Da

ilu

Přezkum provádění
právních předpisů v oblasti
životního prostředí
©

e
ag
Im
y
t
t
Ge

s/

Září 2022
#EUGreenDeal
#EIReview

Evropa má ambiciózní zákony a strategie na ochranu ovzduší a vody, podporu oběhového hospodářství, předcházení
vzniku odpadů, zvyšování míry recyklace a ochranu přírody. Provádění je klíčové pro dosažení environmentálních cílů
a splnění povinností stanovených právními předpisy EU v oblasti životního prostředí. V roce 2016 se Komise zavázala
pravidelně podávat zprávy o stavu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Zavedla nástroj Přezkum
provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (Environmental Implementation Review - EIR), který pomáhá
členským státům řešit systémové překážky integrace v oblasti životního prostředí tím, že zjišťuje příčiny nedostatečného
provádění právních předpisů a sdílí osvědčené postupy prostřednictvím vzájemné podpory. Tento informační přehled
shrnuje dosažený pokrok a zbývající výzvy stanovené pro Česko ve třetím balíčku EIR zveřejněném v září 2022.

ČESKO
Česko patří ve střední a východní Evropě ke špičce v oblasti zlepšování environmentální infrastruktury, jeho výsledky
v účinném provádění právních předpisů a strategií EU v oblasti životního prostředí jsou však stále kolísavé.

HLAVNÍ VÝZVY
Kvalita ovzduší zůstává významným
problémem a překračování mezních
hodnot pro částice, oxid dusičitý, ozón
a benzo(a)pyren nadále ohrožuje
zdraví českých občanů.

Stále je zapotřebí většího úsilí při plnění cílů
recyklace odpadů stanovených pro období
po roce 2020 a při podpoře oběhového
hospodářství. Hlavní možností zpracování
odpadu zůstává skládkování a cíle EU pro odklon od
skládkování biologicky rozložitelného odpadu zatím nejsou
plněny.

Česko
je
vystaveno
rizikům
souvisejícím s klimatem. Opatření
na zmírnění změny klimatu však
neberou
v
úvahu
biologickou
rozmanitost a ekosystémy, zejména pokud jde
o schopnost půdy zadržovat vodu a propady uhlíku.

Přechod zdanění z práce na životní prostředí
a snížení dotací škodlivých pro životní
prostředí zůstává i nadále výzvou, vzhledem
k tomu, že Česko je jedním z členských států
s nejnižšími ekologickými daněmi v EU v poměru
k národnímu HDP.

Životní
prostředí

HLAVNÍ POKROK V ROCE 2022

Česko pokročilo ve zlepšování své
environmentální infrastruktury
(např. národní program výměny
kotlů v domácnostech).

Proces vyhlašování sítě Natura
2000 je téměř dokončen a podíl
stanovišť a druhů v dobrém stavu
zachování se z hlediska ochrany
zvýšil.

Česko postupně zlepšuje některé
své výsledky v oblasti oběhového
hospodářství a zdá se, že cíl 50%
recyklace komunálního odpadu pro
rok 2020 byl splněn.

Příklady dobré praxe
z Česka

Partnerské akce TAIEXEIR

Integrovaný projekt LIFE pro síť Natura 2000
v České republice, jehož cílem je účinnější
propojení vhodného managementu lokalit sítě
Natura 2000 s odpovídajícím plánováním.

Dokument EIR je podporován nástrojem
TAIEX-EIR Peer-to-Peer, který financuje
vzájemné učení mezi orgány životního
prostředí v členských státech.
Česko
se
zúčastnilo
následujících
mezinárodních seminářů EIR: „Ekologické
veřejné zakázky“ (24. září 2020), „Udržitelné
financování“
(26.
listopadu
2020),
„Technologie a opatření ke snížení emisí
amoniaku“ (16. listopadu 2021) a „Na cestě
k nulovému znečištění ovzduší, vody a půdy“
(9. února 2022). Tyto semináře byly doplněny
studijní návštěvou závodu na zpracování
bioodpadu (16.–19. září 2019).

LIFE Tree Check minimalizuje efekt městských
tepelných ostrovů v evropských městech tím,
že zefektivňuje plánování zelené infrastruktury
a rozhodovací procesy.
Významný podíl ekologické
ekologizace
hospodářství
obnovitelných zdrojů energie.

zaměstnanosti,
a
zavádění

Úplná zpráva o České republice a další zprávy o jednotlivých zemích, jakož i dokument „Přezkum provádění právních
předpisů v oblasti životního prostředí 2022: Dodržování environmentálních předpisů – potřeba pozitivní změny v
dosavadním trendu“ jsou k dispozici zde: ec.europa.eu/eir
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