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First half of 2009 –
 

changes 

and challenges

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009



 
necessity to pave a solid way towards a successful 

agreement in Copenhagen in December

 

2009


 

need to face the global financial and economic crisis and 
energy security crisis 


 

elections to the European Parliament and European 
Commission →

 

pressure to do most of the work in first half 

of the CZ PRES

Předvádějící
Poznámky prezentace
 - díky finanční krizi bylo (je) složitější dosáhnout pokroku v projednávání legislativních předpisů s přímým finančním dopadem na určitá průmyslová odvětví jako např. automobilový průmysl (Euroviněta) apod., ale na druhou stranu se finanční krize stala argumentem podporujícím nutnost rozvoje „zelených (energeticky efektivních) technologií“ a celkově přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, která komplexním způsobem přispěje jak k řešení problematiky klimatických změn (redukcí emisí skleníkových plynů), tak energetické bezpečnosti (snížením závislosti na dodávkách energie z nestabilních zemí Východu) i finanční krize (tvorbou nových pracovních míst „green jobs“). 
 - díky volbám do Evropského Parlamentu a Komise bylo potřeba stihnout dokončit jednání u široké řady klíčových předpisů nejpozději do dubna 2009 (nebyl na to celý půlrok jako u jiných PRES)
- K tomu všemu ještě vyslovení nedůvěry vládě





CZ PRES priorities
Energy and climate change –

 
one of the three main CZ 

PRES priorities

Environmental priorities 


 

Climate change


 

Environment and human health (IPPC, mercury, ozone, 
GMOs

 
etc.)


 

Sustainable consumption and production (EMAS, ecolabel)


 

Biodiversity (seal products, whales, invasive
 

species, soil)

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dosavadní vývoj u většiny výše uvedených priorit bude dále v prezentaci rozveden.

Motto CZ PRES "Evropa bez bariér"

3 klíčové oblasti CZ PRES: 
Konkurenceschopnost, čtyři svobody a svobodný trh
Energetika a změna klimatu
Evropa – otev3řená a bezpečná




Legislative achievements of the CZ PRES

First reading agreements
 

(1)

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009

 Regulation of the European Parliament and of the Council 

on

 

substances that deplete the ozone layer

 Regulation of the European Parliament and of the Council 

on the voluntary participation by organisations in a Community eco-

 management and audit scheme (EMAS)


 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on a Community Ecolabel scheme

Předvádějící
Poznámky prezentace
·  Schválení revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu –v březnu bylo dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí v prvním čtení, kterou EP potvrdil hlasováním v plénu 25.3. Hlavním výsledkem konečné dohody je například zákaz výroby a používání hydrochlorofluorouhlovodíků (tzv. měkkých freonů, HCFCs), které významně poškozují ozonovou vrstvu Země. Jejich výroba a použití budou významně omezeny a úplný zákaz vejde v platnost na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU od roku 2020.
  Schválení návrhu nařízení o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) -  Bylo dosaženo shody v prvním čtení mezi Radou a EP. Evropský parlament dohodu odsouhlasil 2. dubna 2009. Díky revizi nařízení by mělo dojít ke zvýšení počtu organizací, které systém používají, a uznání programu EMAS jako nejvyššího standardu pro systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě toho, že by se měl systém EMAS stát pro organizace snadněji přístupným, dojde také k vytvoření dopadu nad rámec organizací registrovaných v programu EMAS tím, že bude od těchto organizací požadováno, aby zvážily hlediska ochrany životního prostředí při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb. 
   Schválení návrhu nařízení o ekoznačení – na pracovní úrovni došlo v Radě během ledna a února k obecné shodě členských států ke kompromisnímu návrhu CZ PRES, k nejvíce problematickým otázkám patřilo rozšíření rámce na potraviny a výše poplatků. Bylo dosaženo shody v prvním čtení mezi Radou a EP a Evropský parlament dohodu schválil v 1. čtení dne 2. dubna 2009. Výsledný návrh by měl zvýšit atraktivitu ekoznačky a pozměnit a zjednodušit systém jejího udělování.  Cílem je také  zlepšení informovanosti spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí, pochopení a všeobecné uznání tohoto systému označování v Evropské unii a v celosvětovém měřítku. 



Legislative achievements of the CZ PRES

First reading agreements
 

(2)

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009



 
Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 

trade in seal products


 

Directive of the European Parliament and of the Council on Stage II 
petrol vapour recovery during refuelling of passenger cars at 
service stations (VOC II)


 

Directive of the European Parliament and of the Council

 

amending 
Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the 
market as regards the extension of certain time periods

Předvádějící
Poznámky prezentace
   Schválení návrhu nařízení o obchodu s výrobky z tuleňů – Obsahem nařízení je zákaz uvádět na trh Společenství výrobků z tuleňů ( např. kůží), za účelem ochrany populací tuleňů před brutálními praktikami lovu v rámci zachování světové biodiverzity. Ze zákazu uvádění na trh jsou vyňaty předměty dovážené pro osobní a rodinné účely a výrobky z tradičního lovu původních obyvatel. Dne 23. dubna se podařilo na neformálním trialogu nalézt shodu mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí a návrh byl po potvrzení dohody Coreperem 24. 4. schválen v 1. čtení na prvním květnovém plénu EP 5.5. 2009 
 Schválení návrhu směrnice o etapě II rekuperace benzínových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (VOC II) – CZ PRES projednávalo návrh podrobně na pracovní skupině v Radě a na úrovni Coreperu poté proběhly trialogy mezi Radou a Evropským parlamentem. Podařilo se dosáhnout shody v 1. čtení, kterou EP odsouhlasil na plenárním zasedání 5. května. CZ PRES dosáhlo kompromisu, podle kterého se evropské čerpací stanice musí během několika let vybavit zařízením, které bude při doplňování paliva dodávek, automobilů či motocyklů zachycovat benzinové výpary. Zařízení na zachycování výparů tak má zlepšit ochranu ovzduší, zdraví lidí a zároveň má umožnit úsporu paliva.
   Schválení návrhu směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období – cílem revize směrnice je prodloužení přechodného období do roku 2014, během kterého bude trh s biocidními přípravky i nadále regulován vnitrostátními předpisy a nedojde tak stažení některých produktů. 
Během března bylo k tomuto návrhu dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Návrh směrnice byl odsouhlasen v prvním čtení plénem Evropského parlamentu 1. dubna 2009.




Council meetings during CZ PRES (1)

Environment Council –
 

2 March 2009

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009



 
Contribution of the Council (Environment) to the Spring European 

Council (19 and 20

 

March 2009)

 

+ Further development of the EU 
position on a comprehensive post-2012 climate agreement –

 Council Conclusions


 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on industrial emissions –

 

Policy debate

 GMOs (MON 810 –

 

Hungary, Austria; T25 –

 

Austria –

 

Adoption)


 

Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of 
the European Community with regard to proposals for amendments to 
the International Convention on the Regulation of Whaling -

 

Adoption

 AOB -

 

The fall in demand for recycled materials

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Příspěvek pro ER – klima, ŽP a Plán hospodářské obnovy, recykláty, biodiverzita
 IPPC – politická debata k  otázkám (LCP)
GMOs – podpořeny národní zákazy
Whaling – schválen mandát pro jednání IWC na Madeiře.
 ČS se zavázaly mj., že (a) podpoří zachování moratoria na komerční lov velryb v rámci harmonogramu;(c) podpoří návrhy na vytvoření přírodních rezervací pro velryby podle pravidel IWC;(d) podpoří návrhy na řízení lovu velryb místními obyvateli za účelem obživy za podmínky,že zachování příslušných populací nebude ohroženo, s řádným ohledem na zásadu obezřetnosti a na doporučení vědeckého výboru, a že velrybářské činnosti budou řádně regulovány a všechny velrybářské úlovky zůstanou udržitelné a nepřesáhnou rámec potřeb obživy místních obyvatel;
(e) podpoří návrhy, jejichž cílem je ukončit provádění lovu velryb „pro vědecké účely“
mimo kontrolu IWC.
AOB - Pokles poptávky po recyklovaných materiálech : Předsednictví představilo výstupy ze setkání ředitelů odborů odpadů, které proběhlo 16. února v Praze. Na základě toho Rada vyzvala Komisi, aby hledala nástroje, kterými by pomohla zvýšit opětovné využívání a recyklaci surovin a navrhla politické nástroje, jak čelit nedávnému propadu odbytu na trhu druhotných surovin. 




Council meetings during CZ PRES (2) 

Informal meeting of ENVI ministers

14-15 April 2009 –
 

Prague, Křivoklát

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009

 Adaptation to climate change

 Financing

 International negotiation

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na zasedání byla diskutována témata související s ochranou klimatu:
Adaptace na změnu klimatu – diskutováno 14. dubna odpoledne (Grand Hotel Bohemia) a 15. dubna dopoledne (Kongresové centrum). CZ PRES připravilo podkladový dokument se 4 otázkami pro diskusi ministrů. Rovněž jako podklad sloužila čerstvě zveřejněná Bílá kniha EK k adaptaci na změnu klimatu (byla zveřejněna 1. dubna). Cílem diskuse bylo další směřování a strategie EU v této oblasti, možné nástroje politiky adaptace na evropské a národní úrovni. Úvodní prezentace předneslo CZ PRES, komisař Dimas, ředitelka EEA McGlade + na videu R.K. Pachauri. Neformální výstupy (presidency summary) budou využity při přípravě Závěrů Rady k adaptacím pro červnovou Radu ministrů pro ŽP (25. červen). 
Financování boje proti změně klimatu – diskutováno 15. dubna dopoledne (Kongresové centrum) – diskuse proběhla v návaznosti na prezentaci J.Kortenhorsta z European Climate Foundation.
Mezinárodní vyjednávání (post 2012) – diskuse k tomuto tématu proběhla 15. dubna dopoledne v Kongresovém centru. Jednání navazovalo na skončené (8. dubna) jednání v Bonnu (AWG-LCA 5 a AWG KP 7) k tématům finance, Developed Country Mitigation, Developing Country Mitigation, Finance, Governance. Úvodní prezentaci přednesl M.Goote (EU Lead Negotiator for Long Term Cooperative Action pod UNFCCC). Zvláštní vystoupení mělo SE, DK, IT.
Odpoledne 15. dubna se dále na hradě Křivoklát uskutečnilo uzavřené jednání ministrů ŽP EU k pozici EU v rámci mezinárodního vyjednávání.




Council
 

meetings
 

during
 

CZ PRES (3)

Environment
 

Council
 

–
 

25 June 2009

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009



 
Proposal

 

for a Directive

 

of the European Parliament and of the 
Council on industrial emissions –

 

Political

 

agreement

 Adaptation to climate change –

 

Council

 

Conclusions


 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council establishing a framework for the protection of soil

 Green Paper on Biowaste –

 

Council

 

Conclusions


 

Communication  on Invasive species + Biodiversity Action Plan 
Review

 

–

 

Council

 

Conclusions



Major international meetings

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009

 25 UNEP GC/10 GMEF,

 

Nairobi, 16 –

 

20 February

 5th World Water Forum, Istanbul, 16 –

 

22

 

March 

 UNFCCC AWG-KP7 and AWG-LCA5, Bonn 29 March-8 April 2009 

 4th Conference of Parties to Stockholm Convention on POPs, Geneva,

4 –

 

8

 

May, 


 

2nd International Conference on Chemical Management, Geneva, 11 –

 15 May


 

17th

 

Session of UN Commission on Sustainable Development, 4 –

 

15 
May 2009

 UNFCCC SBSTA/SBI, Bonn, 1 –

 

12

 

June

Předvádějící
Poznámky prezentace
 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP GC)/10. Globálním fóru ministrů životního prostředí (16.-20.2.2009, Nairobi) - České republice se na jednání podařilo úspěšně vyjednat jménem EU celkem 17 rozhodnutí o ochraně životního prostředí, z nichž za nejdůležitější lze považovat přijetí rozhodnutí k chemickým látkám, na jehož základě bude v roce 2010 zahájen mezivládní vyjednávací proces směřující k novému mezinárodně-právnímu nástroji na regulaci rtuti. 
World water forum – vydání deklarace, která zdůrazňuje zejména nezbytnost zlepšit přístup k vodě a k zásobování pitnou vodou ve světě. 
Bonn (March-April)- The Seventh session of the AWG-KP and fifth session of the AWG-LCA was the first of five planned negotiating sessions before COP 15 in Copenhagen in December.�
 V Ženevě proběhlo 4. - 8. května 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Do Úmluvy bylo zařazeno devět nových chemických látek, což prosazovala delegace českého předsednictví. Na konferenci bylo také schváleno rozhodnutí o posílení spolupráce mezi Stockholmskou úmluvou a jejími sesterskými úmluvami zabývajícími se nebezpečnými chemickými látkami a odpady, tedy s Rotterdamskou a Basilejskou úmluvou.

Ve dnech 11. až 15. května proběhlo v Ženevě 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM2). Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami je rozhodujícím orgánem Strategického přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami (SAICM). Úkolem SAICM je dosáhnout správného nakládání s chemickými látkami po celou dobu jejich životnosti tak, aby do roku 2020 byly používány a vyráběny způsobem, který umožní snížit jejich nežádoucí účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Cílem ICCM2 bylo vyhodnotit, jak probíhá proces implementace SAICM.
Během konference se podařilo dořešit otevřené otázky související s administrací celého procesu. 
17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-17), New Yorku, 4. – 15. května 2009. Jeho cílem bylo přijmout politická rozhodnutí k urychlení implementace cílů udržitelného rozvoje v oblastech zemědělství, rozvoj venkova, půda, sucho, desertifikace, Afrika a v průřezových tématech (udržitelná spotřeba a výroba, atd.). Více řekne v odpolední prezentaci ř. Hlaváček.

Bonn (1-12 June) - cílem je připravit novou globální dohodu o ochraně klimatu tak, aby mohla být v prosinci přijata na klimatickém summitu v Kodani. �Klíčem k nové klimatické dohodě jsou především jasné závazky rozvinutých zemí snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů v rozmezí minus 25 - 40 % oproti roku 1990. Rozvojové země by měly také přispět, a to významným odklonem (15 - 30 %) od stávajícího strmého nárůstu produkce těchto plynů a připravit své politiky a strategie nízkouhlíkového rozvoje,“ říká Pavel Zámyslický. Významnou součástí má být rovněž dohoda o financování těchto opatření (odhady hovoří o řádu desítek miliard dolarů ročně) – zejména transferu nízkouhlíkových technologií a nákladů na adaptaci na negativní dopady změny klimatu.��Delegáti se budou zabývat také budoucí rolí emisního obchodování a změnami ve flexibilních mechanismech Kjótského protokolu a případného zapojení geologického ukládání uhlíku (CCS) do tohoto mechanismu. Významnou roli má i otázka emisních redukcí z odlesňování a degradace lesa v rozvojových zemí – tento specifický zdroj se podílí na celosvětových antropogenních emisích 20 %.��Na programu je také řada bilaterálních jednání s nejvýznamnějšími světovými ekonomikami (USA, Čína, Rusko, Brazílie, atd.).��V Bonnu by v následujících dnech měly být diskutovány již první konkrétní návrhy textů, které připravili předsedající jednotlivých pracovních skupin. Tyto texty mají již sloužit jako základ nové “Kodaňské dohody“.�



Major events
 

in the
 

Czech
 

Republic

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009


 

Waste Management Directors meeting on economic recovery 
in recycling industry, 16 February, Prague


 

Joint High-level Meetings of the Ministries of the 
Environment and Finance, 24 February, 22 May -

 

Prague

 Towards eEnvironment, Prague, 25 –

 

27 March

 

(SEIS)

 Implementation of Aarhus Convention, Brno, 16 –

 

17 April


 

Conference on Wilderness and

 

Large

 

Natural

 

Habitat Areas, 
Prague,

 

27

 

–

 

29 May

 IMPEL plenary

 

meeting, Prague

 

-

 

3 –

 

5 June 

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Waste Directors – diskuse k problematice poklesu trhu s recykláty, předcházelo 13.2. setkání evropských stakeholderů, následně na Radě 2.3.
 ŽP a finance – únor, květen – příprava na ECOFIN, ER apod.
 Towards eEnvi – projednáván mj. SEIS a výstupem výzva na EK k urychlení přípravy dokumentu pro zjednodušení reportingu
 Aarhus Brno -  kromě implementace Aarhuské úmluvy diskutován návrh směrnice access to justice – soudci by uvítali.
 Informal attachés – Pilsen, NP Šumava, diskutována problematika invazních druhů
 Wilderness - Cílem konference byla výměna informací o tvorbě a provádění politiky EU o ochraně a udržitelném využívání přirozených/přírodě blízkých oblastí. Zúčastnil se mj. Václav Havel.
IMPEL – Na třetím valném shromáždění byla schválena závěrečná zpráva z projektu Rezoluce o řešení konfliktů v životním prostředí prostřednictvím dialogu, který má přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností a úřady, které povolují a kontrolují činnost průmyslových zařízení z hlediska uplatňování práva životního prostředí. 
Bude tu také představena zpráva z projektu, který se zabýval přeshraniční přepravou elektroodpadu. Cílem projektu bylo zjistit slabé články řetězce sběru elektroodpadů v Evropě, kde dochází k jeho únikům a prodejům do rozvojových zemí, vytipovat možné strategie pro předcházení a zamezení této činnosti a ověřit nástroje, které mohou využívat kontrolní orgány.




Major conclusions

Strategic Perspectives for the Future of EU Environment Policy 
-

 

Prague, 11 June 2009



 
EU Presidency –

 

excellent experience in international (global) 
negotiations →

 

crucial for pushing forward the key environmental 
legislation -

 

above all climate issue


 

Despite all the political changes (both EU and national) the key 
environmental problems remain the same


 

Climate change in close connection with other key 
environmental issues:

 

biodiversity, water scarcity, soil 
protection etc. – dominant topic of the year and upcoming period


 

Innovation within the resource and energy efficiency leading to 
the low-carbon economy  -

 

crucial

Předvádějící
Poznámky prezentace
ČR od ledna zahájila intenzivní jednání s globálními partnery o otázce klimatu. 
2. února jednání v USA s poradkyní prezidenta USA pro klima a energetiku Carol Browner, s vysokými představiteli americké federální Agentury pro životní prostředí (EPA) a s americkým ministrem energetiky Stevenem Chu. 
S USA o zapojení k dohodě v Kodani jednal dále ministr Bursík 17. a 18. března ve Washingtonu. Martin Bursík společně se švédským ministrem ŽP Carlgrenem a komisařem Dimasem jednal například s Carol Browner, poradkyní prezidenta Obamy pro klima a energetiku, Lisou Jackson, administrátorkou federální Agentury pro životní prostředí (EPA), hlavním vyjednavačem USA pro klima Toddem Sternem, ale také se senátorem Johnem Kerrym. V otázce dlouhodobého cíle se EU i USA shodují a hodlají omezit své emise alespoň o 80 % ve srovnání s rokem 1990. U střednědobého cíle však USA zastávají zatím poměrně konzervativní. 
Jednání v Indii, 5.-7. února - Summitu k udržitelnému rozvoji 
Jednání v Japonsku – 13. března - Bursík, Calrgren, Dimas. Atd..
ČR - vyslovení nedůvěry vládě, svět – finanční krize atd. → viz. začátek prezentace – krize se může stát hnací silou zelených inovací
důležité systémové řešení – příroda nemá hranice → nemožnost účinného řešení globálních envi-problémů, zůstanou –li ČS EU v zajetí optiky úzce národních zájmů



Thank you for attention

Jan.Dusik@mzp.cz
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Předvádějící
Poznámky prezentace
ČR od ledna zahájila intenzivní jednání s globálními partnery o otázce klimatu. 
napřJednávání v USA – 2. února jednání s poradkyní prezidenta USA pro klima a energetiku Carol Browner, s vysokými představiteli americké federální Agentury pro životní prostředí (EPA) a s americkým ministrem energetiky Stevenem Chu. 
S USA o zapojení k dohodě v Kodani jednal dále ministr Bursík 17. a 18. března ve Washingtonu. Martin Bursík společně se švédským ministrem ŽP Carlgrenem a komisařem Dimasem jednal například s Carol Browner, poradkyní prezidenta Obamy pro klima a energetiku, Lisou Jackson, administrátorkou federální Agentury pro životní prostředí (EPA), hlavním vyjednavačem USA pro klima Toddem Sternem, ale také se senátorem Johnem Kerrym. V otázce dlouhodobého cíle se EU i USA shodují a hodlají omezit své emise alespoň o 80 % ve srovnání s rokem 1990. U střednědobého cíle však USA zastávají zatím poměrně konzervativní. 
Jednání v Indii, 5.-7. února - Summitu k udržitelnému rozvoji 
Jednání v Japonsku – 13. března - Bursík, Calrgren, Dimas. Atd..
 - viz. začátek prezentace – krize se může stát hnací silou zelených inovací
- důležité systémové řešení – vidět neoddělitelnou propojenost všech věcí/vztahů v přírodě a mezi přírodou a lidskou společností, příroda nemá hranice → nemožnost účinného řešení envi-problémů, zůstanou –li ČS EU v zajetí optiky úzce národních zájmů
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