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Praxe v přeshraničním posuzování vlivů na životní prostředí v zemích nové „10“ EU (vybrané příklady z České republiky)

Miroslav Patrik – Děti Země


1. Úvod

Využívání zákonů a mezinárodních dohod pro posuzování vlivy různých staveb (proces EIA), koncepcí a územních plánů (proces SEA) na životní prostředí přesahující státní hranice ČR nebylo od července 1992 příliš časté. Důvodem mohla být jak politická nechuť, tak malá vůle nadstandardně tento proces realizovat. Tento stav se příliš nezměnil ani od ledna 2002, kdy vstoupil nový zákon, který proces posuzování upřesnil.

Ve starším zákoně č. 244 z roku 1992 o posuzování vlivů na životní prostředí (platil od 1. července 1992) umožňoval přeshraniční posouzení jen § 13, který především odkázal na tři paragrafy obecného zákona o životním prostředí č. 17 z roku 1992. Nicméně v zásadě přeshraniční posuzování dle českých zákonů bylo možné, ale nebylo během platnosti tohoto zákona u žádné stavby nebo koncepce uplatněno.

V novějším zákoně č. 100 z roku 2001 (platí od 1. ledna 2002, přičemž posuzování koncepcí procesem SEA je upřesněno v jeho novele č. 93/2004 Sb., která platí od 1. května 2004) je tomuto procesu věnována speciálně jak celá hlava II, kde je ve čtyřech paragrafech popsán již velmi podrobně, tak i ostatní části tohoto zákona (zejména hlava I). Přesto zůstal zásadní problém o určení, zda se bude stavba (či koncepce) posuzovat či ne, neboť občanská sdružení a veřejnost vyžaduje používání přeshraničního procesu daleko častěji.


2. Pohled do minulosti – stavby pod politickým vlivem

2.1. Jaderná elektrárna Temelín

Stavba této elektrárny byla zahájena před rokem 1992, takže proces přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí zde nemohl být před existencí příslušného zákona proveden. Avšak na základě opakovaných požadavků rakouských ekologických sdružení i některých státních úřadů a českých ekologických sdružení byla v prosinci 2000 v rakouském Melku mezi oběma státy podepsána mezistátní dohoda, podle které se měly dodatečně posoudit jednotlivé složky životního prostředí a odstranit stávající technické závady na elektrárně.

V dubnu 2001 byla českou stranou zpracována odborná dokumentace, která hodnotila vlivy na životní prostředí. K ní i pak česká, rakouská i německá veřejnost a odborné instituce poslaly svá stanoviska, která byla vesměs kritická. Nakonec mezinárodní komise prohlásila, že elektrárna může být dokončena, neboť nemá zásadní negativní vlivy na životné prostředí a ty existující jsou řešeny.

Přeshraniční posouzení sice dle zákona neproběhlo, ale našla se silná politická vůle (zejména pod tlakem veřejnosti obou států), která umožnila, aby se k ní v rámci českého procesu EIA vyjádřili zástupci sousedních států – Rakouska (hlavně) a Německa. Přesto podle českých a rakouských ekologických sdružení celý proces probíhal formálně a byl velmi krátký, takže nemohl objektivně posoudit všechny vlivy. 

2.2. Dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice – Drážďany (A17)

Proces posuzování vlivů příhraničního úseku dálnice mezi Ústím nad Labem a státní hranicí přes Krušné hory (stavba D8-0807 Trmice – státní hranice) na životní prostředí (EIA) probíhal v ČR v letech 1995-6. V listopadu 1996 bylo vydáno souhlasné stanovisko, ačkoliv české ekologické organizace navrhovaly buď postavit dálnici jinde (přes Most) nebo ve variantě s dlouhým tunelem. V současné době se tato část dálnice v ČR staví, stavební práce na německé dálnici (A17) rovněž probíhají. Termín dostavby je konec roku 2006.

V letech 2000-1 se ekologické sdružení Děti Země spolu s 32 dalšími českými sdruženími domáhalo u českého Ministerstva životního prostředí a spolu s Grüne Liga Dresden u německého ministra životního prostředí provést přeshraniční posouzení vlivů české dálnice D8 a německé dálnice A17 na životní prostředí. 

Podle názoru českých a německých ekologických sdružení přeshraniční posouzení vlivu dálnice procesem EIA umožňují jak české a německé zákony, tak i mezistátní dohoda mezi oběma státy v oblasti ochrany životního prostředí, která byl platná od ledna 1999. 

Žádost byla nakonec zamítnuta, neboť obě ministerstva životního prostředí se prý v polovině 90. let dohodla, že vlivy dálnice u státní hranice na životní prostředí byly posouzeny odborníky z obou států a že stačí proces EIA provést zvlášť pro každý stát. Tohoto procesu se veřejnost zúčastnila a to je dostačující.

Přeshraniční posouzení dle zákona neproběhlo, stačily odborné posudky bez účasti veřejnosti, a ani se nenašla politická vůle, aby se k ní v rámci českého procesu EIA vyjádřili zástupci sousedního státu - Německa. 

2.3. Jezy na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) probíhal v ČR v letech 2000-2. Jednalo se o zásadní úpravu řeky Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem výstavbou dvou jezů. Tento úsek je poslední přirozenou části Labe v ČR s desítkami chráněných druhů rostlin a živočichů. Proto byl také zařazen do soustavy NATURA 2000 mezi cenné stanoviště. Ministerstvo životního prostředí tuto stavbu nedoporučilo a v březnu 2002 vydalo nesouhlasné stanovisko. Rozhodnutí o výstavbě obou jezů nebyla dosud vydáno.

Standardní proces EIA na území ČR za účasti veřejnosti zde sice proběhl. Nicméně proces přeshraničního posouzení dle zákona č. 244 z rok 1992 zde nebyl uplatněn. Vzhledem k tomu, že jde o stavby, které by ovlivnily kvalitu mezinárodní řeky Labe, bylo českým a německým ministerstvem životního prostředí dohodnuto, že se ke stavbě mohou vyjádřit i německé a saské instituce a odborné úřady a nevládní organizace. Jejich stanoviska buď stavbu odmítala nebo upozorňovala na vážné ekologické a dopravní problémy. 

Přeshraniční posouzení sice dle zákona neproběhlo, ale našla se politická vůle, která umožnila, aby se k ní v rámci českého procesu EIA vyjádřili zástupci sousedního státu - Německa. 


3. Pohled do současnosti – použití nového zákona od roku 2002

3.1. Rychlostní silnice R3 České Budějovice – státní hranice – Linec

Proces posuzování vlivů rychlostní silnice R3 z Českých Budějovic k rakouské státní hranici na životní prostředí (EIA), která naváže na spolkovou silnici do Lince byl zahájen v roce 2004. Byla zpracována dokumentace a k ní se vyjádřily jak česká veřejnost a odborné a státní instituce, tak nadstandardně rakouské ekologické organizace. Nyní se zpracovává posudek, který by měl tato vyjádření vyhodnotit. Pak bude následovat veřejné jednání. 

České i rakouské ekologické organizace ve svých vyjádření uvedly, že tato čtyřpruhová silnice měla být posouzena z hlediska přeshraničních vlivů, neboť to český zákon č. 100 z roku 2001 umožňuje. Přesto nelze očekávat, že tento požadavek bude respektován a že proběhne ještě druhý proces EIA. Rovněž je malá pravděpodobnost, že na rakouské námitky bude českými úřady nějak reagováno.




3.2. Sklad vyhořelého jaderného paliva na území elektrárny Temelín

Jde o jediný proces přeshraničního posouzení nějaké stavby na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100 z roku 2001, který je nám znám. V červenci 2004 byla zpracovaná dokumentace, k níž svá stanoviska poslala česká a rakouská veřejnost a příslušné instituce. Nyní se zpracovává posudek, který by se měl k těmto stanoviskům nějak vyjádřit. 

Podle názorů většiny veřejnosti dokumentace s vyhodnocením vlivu skladu na životní prostředí neobsahuje všechny potřené údaje a ani odborná firma (INVESTprojekt Brno) není důvěryhodná. Další vývoj je tak očekáván s obavami, neboť celý proces může probíhat jen formálně.


4. Závěr

Z vybraných příkladů je zřejmé, že přeshraniční proces EIA byl v České republice dosud podle českých zákonů proveden jen jednou (a ještě neskončil). O přeshraničním procesu posouzení nějaké koncepce či územního plánu kraje (proces SEA) nejsou známy žádné údaje, pravděpodobně dosud neproběhl. 

Bohužel nyní, stejně jako v minulosti, je největším problémem rozhodnout, které stavby mají být tímto procesem posouzeny. Jestliže v minulosti záviselo hlavně na politické vůli (např. dálnice D8 - NE, jezy na Labi - ANO) či na zahraničním tlaku (Elektrárna Temelín - ANO), nyní je tu sice zákon z roku 2001, ale vše závisí na výkladu českého Ministerstva životního prostředí a na dohodě s příslušným státem (silnice R3 – NE, sklad jaderného paliva – ANO). 

Lze tedy spíše očekávat, že ze strany státních institucí se bude pokračovat v existujícím trendu – spíše přehraniční posuzování (EIA či SEA) neprovádět, i když u řady českých staveb (v dopravě např. rychlostní silnice R3 z Českých Budějovic do Rakouska, silnice R11 z Jaroměři do Polska, R52 z Brna do Vídně, R48 na Ostravsku přes Český Těšín do Polska apod.) by to bylo jak vhodné, tak rozumné. 

Problémem se také může stát to, že když přeshraniční posouzení proběhne, může být jen formální, neboť k námitkám veřejnosti (včetně ze sousedního státu) se nebude náležitě přihlížet.


5. Doporučení

V České republice chybí nějaký transparentní mechanismus (např. nyní aspoň dobrovolná dohoda, do budoucna třeba novela zákona), který umožní veřejnosti a občanským sdružením obou států, tj. účastníkům přeshraničního procesu EIA a SEA, ovlivnit rozhodování o tom, která stavba, koncepce či územní plán musí tímto procesem projít, popř. proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí se odvolat (např. k vládě).

V Brně dne 26. 1. 2005



