

minulého století se z velké části podařilo vyřešit (např. smog, kon

taminovaná půda, apod.) Na jejich místo ale nastoupily nové hrozby 

jakými jsou např. globální oteplování, chemikálie narušující fungo

vání žláz s vnitřním vyměšováním, které se dostávají do lidského or

ganismu, a které tedy přímo ovlivňují náš hormonální systém, ultra

fialové záření, atp. Tady se chce agentura zaměřit zejména na prosa

zování faktu, že jednotlivé problémy se nedají odstranit pouhou rea

lizací ekologických zájmů, protože mají i jiné dimenze a to zejména 

sociální a ekonomické. Zde se vracíme ke konceptu udržitelného 

rozvoje, který by měl být a v mnoha případech skutečně je podtónem 

aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. Proto je potřeba aby se 

přihlíželo i к těmto aspektům při řešení konkrétních problémů ohro

žující lidské zdraví či kvalitu života.

V oblasti ochrany lidského zdraví a kvality života by měl 

vzniknout určitý metodologický rámec, podle kterého by byly analy

zovány jednotlivé problémy jak životního prostředí tak lidského 

zdraví, které spolu nějakým způsobem souvisí. Také by měly být 

stanoveny základní ukazatelé, jež by posléze vymezily hlavní fak

tory, které mají na životní prostředí resp. lidské zdraví nejničivější
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dopad. Agentura by tu ráda úzce spolupracovala se světovou zdra

votnickou organizací a také vyžaduje založení informační a pozoro

vatelské sítě pro životní prostředí a lidské zdraví v rámci Eionet.

Dalším problémem jsou již zmíněné chemikálie. Zde by se měl 

lépe monitorovat jejich výskyt a dopad na životní prostředí a lidské 

zdraví. Dále je třeba pozorněji a efektivněji sledovat kvalitu ovzduší 

a vody, životního prostředí v mořích, kde lze spolupracovat s další 

evropskou agenturou (European Maritime Safety Agency) či kvalitu 

městského života, která je úzce spjata s hlukem (tady bude vyvíjen 

tlak na rozšiřování tzv. zelených oblastí ve městech).

Podstatnou kapitolu strategie tvoří oblast udržitelného roz

voje. Obrovská spotřeba energie, vody a různých minerálních zdrojů 

není na současné úrovni udržitelná a proto je třeba hledat zdroje 

nové. Ve strategii je zmíněna možnost využití určitých druhů od

padu к získávání energie. Agentura bude prosazovat výrobu pro

duktů, která nebude nákladná, produkty samy budou snadno 

recyklovatelné či nebudou během použití ani po něm nadměrnou 

zátěží pro životní prostředí.

4.4 Natura 2000

Natura 2000 je síť, která byla vytvořena v roce 199229 a jejímž 

primárním cílem je ochrana přírody. V roce 1996 byla ke směrnici 

připojena doložka, ve které je uvedeno 200 živočišných druhů, 434 

rostlinných druhů a 253 typů prostředí, které je třeba chránit. V roce

1997 byla původní směrnice upravena směrnicí novou30, která pů

vodní směrnici přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku.

Natura 2000 představuje program, jehož cílem je na základě 

vědeckých podkladů a informací ochránit tyto živočišné a rostlinné

29 Směrnice 9 2 /43 /C E E
m Směrnice 9 7 /6 2 /C E
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druhy a jejich přirozené prostředí. Zejména u některých živočišných 

druhů představuje fungování Nátury 2000 možná jediný způsob jak 

předejít jejich vyhynutí.

Síť míst, která spadají do tohoto ochranného programu se 

vytváří tak, že každý členský stát odevzdá seznam lokalit, které 

podle něj mají určitý komunitární význam a je tedy třeba je chránit. 

Tato místa jsou pak konzervována za použití různých preventivních, 

opravných a kompenzačních metod. Výběr míst do sítě Natura 2000 

je velmi specifický, odvíjející se přesně od pokynů stanovených ve 

směrnici o přirozených prostředí31. Účelem tohoto snažení není 

pouze vytvořit katalog míst nutných к ochraně. Cílem je pojmout 

každou takovou lokalitu coby součást určitého celku, na který působí 

mnoho faktorů samozřejmě včetně lidské činnosti. Každý stát tedy 

odevzdá seznam vybraných lokalit. Na základě těchto státních se

znamů pak Komise vytvoří seznam míst komunitárního významu 

(Sites of Community Importance -  SCIs). Seznamy jsou pak také po

suzovány již zmíněným evropským tematickým centrem na ochranu 

přírody a v rámci vědeckých seminářů jsou návrhy posuzovány od

borníky Komise. Komise má navržená místa hodnotit na základě je

jich relativní hodnoty v národním měřítku, jejich významu coby části 

nějaké migrační trasy a jejich celkové hodnoty v rámci šesti biogeo

grafických zón (severní, kontinentální, atlantická, alpská, středo

zemní) Kromě toho se v celém procesu hodnocení jednotlivých loka

lit aktivně angažují další nezávislé instituce jako např. World Wild

life Fund - WWF

Do určité míry je Natura 2000 reakcí na poptávku ze strany 

části obyvatelstva EU, kteří vyžadují přístup к informacím o stavu 

přírody v Evropě. Podle údajů Eurobarometru se o tuto problema

tiku zajímá více než třetina obyvatel EU32. Jde o první evropskou

31 92/43/CEE
32 http:/ /  www.eurosite.org
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iniciativu v oblasti ochrany životního prostředí, kdy všech 25 států 

spolupracuje na základě společného legislativního rámce.

Každý stát je sám zodpovědný za ochranu vlastních chráně

ných ploch, kterou svěřuje určitým autoritám podle vlastního uvá

žení. Stejně tak i obecné financování programu je v kompetenci jed

notlivých členských států. V rámci evropské unie nicméně existuje 

tzv. fond LIFE-Nature, který má pomáhat financovat naléhavé či 

inovátorské ochranářské práce. Tento fond je spravován generálním 

ředitelstvím pro životní prostředí.

Součástí programu Natura 2000 jsou tzv. zelené dny, které 

slouží к tomu, aby se na regionální úrovni osvětloval význam Ná

tury 2000 a aby se vůbec tento program dostal do širšího povědomí 

občanů EU.

Zemí, která má nejrozsáhlejší plochu území chráněných Nátu

rou 2000, je Španělsko33.

33 www.pencat.net/m ediam b/eng/pn/3xnatura.htm
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5. Environmentální integrace

Jak již ukázaly pátý a šestý akční program pro životní 

prostředí, nezbytným aspektem dalšího vývoje environmentální po

litiky je její integrace do co možná největšího počtu ostatních společ

ných politik. V pátém akčním programu byl tento princip poprvé 

rozpracován (ačkoli tato myšlenka již nějakou dobu existovala), 

nicméně aktivní proces jeho prosazování začal až o několik let poz

ději od jeho přijetí.

5.1 Zasedání Evropské Rady v Lucemburku

V roce 1997 na zasedání Evropské Rady v Lucemburku byla 

tato potřeba zdůrazněna a byl vydán apel na Komisi, aby co nejdříve 

představila nějakou strategii ještě před zasedáním Evropské Rady 

v roce 1998 v Cardiffu. Komise zareagovala prostřednictvím komu

niké, které neslo název „Partnerství pro integraci -  strategie pro inte

graci životního prostředí do politik Evropské Unie". Jedná se v podstatě o 

návrh, jak do praxe uvést článek 6 smlouvy z Maastrichtu, který vy

žaduje, aby se do všech politik a aktivit Evropské Unie integroval 

zájem na ochraně životního prostředí.

5.2 Zasedání Evropské Rady v Cardiffu

V roce 1998 se konalo zasedání Evropské Rady v Cardiffu. To 

mělo pro další vývoj integrace environmentální politiky do ostatních 

politik zásadní význam. Byl tu poprvé vysloven požadavek směrem 

к jednotlivým formám Rady EU, aby připravily a předložily strategie 

a programy pro environmentální integraci pro každý jednotlivý 

sektor. Na počátku se environmentální integrace týkala tří základ

ních odvětví, ve kterých je přímý dopad jejich rozvoje na kvalitu ži
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votního prostředí nejmarkantnější. Byly jimi doprava, energie a sa

mozřejmě zemědělství. К těm postupně přibylo šest dalších odvětví 

(v současnosti jich je tedy devět). Těmi jsou průmysl, vnitřní trh, roz

vojová politika, rybářství, obecné záležitosti a ekonomické a finanční 

záležitosti.

5.3 Zasedání Evropské Rady v Helsinkách

V roce 1999 proces pokračoval zasedáním Evropské Rady 

v Helsinkách, kde bylo řečeno, že v okamžiku, kdy budou jednotlivé 

sektorové strategie pro integraci politiky životního prostředí hotové, 

mělo by bez prodlení dojít к jejich implementaci. V průběhu imple

mentace by samozřejmě mělo docházet к monitorování a pravidel

nému hodnocení, aby bylo zřejmé, zda jsou jednotlivé strategie efek

tivní, a aby bylo možné je pozměnit v případě, že by efektivní ne

byly. Ke Komisi a Radě byl vznesen požadavek, aby pro tuto fázi 

vytvořily vhodné a přiměřené nástroje. Komise byla navíc vyzvána, 

aby do konce roku 2000 předložila návrh šestého akčního programu 

pro životní prostředí.

5.4 Zasedání Evropské Rady v Gotteburgu

Rok 2001 byl pak pro další integraci environmentální politiky 

ještě zlomovější než rok 1998. V tomto roce se zasedání Evropské 

Rady konalo v Gotteborgu a byla zde předložena strategie udržitel

ného rozvoje. Navíc došlo к přidružení třetího -  environmentálního - 

pilíře k Lisabonské strategii.
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5.5 Lisabonská strategie

Lisabonská strategie byla přijata v roce 2000 na dalších deset 

let. Jejím hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se EU stala celosvě

tově nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomickou silou. 

Důraz přitom zpočátku kladla na tři sféry a sice sféru ekonomickou 

(1. pilíř), sféru sociální (2. pilíř) a třetím pilířem se pak stala sféra en

vironmentální, jak již bylo předesláno. Nicméně stručný pohled do 

zápisů z projevů vrcholných představitelů EU včetně komisaře pro 

životní prostředí Stavrose Dimase ukazuje, že druhé dva pilíře jasně 

ustupují do pozadí a přednost je dávána pilíři prvnímu. 

К rozhodnutí změnit takto původní stav věcí se dospělo při hodno

cení úspěšnosti Lisabonské strategie v poločase její existence. 

Z Kokovy zprávy34 jasně vyplývá, že cíle stanovené původně touto 

strategií se zdaleka nedaří plnit tak, jak bylo na začátku vytyčeno. 

Komise potom v reakci na tuto zprávu vydala prohlášení, ve kterém 

uvádí, že v zájmu dosažení výraznějšího ekonomického pokroku se 

druhý a třetí pilíř Lisabonské strategie odsunou do pozadí35.

Přesto je ale samozřejmě dál potřeba tuto politiku rozvíjet. Ev

ropská agentura pro životní prostředí proto v loňském roce vyvinula 

iniciativu, aby se nějakým způsobem zhodnotily dosavadní pokroky 

v environmentální integraci. Vytvořila proto projekt, jehož výsledky 

zahrne do letošní pravidelné zprávy o stavu životního prostředí 

v EU. Při dosavadním hodnocení byla samozřejmě odhalena řada 

nedostatků, na kterých je potřeba dále pracovat. Nicméně i taková 

odhalení představují pokrok.

Jedním z problémů např. je, že není zcela jasné, jaké kompe

tence kam spadají, kde se vlastně vytvářejí rozhodnutí, a kde tedy

34 Zprávu předložila pracovní skupina vedena Willemem Kokem, bývalým  
předsedou nizozemské vlády v letech 1994 až 2002, kdy byl předsedou strany 
PvdA (Parti van de Arbeid)
35 h ttp ://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon Strategy
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vlastně leží zodpovědnost. Naopak pozitivně je ve zprávě EEA hod

nocena existence tzv. Impact Assessments36 (hodnocení dopadu), 

která jsou přijímána pro rostoucí počet projektů. Další pozitivní 

zprávou je, že 19 z 25 států EU má nějakou konzistentnější strategii 

udržitelného rozvoje. Naopak jako další nedostatek je hodnocena ab

sence nějakého rámce pro hodnocení a porovnávání úspěšnosti envi

ronmentální integrace v různých oblastech. Proto se má dále praco

vat na vytvoření co nejvhodnějších kritérií, což může být problema

tické kvůli odlišnosti jednotlivých sektorů a tedy ani environmen

tální integrace nemůže ve všech probíhat úplně stejně, což ovšem ne

musí nutně znamenat, že v jedné oblasti je úspěšnější než v jiné. 

Přesně tuto komplikaci je potřeba při vytváření nových kritérií zo

hlednit.

5.6 DOPRAVA

Současný stav dopravy v EU není udržitelný. A 

v některých ohledech se bohužel spíše od udržitelnosti vzdaluje, 

místo aby к ní směřoval. Největším problémem jsou emise CO2, které 

jsou v rámci tohoto sektoru vypouštěny do ovzduší. Nejen, že tak 

doprava ohrožuje splnění závazků vyplývajících z Kjótského proto

kolu, ale také znemožňuje dosáhnout cílů tématické strategie pro 

čistotu ovzduší přijatou v rámci šestého akčního programu pro ži

votní prostředí.

36 jedná se o systematický proces, v němž se předběžně zkoumá dopad toho 
kterého projektu na životní prostředí. Pokud by tento předpoklad vyšel opravdu 
negativně, bylo by možné takový projekt úplně zrušit či ho alespoň pozměnit. 
(Clement, p. 23)
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5.6.1 Automobilová doprava

V posledních letech se automobilová doprava, zejména 

osobní, zařadila na první místo v žebříčku znečišťovatelů ovzduší a 

předpokládá se, že se situace bude i nadále zhoršovat, jelikož tato 

stále rapidně narůstá. (Europe at a crossroads, the need for sustaina

ble transport) Tento zcela zásadní problém je tedy potřeba nějakým 

způsobem řešit.

Skutečnost je taková, že rostoucí prosperita vedla v posledních 

letech, jak již bylo zmíněno, к poměrně velkolepému nárůstu 

v osobní dopravě a Evropská Unie se proto snaží najít způsob, jak 

z rostoucího využívání dopravy vytěžit i růst ekonomický, ale v 

první řadě klade důraz na to, aby vše bylo provedeno v rámci kon

ceptu udržitelného dopravního modelu. To znamená např. rozvoj že

lezniční a veřejné dopravy, zvýšené používání jízdních kol, atp. 

Dobrou zprávou je, že v tomto posledním období došlo к relativně 

značnému snížení škodlivých emisí z dopravy a to právě v důsledku 

zejména evropské legislativy. Nová auta, která teprve přicházejí na 

trh, podléhají přísnějším pravidlům než tomu bylo donedávna37.

Evropská Unie kromě toho odstartovala několik různých inici

ativ (buď legislativních či ve formě pobízení к dobrovolným závaz

kům), aby tak stimulovala produkci a prodej automobilů šetrnějších 

к životnímu prostředí.

První konkrétní věcí, kterou je třeba v rámci nejen dopravního 

sektoru udělat, je snížit emise oxidu uhličitého. Zdroje se v tomto 

údaji liší a uvádějí, že v rámci dopravního sektoru je uvolňováno 

dvacet osm až čtyřicet procent všech emisí CO2. Silniční dopravě je z 

tohoto množství přičítáno osmdesát čtyři procent (Komise, 2002)38.

Hlavní podíl na tom mají zejména vozidla, která jezdí na ben

zín. Asociace evropských automobilových výrobců (Association of

37http: /  / www.euractiv.com /  Article?tcmuri-tcm:29-l 17504- 
16&tvpe=LinksDossier
38 Taxation of Passangers Cars in the European Union
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European Automobile Manufacturers -  AEAM) se proto dobrovolně 

odhodlala ke snižování těchto emisí. Cíl, který si stanovila odpovídá 

140 gramům oxidu uhličitého na jeden kilometr. К tomuto kroku se 

odhodlala v červenci 1998, kdy tato hodnota představovala vylepšení 

zhruba o dvacet pět procent proti tehdejšímu stavu. Dosaženo jí má 

být do roku 2008 a to zejména technickým pokrokem. V roce 2002 

navíc EU ratifikovala Kjótský protokol, čímž se zavázala к plnění 

jeho cílů. Toho má být kromě zmíněného technického pokroku dosa

ženo pomocí některých fiskálních nástrojů, zejména pak daní, jak by 

se to líbilo představitelům Komise. Komise už nějakou dobu usiluje o 

prosazení takových finančních opatření, které by byly pro členské 

státy přijatelné a alespoň částečně by umožňovaly zmírnění negativ

ního dopadu provozu automobilů na životní prostředí nicméně není 

v tomto úsilí příliš úspěšná, neboť se pohybuje právě na citlivé hra

nici zavádění daní na komunitární úrovni.

Evropská Rada i Parlament stanovily, že emise oxidu uhliči

tého mají být do roku 2005 či maximálně do roku 2010 sníženy na 120 

gramů na kilometr, což je ještě o 20 gramů méně, než к čemu se dob

rovolně zavázala již zmíněná AEAM. Podle zpráv Komise vypadá 

současná situace velmi příznivě a pokroky směrem ke splnění tohoto 

cíle jsou zřejmé. Přesto Komise zcela neupouští od snahy nějakým 

způsobem zapojit do oblasti automobilů již zmíněné daně. Podle 

Komise by daně měly být alespoň vedlejším nástrojem, který by na

dále pomáhal směřovat к vytyčenému cíli (tedy oněch 120 gramů 

emisí oxidu uhličitého na 1 km do roku 2010). Dále by existující daně 

měly být bud' zcela nahrazeny daněmi odvozenými od produkce 

emisí CO2, anebo by alespoň část již existujících daní (registrační daň 

či oběhová daň) měla být touto formou daně doplněna. Pokud by 

к tomu ovšem došlo, dá se předpokládat, že ne nepodstatné zisky 

z těchto daní by se v důsledku úspěšné environmentální politiky sni

žovaly.
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Ovšem jakékoli daně představují poměrně problematickou 

oblast, protože nespadají do kompetencí EU. Daně jakéhokoli cha

rakteru si jednotlivé členské státy velmi přísně určují samy a nejinak 

je tomu přirozeně i u danění automobilů. V současné době tak exis

tuje dvacet pět různých systémů pro danění používání automobilů, 

což může vést ke zbytečným komplikacím, zatímco vazba danění na 

ochranu životního prostředí iniciovaná ze strany jednotlivých států 

prakticky donedávna neexistovala.

Problémy, které mohou v souvislosti s existencí různých da

ňových systémů vzniknout, jsou např. zdvojení registrační daně 

v případě, že je auto nakoupeno v jiném státě, než kde bude následně 

provozováno. Rozdílné daně ovšem způsobují problémy i prodej

cům, jelikož v podstatě brání zvyšování konkurence a vytváření no

vých pracovních příležitostí. Na druhou stranu je pravda, že prodejci 

ve státech, kde je registrační daň nízká či vůbec žádná, obvykle na

stavují vyšší ceny před zdaněním.

Kromě úpravy stávajících daní či zavedení nových a snižování 

emisí CO2 je potřeba také nadále snižovat emise různých jiných 

škodlivých látek a částic. К tomu jsou již řadu let stanovovány různé 

limity. Od roku 1993 se tyto limity na znečišťování ovzduší motoro

vými vozidly nazývají „standardy". Všechny existují pod společným 

názvem Euro a podle období, kdy byly v platnosti, mají přiřazené 

číslo (Euro 1 -  92/93, Euro 2 -  96/97, Euro 3 -  00/01, Euro 4 -  04/05, 

Euro 5 a 6 by měly existovat do roku 2010). Technologie k tomu, aby 

mohly být tyto limity dodrženy sice existují, ale jsou zatím velmi ná

kladné. Nové technologie by se měly rozvíjet i ke zlepšení fungování 

motorů, nicméně i tyto jsou samozřejmě drahé a navíc zatím jen ve 

fázi testování. Aktuálně se připravuje legislativa pro standard Euro 

5.
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5.6.2 Iniciatívy v dopravní sféře

EU chce mj. do budoucna klást důraz na zvýšení využívání 

alternativních paliv zejména, ale nejen z důvodů jejich větší šetrnosti 

vůči životnímu prostředí. Ve svém prohlášení o alternativních pali

vech stanovuje Komise cíl, aby do roku 2020 tato paliva tvořila ale

spoň dvacet procent všech paliv v silniční dopravě. Největší poten

ciál pak mají tato alternativní paliva: biopaliva, která jsou již 

v současné době dostupná, zemní plyn ve střednědobém výhledu a 

v dlouhodobém výhledu pak vodík a palivové články.

Biopaliva -  jsou sice v současné době již к dispozici, nicméně 

nejsou příliš využívána. V květnu roku 2003 proto Komise vydala 

směrnici, na jejímž základě měly jednotlivé členské státy stimulovat 

podíl biopaliv na trhu. Do konce letošního roku (tedy roku 2005) by 

měl jejich podíl činit dvě procenta a do konce roku 2010 dokonce 5,75 

procent. Pokud by tato směrnice byla úspěšně implementována 

všemi státy, mělo by tak dojít к významnému ušetření na celkové 

spotřebě ropy.

Zemní plyn -  má oproti ostatním poměrně jistou dodávku a 

pokud by jeho prodej byl stimulován nějakou formou daně za benzín 

či naftu, mohl by být jeho podíl na trhu v dlouhodobém výhledu 

poměrně dost významný. Odborníci doporučují, aby v tomto ohledu 

bylo přikročeno к harmonizaci standardů pro využívání zemního 

plynu coby paliva pro motorová vozidla.

Vodík -  ten je pro životní prostředí nejméně zatěžující. Komise 

proto podporuje další výzkum v oblasti možností jeho využití. Jedná 

se totiž mj. o hojný zdroj energie.

К dalším společným iniciativám patří:

• výzkum právě zejména možností využití vodíku 

v dopravě.

• snaha (z podnětu Komise) eliminovat přítomnost někte

rých plynů (fluorované) v klimatizacích, neboť jejich vylučování do
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ovzduší má neblahé následky na klimatické podmínky a přináší je

jich nežádoucí změny.

• podpora zavádění informačních systému do automobilů. 

Ty by teoreticky zefektivnily řízení dopravy a omezily tak zácpy a 

hluk.

• snaha omezit znečištění pneumatikami, ze kterých se uvol

ňují některé toxické chemikálie, které mohou mít karcinogenní 

účinky. Komise předložila v roce 2004 návrh na řešení tohoto pro

blému, o kterém budou dále rozhodovat Rada a Parlament v procesu 

spolurozhodování.

• snaha o prosazení recyklaci starých vozidel. Ty ročně 

představují zhruba osm až devět tun odpadu. Ze strany Parlamentu 

a Rady byla proto schválena směrnice ohledně recyklace a je vyvíjen 

tlak na výrobce, aby dbali na recyklovatelnost nových výrobků.

V dopravním sektoru lze každopádně zaznamenat řadu kon

krétních iniciativ buď ze strany Komise, či ze strany představitelů 

samotného automobilového průmyslu. Tyto iniciativy představují 

určitý pokrok, který vyvažuje nárůst silniční dopravy a tedy i pro

dukci emisí CO2.

Jednou z takových iniciativ, která má přinést řešení proble

matické situace v dopravě je tzv. Auto Oil Programme. V roce 1994 se 

konalo jednání o evropských standardech automobilových emisí, 

z něhož právě vzešel tento program. Ten navrhuje, aby byly vyvi

nuty nové emisní standardy pro ty automobily, které se objeví na 

trhu od doby přijetí programu. Zástupci ropného a automobilového 

průmyslu měli společně provést analýzu výdajů na produkci vozů, 

které by byly pro životní prostředí menší zátěží a na základě této 

analýzy dospět к takovému způsobu řešení problému se znečištěním 

ovzduší, který by byl ekonomicky nejefektivnější. Zástupci těchto 

dvou průmyslů na programu spolupracovali se zástupci Komise a

65



společně navrhli tři fáze, na jejichž konci měl stát již zmíněný pro

gram coby hotové a efektivní řešení.

V první fázi bylo potřeba vypracovat určitou vyhlídku kvality 

ovzduší do budoucna a pokud by tato kvalita měla dosáhnout 

znepokojivě nízké míry, byly by přijaty adekvátní standardy pro 

redukci škodlivých emisí. Dál bylo třeba posoudit, jak efektivní by 

byla jednotlivá opatření, která by к redukci emisí vedla a jaké ná

klady by zavedení těchto opatření znamenalo. Na konci této fáze by 

se tedy stanovil rámec takových opatření, která by jednak byla 

účinná a jednak ne zbytečně nákladná.

Ve druhé fázi proběhla kolekce dat zastřešená evropským 

programem o emisích, palivech a motorových technologiích 

(European Programme on Emissions, Fuels and Engine Technologies 

-  EPEFE). Cílem bylo posbírat data o škodlivých emisích, podle toho, 

jak je při spalování produkují různé druhy pohonných hmot. Ve třetí 

fázi pak proběhla studie, která zkoumala a hodnotila ekonomickou 

výhodnost možných opatření.

V roce 1996 pak byla zpráva předána Parlamentu a Radě. 

Zpráva mj. obsahovala návrhy dvou směrnic, které měly být přijaty 

co nejdříve. Byla to jednak směrnice o kvalitě benzínových a 

naftových paliv a jednak směrnice vztahující se к znečišťování 

ovzduší automobilovými zplodinami39.

V rámci výše zmíněného programu také došlo к ohodnocení 

stavu jednotlivých emisí v souvislosti s tím, jak bude potřeba s nimi 

nakládat do budoucna. Za uspokojivý byl označen pouze stav oxidu 

uhelnatého. Emise benzenu, oxidů dusíku a stav ozónu byly 

označeny za znepokojivé a nadále bude potřeba tyto problematické 

oblasti řešit.

39 9 6 /0 1 63/COD a 96/Q164/COD
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К relativně významnému kroku ze strany Komise došlo na za

čátku roku 2005, kdy byla zřízena speciální pracovní skupina 

s názvem CARS 21 (z anglického Competitive Automotive Regula

tory System for the 21st century). Vedle představitelů Komise jsou v 

této skupině zastoupeni také představitelé Parlamentu, členských 

států, průmyslu, odborů, nevládních organizací a uživatelů. Hlavním 

cílem práce této skupiny je zvýšení konkurenceschopnosti evrop

ského automobilového průmyslu s důrazem na jeho potenciální soci

ální a environmentální dopady.

5.6.3 Letecká doprava

Poptávka po letecké dopravě v posledních letech celosvětově 

roste a to poměrně významně. Podle zprávy vydané IPCC (Internati

onal Panel on Climate Change) v roce 1999 rostl podíl letecké do

pravy v letech 1980 až 1995 o pět procent každý rok a tento vývoj je 

dále předpokládán do roku 201540. Tento trend samozřejmě platí i 

v EU.

Stejně jako u automobilové dopravy je i u letecké dopravy 

míra negativního dopadu na životní prostředí značná. Kromě toho, 

že opět dochází k produkci nebezpečných emisí, které mají vliv na 

klimatické změny, působí letecká doprava negativně i třeba v tom, že 

přispívá k celkové míře kyselých dešťů, či ohrožuje zdraví lidí žijí

cích v blízkosti letišť nadměrnou mírou hluku. Přitom emise CO2 a 

vysoká hladina hluku jsou dva nejzávažnější problémy spojené 

s leteckou dopravou. Podle již zmíněné zprávy IPCC ročně (po)roste 

produkce emisí tohoto nebezpečného plynu o tři procenta. Kon

krétně se tu jedná o období 1990 až 2015. Komise proto vyvíjí mnoho 

aktivit, aby negativní dopady letectví zmírnila. Např. již v roce 1992 

vydala směrnici, podle níž měly z evropských letišť zmizet ty nej

hlučnější stroje.

40 eu .n l/com m /transport/air/environm ent/index_en.htm
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Z roku 1999 pochází další komuniké vydané Komisí. Informuje 

o stavu letecké dopravy a jejím dopadu na životní prostředí. Komu

niké nese název Letecká doprava a životní prostředí -  Směrem 

к naplnění výzev udržitelného rozvoje. Komise tehdy zkonstatovala, 

že rozvoj v letecké dopravě je výrazně rychlejší než pokrok ve vyví

jení takových environmentálních technologií, které by mohly zamezit 

negativnímu dopadu letecké dopravy na životní prostředí. Na prv

ním místě samozřejmě opět mluvíme o produkci CO2. Proto Komise 

navrhla určitá ekonomická regulační opatření, která by v praxi zvý

hodňovala ty letecké společnosti a provozovatelé, kteří by investo

vali do technologií přátelských к životnímu prostředí. Náklady na 

tato vylepšení by se pak samozřejmě odrazily v nákladech na využí

vání letecké dopravy.

V roce 2002 následovala nová směrnice o hluku41. Tato směr

nice byla v podstatě reakcí na nový certifikovaný standard ohledně 

hluku, který je součástí mezinárodní konvence o civilním letectví42.

Komise nadále spolupracuje s různými dalšími organizacemi 

(např. s Organizací spojených národů v rámci konvence o klimatic

kých změnách či s mezinárodní organizací civilního letectví), které jí 

dávají příhodné podněty pro práci na takové politice letecké do

pravy, která by byla udržitelná a šetrná к životnímu prostředí.

5.7 ZEMĚDĚLSTVÍ

Vzhledem к tomu, že zemědělská nebo zalesněná půda před

stavuje asi tři čtvrtiny celkové plochy EU a vzhledem к tomu, že ze

mědělská politika stále odčerpává více než čtyřicet procent financí ze 

společného rozpočtu, je její provázanost nejen s politikou životního

«  2 0 0 2 /3 0 /ЕС
42 Volume 1, Part II, Chapter 4 of Annex 16
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prostředí velmi významná. Konkrétně s životním prostředím ale 

souvisí opravdu velmi úzce.

Celá zemědělská politika je v první řadě soustředěna na pro

dukci. Aby byla produkce co nejvyšší, docházelo v minulosti ke zin- 

tenzivňování zemědělství, které bylo ještě podporováno různými 

dotacemi. Ty ve své podstatě pobízely farmáře ke zvýšenému pou

žívání různých hnojiv a pesticidů, které jsou pro životní prostředí 

velkou zátěží.

Zemědělská politika je vnímána jako problematická z mnoha 

úhlů pohledu. Proto také za dobu své existence prošla již řadou refo

rem. Dá se říci, že každá další z těchto reforem více a více zohledňuje 

nutnost integrace zemědělské politiky s politikou životního pro

středí. V současné době jsou hlavní cíle SZP následující: produkovat 

zdravotně nezávadné potraviny, přispívat к udržitelnému rozvoji 

venkova a chránit statut životního prostředí v zemědělských oblas

tech.

Reforma 1992

Podstatné změny, které mají za úkol učinit zemědělství přátel

štější vůči životnímu prostředí, se začaly odehrávat v podstatě až 

v 90. letech. První reforma přišla v roce 1992. Ta přinesla např. tzv. 

agro-ekologická opatření, která v praxi znamenají to, že jednotliví 

farmáři jsou odměňováni v případě, že přikročí к určitým nadstan

dardním praktikám šetrným к životnímu prostředí. Dále byly zave

deny prémie za zextenzívnění produkce v některých oblastech (např. 

chov hovězího dobytka). To byla proti dřívějším praktikám, kdy byla 

naopak podporována obecně vysoká produkce, veliká změna.

Právě již od roku 1992 Rada iniciuje řadu programů, které mají 

vést к tomu, aby bylo zemědělství šetrnější к životnímu prostředí. 

Jednotlivé programy jsou nicméně spravovány menšími než státními 

jednotkami a jsou předmětem souhlasu Komise. Environmentální in
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stituce nad nimi však mají pouze jakýsi dohled a většinou se nepo

dílejí na jejich přímé přípravě a realizaci. Co se týká financování jed

notlivých programů, ve velké většině se o to stará evropský zeměděl

ský poradenský a garanční fond (EAGGF -  European Agriculture 

Guidance and Guarantee Fund). Přes veškeré iniciativy a finanční 

podporu ze strany Unie se zmíněných programů ještě v roce 1998 

účastnila jen každá sedmá farma (Komise, 1999)43. Toto číslo bylo na

víc dáno vysokou participací tehdy nově vstoupivších států, tedy Ra

kouska, Švédska a Finska. Je logické, že se těchto programů spíše 

účastní farmáři z bohatších oblastí a tedy z relativně bohatších zemí.

Pátý akční program pro životní prostředí mj. stanovil, že pat

náct procent zemědělské půdy v EU má být vyhrazeno pro environ

mentální účely. V současné době byl již tento požadavek překročen a 

bylo dokonce dosaženo míry dvacet procent. Státy, které vstoupily 

do Unie v roce 1995 dokonce dosahovaly hodnoty až padesát pro

cent.

Zemědělství také do určité míry patří к oblastem, které přispí

vají к produkci nebezpečných emisí skleníkových plynů. I když 

z celkové míry jde asi jen o necelých devět procent, představuje ze

mědělství významného producenta zejména CH4 a N2O. Nicméně 

zemědělství je asi jedinou oblastí, která může podstatně přispět i 

к redukci těchto emisí.

Reforma 1999

К další z výše zmíněných reforem bylo přistoupeno v roce

1999. Ta již byla v podstatě součástí Agendy 200044, která ovšem 

zahrnuje více oblastí než jen zemědělství. Tato reforma přinesla tu

43 Impact of Agri-Environment Measures
44 Agenda 2000 je akční program, jehož cílem bylo posílit společné politiky EU a dát jí 
nový finanční rámce na léta 2000 -  2006 s ohledem na rozšíření (květen 2004). Agenda 
2000 přinesla řadu reforem, z nichž nejskloňovanější byly např. reforma zemědělské 
politiky či strukturálních fondů.
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zásadní změnu, že integraci zemědělské politiky s politikou život

ního prostředí postavila do dvou základních pilířů. První pilíř se 

týká tržní politiky a je známý coby horizontální regulace, protože 

ovlivňuje veškeré přímé platby. Druhý pilíř se zaměřuje na udrži

telný rozvoj venkova. Zmíněná reforma dala mj. členským státům 

možnost volby, jak budou prosazovat zvyšující se standardy pro ži

votní prostředí v rámci zemědělství. Cílem všeho bylo relativní sní

žení produkce a tím snížení nároků na životní prostředí. Státy toho 

mohly dosahovat třeba tím, že by na farmáře, kteří stanovené pod

mínky (např. počet kusů hovězího dobytka či ovcí na jednu farmu, 

povolený objem hnojiv na určitou velikost plochy, apod.) nesplní, 

uvalily určité sankce, které by v krajním případě mohly znamenat 

dokonce úplné zastavení přímých plateb.

A genda 2000

Agenda 2000 dále přinesla princip nazvaný „dobrá farmářská 

praxe", který stanovil, že existence standardů, pro zemědělskou čin

nost v její návaznosti na životní prostředí je nutná. Nicméně míru 

těchto si měl každý členský stát určit sám, ať už na národní či regio

nální bázi. Splnění těchto standardů je nezbytné proto, aby mohl ten 

který farmář vstoupit do tzv. agro-environmentálního systému a tak 

se stát předmětem výplaty agro-environmentálních plateb. Další 

změnou, která svým způsobem existovala již před přijetím Agendy

2000, ale kterou až tato zavedla coby další povinný standard je tzv. 

modulace. Modulace v podstatě umožňuje převedení části plateb 

z prvního pilíře (to znamená všechny přímé platby pro farmáře) do 

rozpočtu na zavádění některých agro-environmentálních poplatků. 

Modulace by ale měla vstoupit v platnost v podstatě až od letošního 

roku, tedy roku 2005.

V roce 2003 byla přijata další reforma SZP, která tyto pro ži

votní prostředí zcela zásadní změny ještě posílila. Jednou z nich bylo,
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že většina finančních injektáží pro farmáře se přestala vázat na objem 

jejich produkce. Přestal tedy platit systém „čím víc vyrobíš, tím víc 

dostaneš". Naopak se výše těchto příspěvků od té doby odvozuje mj. 

od toho, jak produkce toho kterého farmáře je či není pro životní 

prostředí zatěžující.

IRENA

Všechny tyto reformy, ke kterým v několika posledních letech 

došlo, vyústily nakonec do programu, který nese název IRENA -  

„indicator reporting on the integration of environmental concerns 

into agricultural policy". Na tomto projektu pracují společně gene

rální ředitelství pro životní prostředí, generální ředitelství pro země

dělství, generální ředitelství pro Eurostat, generální ředitelství pro 

společný výzkum a Evropská agentura pro životní prostředí. Cílem 

projektu je vytvořit určitý okruh agro-environmentálních ukazatelů, 

na základě kterých by bylo možné sledovat jak úspěšně či neúspěšně 

postupuje integrace politiky životního prostředí do politiky země

dělské. Program by měl přinést užitek evropským institucím, minis

terstvům životního prostředí a zemědělství jednotlivých členských 

států či zainteresovaným akcionářům.

Jednou z nejzásadnějších aktivit, kterým se Komise věnuje 

v oblasti integrace zemědělství a životního prostředí je tedy zakot

vení určitých agro-environmentálních ukazatelů. К tomu, aby tyto 

ukazatele skutečně o něčem vypovídaly je třeba splnit dvě pod

mínky. Zaprvé by měly mít určitý pevný vědecký základ a zadruhé 

by měly vznikat na celoevropské úrovni (v době, kdy vznikaly byla 

tedy snaha do přípravy zahrnout právě i nově přistoupivší státy tak, 

aby výpovědní hodnota zpráv vznikajících na základě těchto ukaza

telů, byla co nejvyšší). Přirozeně, měl-li by každý stát své normy, 

které by se od sebe lišily, byla by jejich výpovědní lhůta nulová a tu-
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dĺž i integrace ochrany životního prostředí do zemědělské politiky 

by byla velmi náročná a výsledky nedostačující.

5.8 ENERGIE

Souvislost mezi produkcí a spotřebou energie a stavem život

ního prostředí je zcela zřejmá. Proto byla energie obsažena již 

v prvním balíčku oblastí, kde bylo třeba jednat. Toto téma bylo na 

pořadu dne prakticky od počátku devadesátých let, ale většinou vše 

fungovalo na základě směrnic ke konkrétním problémům. Žádná 

obecná strategie v té době nevznikla. Zásadnější změnu přinesl až 

pátý akční program pro životní prostředí, který energii udělil, jak již 

bylo dříve vysvětleno, jasnou prioritu.

Cílem udržitelného rozvoje v oblasti energie je jednak dosáh

nout snížené spotřeby energie v celé EU a jednak zajistit kvalitní a 

levné zdroje šetrné к životnímu prostředí. Oblast energie je samo

zřejmě ve snaze o dosažení udržitelného rozvoje zcela esenciální 

díky své klíčové souvislosti s klimatickými změnami (stejně jako 

tomu bylo u předchozích dvou oblastí, tedy zemědělství a dopravy, 

což je také důvod, proč jim byla při integrace životního prostředí do 

ostatních politik dána přednost).

Stejně jako v ostatních oblastech se začal důraz na životní pro

středí i v oblasti energie klást na počátku devadesátých let. Od té 

doby vzniklo několik programů, jejichž cílem bylo nejprve zjistit jaké 

jsou skutečné dopady produkce a spotřeby energie na životní pro

středí a poté tyto dopady zohlednit v dalším vývoji energetické poli

tiky. Překážkou totiž je, že podstata jednotlivých problémů, kterým 

životní prostředí v důsledku produkce energie čelí, není zcela známá 

a objasněná. Proto je potřeba investovat poměrně značné částky do 

výzkumu s cílem zajistit, aby byl další postup v této oblasti efektivní
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a vysoké náklady do výzkumu ze společného rozpočtu se tak měly 

šanci v krátkodobém výhledu alespoň částečně vrátit.

Esenciální součástí výzkumu v oblasti energie je výzkum na 

poli obnovitelných a ekologicky šetrných zdrojů tj. biopaliv. Navíc 

energie získaná z biomasy je z pohledu životního prostředí opravdu 

velmi zajímavá a to z toho důvodu, že objem emisí CO2, který 

vznikne při jejich spalování se více či méně rovná objemu, který je 

během jejich růstu pohlcen45.

Dalším z důvodů, proč je na sektor energie kladen takový dů

raz je, že levná a efektivní produkce energie, která dále nepůsobí ne

gativně na životní prostředí, činí Evropu více konkurenceschopnou 

na globálním trhu.

První kus legislativy, který se týkal integrace energetického 

sektoru s ochranou životního prostředí se objevil v roce 1999. Poté 

byl revidován o rok později, aby mohl být představen na Gotte- 

borgském summitu. Ještě v Helsinkách si ale Rada vymínila nutnost 

pravidelných zpráv o vývoji sektorové integrace. Na tuto žádost 

Komise zareagovala v roce 2001, kdy vydala první zprávu o integraci 

životního prostředí do energetické a dopravní politiky. Tato zpráva 

ještě byla pro obě odvětví společná vzhledem к jejich úzké prováza

nosti i z pohledu působení na životní prostředí, nicméně 

v současnosti jsou již analyzována coby dvě oddělená odvětví.

Zpráva Komise byla ze strany Rady hodnocena velmi pozi

tivně a to jak fakt, že byla vůbec vyhotovena, tak i závěry, které pre

zentovala. Nicméně bylo samozřejmě zdůrazněno, že bez dalších 

podnětů nebude pozitivní vývoj nadále pokračovat a že je tedy další 

asistence Komise velmi žádoucí. Dále Rada ve svém vyjádření upo

zornila, že je nezbytné, aby se do budoucna zrušil stereotyp, který 

proti sobě staví efektivní ochranu životního prostředí a další ekono

mický rozvoj.

45 http: /  /europa.eu.int/com m /research/e esd /leaflets/e n /info.html
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5.9 PRŮMYSL

Průmysl se stal čtvrtou oblastí, na kterou Evropská Unie polo

žila důraz při integraci politiky životního prostředí do ostatních po

litik. Důvodem pro to byl samozřejmě potenciál tohoto odvětví pro 

další znečišťování v případě nečinnosti. A tento včasný „zásah" je 

také jedním z důvodů současného relativně optimistického stavu 

v této oblasti (např. ve srovnání s osobní dopravou).

Právním podkladem pro integraci ochrany životního prostředí 

do oblasti průmysl je rozhodnutí Rady z 29. dubna 1999. Hlavní cíle, 

které byly postupně stanoveny radou pro průmysl se dají shrnout 

následovně: do budoucna je potřeba zvyšovat odpovědnost samot

ných podnikatelů za jejich působení na stav životního prostředí, při

čemž je potřeba zvýšit jejich informovanost o možných důsledcích 

jejich počínání. Stejně tak je třeba dbát na změny v návycích spotře

bitelů, které jsou pro činnost producentů esenciální. Konečným cílem 

těchto snah je prosazení udržitelné produkce a konzumace.

5.9.1 Ecolabel -  evropská ekologická známka

Evropská ekologická známka a celé její schéma se poprvé ob

jevilo v nařízení Rady z 23. března 199246. Toto nařízení pak bylo 

v roce 2000 na dalším zasedání obnoveno tak, aby odpovídalo no

vým trendům a bylo dostatečně náročné a tím zajistilo výrobu pro

duktů přátelských к aktuálním potřebám životního prostředí. Celý 

systém evropské ekologické známky je v podstatě součástí integro

vané politiky produktu a tím i šestého akčního programu pro životní 

prostředí. Jinak ji samozřejmě řadíme pod integraci politiky život

ního prostředí do oblasti průmyslu.

Když vůbec evropská ekologická známka vznikala jejím hlav

ním cílem bylo rozvinout celoevropský program, v jehož rámci by

*6 (EC) No 880/92
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vznikl tento jednoduchý nástroj užitečný pro výrobce, prodejce i 

spotřebitelé. Evropská ochranná známka zkrátka označuje ty pro

dukty, které jsou v kterékoli fáze svojí existence šetrné к životnímu 

prostředí.

Od doby svého vzniku se rozvíjí opravdu značně rychle a její 

obliba i použití stále stoupají, čímž se evropská ekologická známka 

stává známkou spojující spotřebitelé s akcionáři a producenty a je tak 

velmi důležitým nástrojem pro lepší integraci politiky životního pro

středí i pro lepší fungování jednotného trhu a to sice tím, že pro 

všechny státy zavádí stejné ekologické standardy na skupiny pro

duktů a služeb. V současné době je participace na tomto projektu na

prosto dobrovolná.

Jednotlivé produkty se člení do skupin (např. textilie, domácí 

spotřebiče, atp.) a pro každou skupinu se pak stanovují jiné stan

dardy. V každém případě je důležité, a to platí pro všechny skupiny 

produktů, nahlížet jejich ekologický dopad z pohledu celého jejich 

životního cyklu, jak již bylo zmíněno v kapitole o integrované poli

tice produktu. U služeb je to pochopitelně o něco složitější. Zde je 

třeba brát v potaz ekologický dopad produktů, které jsou potřeba 

к vykonávání té které služby, vlastní provedení této služby a naklá

dání s odpadem, který při provedení služby vznikl. Kritéria pro jed

notlivé skupiny produktů a služeb stanovuje European Union Eco

labelling Board47 ve spolupráci s Evropskou Komisí.

5.9.2 Pokrok v technologii

V této práci již bylo několikrát zmíněno, že představitelé EU, 

kteří jsou nějakým způsobem v ochraně životního prostředí zaintere

47 European Union Eco-labelling Board se skládá ze dvou podskupin, Těmi jsou 
jednak tzv. kompetentní orgány, které mají na starosti implementaci přijatých 
pravidel v rámci projektu na národních úrovních a jednak je zde konzultační 
fórum, kde se scházejí zástupci spotřebitelů, nevládních organizací z oblastí 
životního prostředí, odborů, atd. Hlavním cílem boardu je tedy stanovovat kritéria 
a implementovat politiku.
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sováni, se vyjadřují v tom smyslu, že bez technologického pokroku 

nelze v této oblasti žádného významného posunu к lepšímu dosáh

nout.

29.lednu roku 2004 byl proto předložen akční plán pro envi

ronmentální technologii (Environmental Technology Action Plan), 

který vznikl na základě spolupráce generálních ředitelství pro ži

votní prostředí a výzkum. Nicméně přípravné práce na tomto pro

gramu začaly již v březnu roku 2002 v reakci jednak na summit 

v Lisabonu v roce 2000, kde byla přijata lisabonská strategie, tak na 

summit z roku 2001, který se konal v Gôtteborgu. V březnu 2002 tedy 

Komise předložila komuniké s názvem „environmentální technolo

gie pro udržitelný rozvoj"48. Komise v této zprávě zdůrazňuje, že 

rozvoj environmentálních technologií je úzce spjat i s dalším ekono

mickým rozvojem, což je celá podstata myšlenky udržitelného roz

voje. V určitém časovém horizontu se investice do rozvoje environ

mentálních technologií vrátí tím, že již nebude potřeba zdaleka tolik 

investovat do ochrany životního prostředí, které díky těmto techno

logiím nebude tolik narušováno. Peníze, které se pak ušetří na 

ochraně životního prostředí, se samozřejmě budou moci investovat 

do jiných oblastí. Moderní a efektivní environmentální technologie 

navíc může pro EU znamenat výhodu na světových trzích, kde by ji 

mohla nabídnout zemím s podobnými environmentálními problémy 

(pro které by např. vývoj takové technologie mohl být příliš ná

kladný).

V samotné EU poptávka po těchto technologiích roste spo

lečně s tím, jak roste uvědomění občanů EU o hrozbách, které může 

neutěšený stav životního prostředí znamenat (od relativně běžných 

zdravotních potíží к nevratným změnám jakými jsou např. změny 

klimatické). Nicméně dalšímu rozvoji těchto technologií ještě stále 

částečně brání různé tržní a institucionální bariéry.

«  COM (2002) 122
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Následně se v březnu 2002 konal summit v Barceloně, kde byl 

předložen návrh na odstranění těchto bariér. O rok později Komise 

vydala další zprávu, ve které prezentovala určitý pracovní postup, 

podle kterého by měly být plněny dříve stanovené cíle.

Postupně se tedy dospělo к tomu, co je náplní výše zmíněného 

akčního programu pro environmentální technologie. Tento program 

je představiteli EU vnímám jako most mezi strategií udržitelného 

rozvoje, jak ji definuje Gotteborgský summit a cíly lisabonské strate

gie učinit z EU nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou 

ekonomikou". Plán obsahuje jedenáct bodů, z nichž byly vytvořeny 

tři hlavní strategie. Ty jsou následující:

1. Přechod od výzkumu к trhu

2. Zlepšení tržních podmínek

3. Globální působení

Komise bude do budoucna dohlížet na jeho implementaci a 

bude každé dva roky podávat zprávu Radě a Parlamentu.

Vraťme se ale na chvíli к roku 2002. V tom roce totiž byla vy

dána jedna velmi důležitá zpráva, která hodnotila, do jaké míry nové 

environmentální technologie přispěly к ekonomickému růstu a růstu 

zaměstnaností v EU. Tato zpráva byla předložena generálním ředi

telstvím pro životní prostředí, které si jí nechalo vypracovat od firmy 

ECOTEC Research and Consulting Limited. Závěry této zprávy je 

možné nalézt v příloze к této práci (v anglickém jazyce).

Další důležitá zpráva byla předložena v lednu tohoto roku 

(2005). Byla to první zpráva, která měla hodnotit dočasnou imple

mentaci akčního plánu pro environmentální technologie.

Evropské firmy, které investují do lepších environmentálních 

technologií také zaznamenávají určité úspory, které jim tyto techno

logie přinesou. Např. v loňském roce (2004) byla maďarská firma 

DENSO Manufacturing oceněna tzv. the Management Award for

78



Sustainable Development49, jelikož se jí díky využití některých recyk

lačních metod podařilo snížit náklady na likvidaci odpadu ze 147,000 

eur v roce 2000 na 31,000 eur v roce 2002 (Komise, 2005)50.

Kromě různých nákladů na produkci mohou tyto technologie 

celospolečensky snižovat náklady na zdravotní péči, jelikož pomo

hou zamezit některým zdravotním problémům, které občany EU 

trápí právě v důsledku špatného stavu životního prostředí.

5.10 VNITŘNÍ TRH

Devátého června roku 1999 předložila Komise Radě komuniké 

s návrhy ohledně dalšího postupu v integraci ochrany životního pro

středí s prioritami fungujícího vnitřního trhu. Komise tu jednak pre

zentovala své dosavadní zkušeností na tomto poli, ale hlavně před

ložila v podstatě seznam možných kroků, které by mohly vést 

к dalšímu pokroku. Z těch stojí za zmínku třeba: návrh na publikaci 

komuniké o tom, jak by se ohled na životní prostředí dal zabudovat 

do veřejné soutěže, či návrh na zhodnocení toho, jak by ohled na ži

votní prostředí mohl napomoci lepšímu fungování vnitřního trhu, 

atp.51

5.11 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ekonomické a finanční záležitosti spadají až do třetí kategorie 

oblastí, do nichž je třeba integrovat politiku životního prostředí.

49The Management Award for Sustainable Development je jednou z cen, které jsou 
souhrnně nazývány „Evropské obchodní ceny za životní prostředí (the European 
Business Awards for the Environment). Ty existují proto, aby byly uznány a 
oceněny organizace, které nějakým způsobem významně přispěly к udržitelnému 
rozvoji. Tyto ceny vyzdvihují takové politiky, praktiky, procesy a produkty ze 
všech možných sektorů, které pomáhají dosáhnout ekonomického a sociálního 
rozvoje, aniž by poškozovaly životní prostředí a přírodní zdroje.
50 Environment for Europeans
51 europa.eu.int/comm/internal m ark et/en /u p d ate/general7382.htm
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První počin Komise к tomuto tématu také spatřil světlo světa až 20. 

září 2000. Šlo o komuniké s názvem „integrace environmentálních 

otázek do ekonomické politiky". Nato ECOFIN předložil 27. listo

padu 2000 na zasedání v Nice zprávu s názvem „spojujeme své po

třeby a povinnosti -  integrace environmentálních otázek do ekono

mické politiky. Z obou vyjádření vyplývala potřeba dosahovat úspě

chů a pokroků v oblasti ochrany životního prostředí pomocí tržních 

mechanismů. A coby příklad toho, jak to může v praxi fungovat, je 

udáváno obchodování s emisemi v rámci Kjótského protokolu.

Tehdejší komisař pro ekonomické a monetární záležitosti, 

Španěl Pedro Solbes, se к této problematice vyjádřil právě v tom 

smyslu, že mezi hospodářským růstem a životním prostředím není 

žádný zjevný rozpor. Dále řekl, že na cestě к udržitelnému rozvoji 

bude třeba učinit změny a podpořil využívání tržních mechanismů 

к ochraně životního prostředí. Komisařka pro životní prostředí Wall- 

strôm к tomu dodala, že odstraněním dotací podporující neekolo

gické postupy a zavedením principu znečišťovatel platí by mělo být 

dosaženo vyšší konkurence a hlavně udržitelného hospodářského 

rozvoje, který by zajistil lepší pracovní podmínky a větší sociální ko- 

hezi.

Komise dále navrhla několik dalších opatření, která by mohla 

být přijata na úrovni jednotlivých států. Jedná se o opatření tržního 

charakteru, která by v některých případech (např. několikráte zmí

něné daně) bylo problematické prosadit na úrovni komunitární. 

Vedle daní tu byly navrženy např. různé uživatelské poplatky, po

jištění, atp. Další balíček pak obsahuje opatření, která jsou naopak 

škodlivá, resp. podporují některé nevhodné metody a je tedy nanej

výš přiměřené jim nadále zamezit. Mezi ně patří různé dotace, da

ňové úlevy, atp. Třetí návrh se opětovně vyjadřuje к nutnosti na další 

práci, která by vedla ke shodě na rámci energetického danění na ko

munitární úrovni. ECOFIN pak před summitem evropské rady ve
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Stockholmu v roce 2001 vydal další zprávu, která navazovala na tu 

předchozí. Navíc se tu ovšem objevil požadavek vytvoření tzv. 

Broad Economic Policy Guidelines, které by měly udat jasnější pra

vidla pro integraci ekonomické politiky s životním prostředím. Až 

když byly zformulovány tyto pokyny, začala se tvořit celková strate

gie52.

Celková strategie ale brzy narazila na klasický, několikrát 

zmíněný problém danění, konkrétně danění energie. To bylo poprvé 

navrženo na summitu v Barceloně, následně v Seville, atd. Nicméně 

žádné shody nebylo dosaženo a ústupky v daňové sféře se stále ještě 

nedají očekávat, vzhledem к tomu, že se pro oblast daní stále ještě 

nepodařilo ani prosadit hlasování kvalifikovanou většinou.

5.12 RYBOLOV

Rybolov se opět řadí mezi oblastí, jimž byla důležitost 

s ohledem na ochranu životního prostředí přiřknuta později.

Poprvé se ke konzervaci rybolovu, čili jinými slovy к jeho udr- 

žitelnosti vyjádřilo nařízení z roku 199253. Toto nařízení shrnovalo 

základní pravidla udržitelného rybolovu (např. ustanovení oblastí, 

kde bude rybolov nadále zakázán, ustanovení časových omezení pro 

pohyb lodí na moři, atp.) V roce 1997 se potom sešli představitelé EU 

s ministry ze Skandinávských zemí v Oslu, aby projednali, jak bude 

rybolov dál řešen, aby byl udržitelný a ekologický. Dále také dospěli 

ke shodě o tom, že je potřeba dbát na to, aby mořské prostředí bylo 

chráněno v takovém stavu, který je udržitelný - prostředí chemické, 

fyzické a biologické.

V roce 1999 pak Komise předala Radě komuniké, v němž po

žadovala sladění rybolovu s mořskými ekosystémy, jež je samo

52http:/ /europa.eu.int/comm/environm ent/integration/economic financial en.h 
tm
53 Regulation 3760/92
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zřejmě nezbytnou součástí strategie vedoucí к udržitelnému rybo

lovu.

Nicméně první zpráva, která se nějakým způsobem vyjadřuje 

к integraci environmentální politiky do oblasti rybolovu, se objevila 

až v březnu roku 2001, kdy Komise vydala komuniké, na němž spo

lupracovala generální ředitelství XI (životní prostředí) a generální 

ředitelství pro rybolov a pobřežní záležitosti. Komuniké tedy vzniklo 

v době, kdy se volalo po reformě celého rybářského sektoru. 28. 

května 2002 pak Komise předložila velmi ambiciózní plán na re

formu rybářského sektoru, do nějž právě zahnula akční plán na inte

graci životního prostředí.

Nicméně tomuto nedávnému vývoji předcházel již  dlouhodobější 

rozvoj rybářské politiky. Pochopitelně i rybolov potřebuje svá pravidla 

к tomu, aby byl udržitelný a tato pravidla byla již  dříve formulována při 

vytváření společné rybářské politiky (Common Fisheries Policy). V té byla 

samozřejmě stanovena určitá pravidla, na základě kterých později vznikala 

ona již  zmíněná strategie integrace zásad životního prostředí. Principy, na 

kterých udržitelný rybolov funguje jsou následující: přísné kontroly 

rybářských lodí a oblastí, ve kterých tyto působí (pravomoci Komise 

v tomto odvětví rostou), umístění limitů a kvót na určitě druhy a oblasti, což 

zahrnuje i stanovení minimální váhy ulovených kusů, aby se předešlo lovu 

příliš mladých ryb. Na neposledním místě pak stojí dobré mezinárodní 

dohody ošetřující rybolov ve vodách mimo kompetenci EU.

5.13 ROZVOJ

V  případě politiky rozvojové pomoci se opět jedná o jednu 

z mladších kapitol, u kterých se environmentální otázky začaly brát 

v potaz až po roce 2000. Důvod, proč je tuto oblast potřeba zahrnout 

je zcela zřejmý. Evropská unie se sumou, kterou na rozvojovou po
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moc vyhrazuje, a která v současnosti činí € 5 mld. ročně54, zařadila na 

první místo na světě. Je tedy mj. třeba, aby svými financemi nedoto

vala environmentálně necitlivé projekty a naopak aby podporovala 

ty, jež mohou v rozvojových zemích životní prostředí ušetřit.

Rada pro rozvoj přijala první strategii v dubnu roku 2000. Tato 

strategie mj. navrhovala rozdělit environmentální otázky související 

s rozvojovou pomocí do šesti oblastí. Ty jsou následující: (1) obchod 

a rozvoj, (2) regionální integrace a spolupráce, (3) podpora makroe

konomickým krokům spojeným s programy v sociální sféře, (4) do

prava, (5) udržitelný rozvoj venkova a zabezpečená potravin a (6) 

budování institucí, dobrého vládnutí a vlády práva.

O rok později, tedy v dubnu 2001, vydala Komise oficiální 

integrační strategii pro rozvojovou pomoc ze strany EU (Integrating 

the Environment into EC Economic and Development Cooperation). 

Tato strategie měla stanovit, jak ekonomickou podporou pomoci 

rozvojovým zemí řešit environmentální výzvy, kterým čelí. К tomu 

je prakticky potřeba ten samý proces, jaký se odehrává v EU a sice 

integrace efektivních environmentálních opatření do všech oblastí, 

které mají na životní prostředí vliv. Je nutné tato opatření integrovat 

do již existujících procesů, politik, atd. Rada se к této strategii vyjád

řila hned během následující měsíce. Ve své zprávě zdůrazňuje, aby 

EU při vytváření nových projektů a programů na pomoc rozvojovým 

zemím měl na paměti tato environmentální opatření a do programů 

je rovnou zapracovávala. Jako další důležitý faktor pak Rada ve své 

zprávě označila budování fungujících institucí, jejichž představitelé 

by se mohli účastnit mezinárodních fór o environmentálních vý

zvách a hrozbách. Komise následně vypracovala jakýsi manuál (ma

nuál pro environmentální integraci), který má pomoci partnerským 

rozvojovým zemím čelit efektivněji environmentálním problémům.

54 http ://europa.eu .int/comm/environment/integration/development en.htm
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Závěr

Kapitoly této diplomové práce nebyly voleny náhodně. Jejich 

výběr byl naopak do značné míry řízen podle toho, jaká témata po

važuje za zřetele hodná sama Evropská Komise resp. generální ředi

telství pro životní prostředí. S těmito tématy je tedy možné se se

známit právě na jeho webových stránkách.

Již v úvodu bylo naznačeno, že výběr témat je takový, aby po

sloužil potvrzení či vyvrácení teze o tom, že životnímu prostředí ne

bude v dohledné době udělena zcela jasná priorita, jaké se těší např. 

další ekonomický rozvoj.

Již první kapitola práce, tedy popis pátého akčního programu 

pro životní prostředí s názvem „směrem к udržitelnosti" a jeho hod

nocení, ukázala na značný posun v environmentální politice EU. Do 

doby jeho přijetí se řešily jednotlivé, většinou velmi konkrétní pro

blémy a to zejména ve dvou oblastech -  čistota vody a ovzduší -  

které mají v environmentálních snahách EU nejdelší tradici. Tyto 

problémy byly většinou řešeny přijetím určitých legislativních no

rem, nejčastěji směrnic, které měly za úkol vypořádat se s danými, již 

existujícími problémy. Nicméně zdaleka neexistovala žádná celková 

koncepce, která by jednak zahrnovala mnohem širší spektrum envi

ronmentálních otázek a jednak by se pokoušela některým škodám na 

životním prostředí předcházet a nikoli je pouze odstraňovat 

v okamžiku, kdy tyto již existují. Mluvíme-li totiž o životním pro

středí, je třeba mít na mysli, že některé škody, které na něm svou 

činností můžeme napáchat, se již v okamžiku, kdy se tyto škody na

plno projeví, odstraňují velmi těžko a některá poškození se již nedají 

odstranit docela. Pátý akční program proto přinesl taková opatření, 

která měla tyto dva zásadní problémy změnit a upravit tak, aby 

ochrana životního prostředí byla efektivní, a aby i finanční částky 

к tomu vynaložené nebyly vynaložené nesmyslně a bez výsledku.
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Pátý akční program lze v tomto ohledu označit za průlomový a 

úspěšný. Poprvé zahrnul široké spektrum oblastí, které se tehdy, 

v roce 1992, zdály jako nejpalčivější. Přinesl jasná opatření kvalitativ

ního i kvantitativního charakteru a zejména zcela zásadní politiku 

integrace ochrany životního prostředí do všech ostatních evropských 

politik. A kromě toho přinesl velmi důležitý princip, který byl již 

v roce 1992 prosazován na světovém summitu v Riu de Janeiru. 

Jedná se o tzv. proaktivní princip, který má čtyřmi různými mecha

nismy na prvním místě předcházet vzniku škod na životním pro

středí i při nedostatku vědeckých důkazů o možných hrozbách, 

místo aby řešil již nastalé problémy a potýkal se s některými nena

pravitelnými škodami.

Pátý akční program byl v roce 2000 nahrazen novým, šestým 

akčním programem s názvem „naše budoucnost, naše volba". Již 

pátý akční program byl proti svým předchůdcům přijímán na rela

tivně dlouho dobu, jednalo se konkrétně o sedm let. Šestý akční pro

gram je programem pro celou první dekádu 21. století. Na rozdíl od 

pátého akčního programu již nepřináší příliš mnoho zcela zásadních 

zvratů, nýbrž spíše doplňuje některé nedostatky svého přímého 

předchůdce. Do jeho záběru se opět vešlo větší množství různých 

kapitol, přináší řadu velmi konkrétních kvantitativních opatření 

včetně jasně stanovených časových horizontů, během kterých má 

к naplnění stanovených cílů dojít. Program představuje sedm téma

tických strategií, které přinášejí řešení pro sedm hlavních environ

mentálních oblastí -  vzduch, půda, odpad, městská prostředí, moř

ská prostředí, používání pesticidů a využívání přírodních zdrojů. 

Evropská unie se svou činností přímo dotýká všech těchto oblastí a 

to do značné míry velmi negativně a bez konceptu na jejich udrži

telný stav. Proto šestý akční program přináší tyto strategie, které na 

prvním místě kladou důraz na to, aby vývoj v těchto sedmi oblastech 

byl udržitelný a mj. tak Evropské unii umožnil takový ekonomický
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rozvoj, který by nebyl v rozporu s ochranou přírody a naopak by 

z rozvoje environmentální politiky mohl těžit. A to jednak vznikem 

nových pracovních příležitostí, které s rozvojem environmentální 

politiky souvisí a jednak tím, že vývoj nových, moderních a šetrných 

environmentálních technologií by Evropské unii mohl zajistit vý

sadní postavení na světovém trhu a dopomoci jí tak do určité míry 

к naplnění hlavního cíle Lisabonské strategie.

Kromě těchto nesporných pokroků přinesly oba programy 

další podstatnou změnu. Jak víme i z jiných oblastí působnosti EU, 

každoročně se objevuje mnoho problémů s implementací nových le

gislativních opatření. V oblasti životního prostředí toto platí obzvlášť 

vhledem к tomu, že zejména u některých států prostě chybí vůle da

nou legislativu implementovat, neboť to může přinést určitá ekono

mická omezení bez rychle viditelných výsledků. Chudší státy tak 

mají tendence se povinnostem v oblasti životního prostředí částečně 

vyhýbat. V rámci pátého akčního programu také proto vznikla síť 

IMPEL, jejímž hlavním cílem je výměna informací mezi jejími členy 

ohledně implementace legislativy v oblasti životního prostředí. Práce 

na šestém akčním programu zase zapojily do snah o větší kvalitu ži

votního prostředí nově přistupující země, které se v rámci ochrany 

životního prostředí sdružují v regionálním environmentálním centru 

pro středí a východní Evropu, které má sídlo v Maďarském Szenten- 

dre. Plnění cílů stanovených tímto programem by tak pro tyto země 

nemělo být příliš problematické vzhledem к tomu, že se na stanovo

vání těchto cílů aktivně podílely.

S šestým akčním programem je úzce spjata další velmi pří

nosná a bezprecedentní záležitost. Je jí tzv. integrovaná politika pro

duktu. Tato politika je zcela revoluční proto, že zkoumá působení 

jednotlivých produktů na životní prostředí během celého jejich ži

votního cyklu, čili od fáze jeho výroby, přes jeho využívání, až po 

jeho likvidaci. Jedině tímto způsobem lze totiž vystopovat, kde ten
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který produkt škodí nejvíce a potřebnou fázi jeho životního cyklu 

změnit. Jedná se o velmi mladou politiku, která se v podstatě 

v současné době teprve vyvíjí, probíhají testy na některých konkrét

ních produktech a stanovují se způsoby, jak tuto politiku rychle 

uvést do praxe pro co nejširší škálu produktů. Tuto snahu lze opět 

označit za krok, který nás přiblíží к cíli, jímž je již zmíněný trvale 

udržitelný rozvoj. Rada, která tuto iniciativu velmi vítá, proto také 

usiluje o to, aby se postupně tato politika rozšířila i na oblast služeb, 

kde je samozřejmě poněkud komplikovanější vystopovat, ve které 

své fázi se služba stává nepřátelskou pro životní prostředí, nicméně 

aby se к tomu trvale udržitelnému rozvoji opravdu dospělo, bude 

nutné tuto politiku právě i na oblast služeb rozšířit.

Další kapitolou této diplomové práce a zároveň kapitolou, 

které sama Evropská unie dává vysokou prioritu, je působení Evrop

ské unie na mezinárodním poli. Jako problém, na kterém lze roli EU 

v globálním systému charakterizovat nejlépe, protože je to celosvě

tově problém nejžhavější, je problematika klimatických změn a snah

o jejich regulaci zejména prostřednictvím Kjótského protokolu. Z této 

kapitoly práce bezpochyby vyplývá, že přístup Evropské unie 

к tomuto problému je od počátku velmi zodpovědný a EU na sebe 

dobrovolně bere roli hodnou následování. Jednak na sebe přijala nej- 

vyšší závazek ohledně snížení skleníkových emisí, zatímco jejich nej- 

větší producent, Spojené státy americké, protokol vůbec neratifiko- 

val. Evropská unie i její státy smlouvu ratifikovaly a ta tak vstoupila 

v platnost v roce 2002. Evropské unii se podařilo v této oblasti pro

sadit bod, který byl od začátku považován za poměrně kontroverzní 

a sice obchodování s emisemi. Jedná se ovšem o tržní mechanismus, 

který Evropské unii pomůže dostát svým závazkům a zároveň ne

bude zbytečně brzdit její ekonomický růst. Evropská unie je podle 

slov svého komisaře pro životní prostředí, Řeka Stavrose Dimase, na 

prosazení tohoto systému velmi pyšná a vzhledem к tomu, že má
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ambice chopit se do budoucna dalších iniciativ na tomto poli, bude 

se podobné tržní mechanismy v rámci nových opatření pro zabrá

nění dalším klimatickým změnám snažit využít.

Kjótský protokol a klimatické změny obecně také velmi souvisí 

s šestým akčním programem pro životní prostředí a s celou politikou 

integrace ochrany životního prostředí do ostatních politik EU. Ně

které politiky EU, a to zejména dopravní, energetická a zemědělská 

značně přispívají к negativnímu působení na stav klimatu na naší 

planetě. A přestože se Evropská unie zavázala к velmi ambiciózním 

cílům a do značné míry se jí daří je plnit, zmíněné oblasti jí ještě mo

hou způsobit značné komplikace. Konkrétně doprava, a to zejména 

osobní automobilová a letecká, mají potenciál znemožnit EU, aby 

svých závazků dostála, neboť objem zplodin, které při spalování po

honných hmot v dopravě uniká do ovzduší, je obrovský a tendence 

jsou spíše rostoucí, a to i přes všechny snahy a iniciativy, které EU 

v oblasti dopravy podniká. Evropská unie by hodnot, ke kterým se 

sama rozhodla, měla dospět mezi lety 2008 až 2012. Do té doby je 

možné ještě mnoho věcí změnit a objem zplodin z dopravy snížit, ale 

za příliš reálné to považovat nelze. Mohlo by к tomu totiž dojít 

pouze vývojem nějakých nových technologií, protože snížení využí

vání osobní automobilové či letecké dopravy lze v tak krátkém časo

vém horizontu téměř s určitostí vyloučit, neboť neexistuje nic, co by 

je v dnešním světě adekvátně nahradilo. A vývoj tak účinných tech

nologií, které by mohly daný stav nějak rychle změnit, je jednak 

velmi nákladný a jednak bude vyžadovat vědecký průzkum, který se 

s potřebnou rychlostí téměř vylučuje. Zda tedy bude EU své závazky 

schopna beze zbytku splnit, to ještě uvidíme, ale jako podstatnou 

bych tady označila její snahu, která je, v rámci určitých reálných 

možností, značná.

Další kapitola práce, jež se zejména věnuje práci Evropské 

agentury pro životní prostředí, ukazuje na to, že míra i kvalita in
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formací z oblasti životního prostředí rapidně narůstá. Od roku 1994, 

kdy agentura začala fungovat, se úroveň a množství informací, které 

každý rok nahromadí a poskytuje, zvyšuje. Agentura samozřejmě na 

prvním místě spolupracuje s představiteli vlád členských států či 

s evropskými institucemi, atp. Nicméně informace, které shromaž

ďuje a zpracovává, jsou к dispozici i laické veřejnosti.

Vzhledem к tomu, že nedostatek informací brzdí celkový po

krok v environmentální politice, je existence takové agentury zcela 

esenciální.

Jak je patrné ze strategií šestého akčního programu pro životní 

prostředí, právě nedostatek informací o tom, do jaké míry dochází ke 

znečišťování tím kterým prostředkem, a jaké technologické a jiné ná

stroje budou potřeba к napravení neutěšené situace, způsobil, že ně

které z těchto strategií byly přijaty až koncem roku 2005, a že si tyto 

strategie svoje cíle stanovují na poměrně dlouhou dobu právě proto, 

že je zřejmé, že к dosažení těchto cílů budou zapotřebí další důležité 

informace, což je nejvíce patrné u strategie pro mořská prostředí.

Proto, aby práce Evropské agentury pro životní prostředí byla 

co nejkvalitnější, informace do ní proudí z tzv. sítě EIONET, což je síť 

národních středisek a expertů ze členských států EEA, která přesa

huje hranice EU.

V současné době agentura pracuje na základě strategie pro ob

dobí let 2004 až 2008. Strategie je velmi úzce spjata s šestým akčním 

programem a i jejich priority jsou provázané. Strategie má za úkol 

dovést míru informací o stavu životního prostředí, které jsou do

stupné každému obyvateli EU к bodu, který je do značné míry re

voluční. Cílem je vytvoření internetového portálu, kde by se každý 

z nás mohl dostat к informacím o stavu životního prostředí v daném 

místě prostým zadáním poštovního směrovacího čísla.
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Co se týče priorit strategie, klade si tato poměrně ambiciózní 

cíle pochopitelně zejména na poli získávání, na základě kterých by 

pak Komise mohla vypracovat účinné a úderné strategie.

Důležitou součástí práce EEA a její poslední strategie je exis

tence sítě s názvem NATURA 2000, která má za úkol ochránit ohro

žené rostlinné a živočišné druhy a přírodní prostředí. К tomu opět 

potřebuje agentura nasbírat dostatek informací od expertů ze člen

ských států o tom, o jaké druhy či prostředí se jedná, která je třeba 

chránit.

Již samotná existence této sítě je velkým úspěchem na cestě 

к záchraně některých ohrožených druhů a oblastí, který ukazuje na 

to, že v Evropě dochází к posunu nejen v informovanosti, ale také 

v tom jak získané informace aplikovat v praxi tak, abychom předešli 

nevratným změnám v prostředí v němž žijeme.

Jak již bylo mnohokrát v této práci řečeno, hlavním cílem veš

kerého snažení na poli environmentální politiky je dosáhnout trvale 

udržitelného rozvoje, který má přinést ekonomický růst ovšem ne za 

cenu zničeného životního prostředí a postupného nešetrného spotře

bování neobnovitelných zdrojů. К tomu, aby takového cíle mohlo být 

dosaženo, je třeba integrovat politiku životního prostředí do ostat

ních politik EU, neboť každá z nich do určité míry negativně na ži

votní prostředí působí. Tato integrace více či méně probíhá již od 

příprav pátého akčního programu. Z původních třech kapitol -  do

prava, energie a zemědělství -  se dnes к politice životního prostředí 

přihlíží i v oblastech jakými jsou průmysl, vnitřní trh, rybolov, rozvoj 

a finanční záležitosti.

Opatření v každé z těchto oblastí samozřejmě odpovídají 

tomu, jak dlouho a s jakou intenzitou je na ně kladen důraz. Na ži

votní prostředí v EU mají přirozeně největší dopad první tři kapitoly. 

Co se týče dopravy, tak jak již bylo zmíněno v rámci problematiky 

klimatických změn tato opravdu představuje velký potenciál proto,
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aby EU nedostála svým mezinárodním závazkům a dále přispívala 

к nežádoucím klimatickým změnám. Na druhou stranu je třeba 

uznat, že aktivitami typu Auto Oil Programme či CARS 21 či někte

rými dalšími iniciativami, kterými podněcuje samotný automobilový 

průmysl к pozitivním změnám, dokázala dosáhnout nemalého úspě

chu, který bohužel nestačí prostě z toho jednoduchého důvodu, že 

spotřebitelů automobilové a letecké dopravy a počtu automobilů na 

silnicích i leteckých spojů stále rapidně přibývá. Do budoucna si tedy 

Komise klade jasný úkol. Zaprvé vyvíjet modernější a účinnější tech

nologie, které by snížily míru spalovaných pohonných hmot a za 

druhé vehementně různými dotacemi a propagacemi podporovat ta

kové druhy dopravy, které jsou к životnímu prostředí celkově mno

hem méně nepřátelské a to nejen z ohledu škodlivých emisí, ale také 

třeba hluku. Takovým typem dopravy je např. železnice.

Další oblastí integrace je zemědělství. Zde je pro závěry této 

práce podstatné to, že výsledky, kterých zatím bylo dosaženo 

v tomto sektoru různými reformami, kterými prošel, stále nejsou do

stačující к tomu, aby bylo lze hovořit o nějakém trvale udržitelném 

stavu. Poslední program, který se v oblasti zemědělství objevil, se 

nazývá IRENA a jeho hlavním cílem je vytvořit soubor jakýchsi agro- 

environmentálních ukazatelů, které by jasně vypovídaly o tom, jak 

integrace v této oblasti postupuje. К tomu, aby takové ukazatele 

měly solidní výpovědní lhůtu je ovšem dále potřeba sbírat další 

nutné vědecké poznatky a zejména spolupracovat v tomto úsilí na 

celoevropské úrovni, aby nové ukazatele platily ve všech státech 

stejně.

I u energie je největším problémem nedostatek jasných infor

mací o tom, jaké jsou konkrétní dopady její produkce a konzumace 

na životní prostředí. Velká budoucnost je tu spatřována v možnosti 

získávání energie z biopaliv. Do jaké míry reálná tato budoucnost je,
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a v jakém časovém horizontu by se mohla začít naplňovat je ovšem 

jen těžko říci.

V oblasti průmyslu ale i společného trhu lze jako velký úspěch 

chápat uvedení na trh tzv. evropské ekologické známky, která 

umožňuje každému spotřebiteli poznat, zda výrobek, který si ku

puje, je ekologicky šetrný či nikoli a producentům tak dává ve spo

lečnosti, které není ochrana životního prostředí zcela lhostejná, urči

tou výhodu proti konkurenci, která vyrábí produkty, které příliš 

ekologické nejsou. Obliba známky, a tudíž i její členění pro různé 

skupiny produktů, roste.

V oblasti rozvojové politiky a její provázanosti s politikou ži

votního prostředí je třeba zopakovat, co již bylo řečeno a sice, že pří

stup Evropské unie к těm otázkám životního prostředí, které přesa

hují její hranice, je velmi zodpovědný. Snahou je navázat rozvojovou 

pomoc na aktivity směřující к ochraně životního prostředí. V oblasti 

ekonomických a finančních záležitostí je zas zdůrazňována potřeba 

prosazovat к ochraně životního prostředí tržní mechanismy stejně 

jako se to podařilo v souvislosti s Kjótským protokolem a obchodo

váním s emisemi.

Jak už bylo zkonstatováno v úvodu i ve stati práce, problema

tika životního prostředí se přijetím Lisabonské strategie v roce 2000 

vyhoupla na výsluní. Nicméně hodnocení úspěchů či neúspěchů této 

strategie v jejím poločase přineslo poměrně očekávaný výsledek a 

sice ten, že životní prostředí bylo opět odsunuto na pozici, kterou 

mělo již před přijetím této strategie. Skutečností tak zůstává, že 

v současnosti a v relativně blízké budoucnosti se na výsluní bude 

hřát další ekonomický rozvoj EU a její konkurenceschopnost na svě

tovém trhu. Je ale pozice, na kterou se životní prostředí vrátilo, po

zicí nízkou? Znamená jeho návrat nějaké zásadní ohrožení stavu ži

votního prostředí v Evropě? A na tyto otázky si musíme odpovědět, 

že nikoli. Již před přijetím Lisabonské strategie statut životního pro-
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těji než kdykoli předtím. Roste záběr oblastí lidské působnosti, 

v nichž se na životní prostředí bere nemalý zřetel. Výsledky, kterých 

zatím bylo dosaženo nelze hodnotit jako velmi dobré, ale lze říci, že 

trend správným směrem je zjevný. Ve vývoji nových environmentál

ních technologií je spatřován prostor pro ekonomický růst, vznik no

vých pracovních příležitostí, atd. V souvislosti s přijímáním Lisa

bonské strategie zaznamenala politika životního prostředí nebývalý 

úspěch. Nicméně je pravděpodobné, že se v tomto případě jednalo 

spíše o uměle zvýšený zájem, kterým politika životního prostředí re

álně nic nezískala, a že tedy ztráta tohoto statutu není ztrátou, která 

by pro politiku životního prostředí znamenala zbrzdění vývoje, který 

byl počátkem 90. let minulého století nastartován.



Summary

This paper deals with the issue of environmental policy within 

the European Union and the status it has been gaining since the early 

1990s when the 5th environmental action programme was put in 

practice up until the end of the year 2005. The paper tries to show 

how the policy has been evolving over that period, how it has been 

gaining more and more significance being incorporated gradually 

into all other European policies within the process of environmental 

integration. It presents the amount and quality of information one 

can currently get on the state of the environment that we live in. The 

point of the paper is to demonstrate that even though the revision of 

the Lisabon strategy put the environmental policy one step back, it 

did not actually change the succesfull process of its development that 

was already started in the early 1990s.
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Přílohy

Příloha 1

Otázka Důvod, proč ji řešit v rámci 6tého akčního 

environmentálního programu

Otázky spojené s procesem přistoupení do EU

Implementace evropských 

směrnic

Větší flexibilita v implementaci evrop

ských finančních mechanismů, která by 

lépe podchytila potřeby a priority jednot

livých států a umožnila by přijmout 

nejméně nákladné řešení

Veřejné povědomí a účast Důraz na zvyšování veřejného povědomí o 

přínosech evropské environmentální poli

tiky a zahrnutí veřejnosti do vládního roz

hodovacího procesu

Environmentální povinnost (zá

vazek)

Problém s environmentální povinností a 

znečištěnými oblastmi v přistupujících 

zemích může vyžadovat výjimečná řešení 

včetně např. super-fund like approach či 

výjimky ze směrnice o skládkách

Otázky po pňstoupení

Průmyslové znečištění Spojeno s environmentální povinností. Po

litická linie by měla jasně prosazovat nové 

používání opuštěných průmyslových 

ploch (hnědá pole) coby protikladům zele

ných polí.

Městské prostředí Adresovány by měly být zejména otázky 

kvality ovzduší ve městech, která souvisí 

zejména s dopravou. Aktivně by pak měla 

být prosazována doprava veřejná.

Doprava Politická linie EU není konzistentní s činy. 

Prioritní by měly být doprava veřejná, že

lezniční.

Ochrana přírody/biodiverzita Zde by měl být nalezen takový přístup, 

který by odrážel specifika jednotlivých 

přistupujících zemí, tak aby bylo zacho

váno jejich přírodní dědictví a biodiverzita
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Klimatické změny/energie Prosazovat rozšířenější využívání energie 

z obnovitelných zdrojů, implementace 

plánů ohledně skleníkových plynů

Rozvoj venkova Souvisí se SZP. Pouhé kopírování SZP by 

ale mohlo způsobit vážné sociální a envi

ronmentální problémy

Regiony

Otázky integrace

Prospěch pro ostatní sektory Možnosti prospěchu pro ostatní sektory 

(nová pracovní místa, zvýšená konku

rence, atp.) by měly být dále zkoumány a 

prosazovány

Nástroje pro integraci:

SEA

ekonomické nástroje 

fyzické plánování (Fyzické plá

nování zahrnuje prostorové roz

dělení cílů, objektů, funkcí a ak

tivit ve městech. Obsah fyzic

kého plánování se dále mění, ale 

přetrvává v něm tradiční pří

stup. Fyzické plánování může 

být nahlíženo jako základ způ

sobu jak pojímat životní pro

středí ve výstavbě)

Stanovit SEA jako závazný nástroj pro in

tegraci environmentální politiky do ostat

ních sektorů. Ekonomické instrumenty 

jsou spíše využívány ve střední a východní 

Evropě a tato zkušenost by měla být pře

dána EU. Měla by být zvážena karbonová 

daň na úrovni EU. Fyzické plánování má 

v zemích střední a východní Evropy dlou

hou tradici

IPPC (integrovaná kontrola a 

prevence znečištění)

Snaha o nalezení takové implementace této 

směrnice, která by byla efektivní a nená

kladná

Institucionální kapacita Důraz na budování institucí a jejich kapa

cit. Personální zajištění environmentálních 

institucí neodpovídá jejich potřebám. Dů

ležité je také získávání financí na posilo

vání těchto institucí

Ostatní otázky

Ekonomické nástroje Významná zkušenost středo a východoev

ropských zemí

Podílení se na vytváření politiky Přistupující země se musí zapojit do utvá-
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Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj by měl být lépe stimulo

ván rozvojem odpovídajících institucí, 

strategií a nových nástrojů

Zdraví, sociálni otázky a hospo

dářství

Dopad stavu životního prostředí na tyto 

oblasti by měl být nadále zkoumán

Zapojení obchodu Zástupci obchodní sféry by měli vést dia

log s vládami a akcionáři. Environmentální 

management v podnicích by měl být dále 

rozvíjen

Přessektorální diskuze Lepší sektorální integrace v jednotlivých 

zemích

Zdroj: http://www.rec.orfi/REC/Programs/6thEAP/6theap-summani.PDF
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