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BIODIVERZITA, PRÍRODA A PÔDA

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992,
predstavuje významný krok vpred v snahe o zachovanie biodiverzity a ochranu prírody
vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite. EÚ sa v roku 2011 zaviazala zastaviť stratu
biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ do roku 2020. Ďalšie ciele stanovené
v smernici o biotopoch alebo v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa ešte len majú dosiahnuť. Od roku 1992
predstavuje program LIFE najdôležitejší finančný nástroj na ochranu biodiverzity v EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 3, článok 11 a články 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázky straty
biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. Konferencia OSN
o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa uskutočnila v roku 1992 v Riu de Janeiro,
viedla k prijatiu Rámcového dohovoru o zmene klímy a Dohovoru o biologickej diverzite, ako
aj Deklarácie z Ria, vyhlásenia o zásadách ochrany lesov a programu Agenda 21. Na samite
v Göteborgu v roku 2001 sa EÚ dohodla, že do roku 2010 zastaví stratu biodiverzity a obnoví
biotopy a ekosystémy. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2010 za rok biodiverzity. Ako
sa však uvádza v správe s názvom Výhľad globálnej biodiverzity č. 3, ktorý vydáva sekretariát
Dohovoru o biologickej diverzite, cieľ v oblasti biodiverzity na rok 2010 nebol splnený.
Konferencia zmluvných strán DBD na svojom stretnutí, ktoré sa konalo v októbri 2010 v Nagoji
(Japonsko), prijala prepracovaný strategický plán vrátane nových cieľov v oblasti biodiverzity
na obdobie po roku 2010. Účelom je „prijatie účinných a naliehavých opatrení na zastavenie
straty biodiverzity s cieľom zaručiť do roku 2020 odolnosť ekosystémov a ich schopnosť
naďalej plniť základné služby, čím sa zabezpečí rôznorodosť života na našej planéte“. Prijatie
Protokolu z Nagoje o prístupe a spoločnom využívaní prínosov predstavovalo pre konferenciu
zmluvných strán usporiadanú v Nagoji kľúčový úspech. Spravodlivé a rovnocenné spoločné
využívanie prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov je jedným z troch cieľov
Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý vymedzuje pravidlá týkajúce sa spoločného využívania
výsledkov výskumu a komerčného zisku.
A. Akčné plány v oblasti biodiverzity
V máji 2006 Komisia prijala oznámenie s názvom Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010
– a v nasledujúcich rokoch: Trvalo udržateľné ekosystémové služby v prospech ľudstva, ktoré
obsahovalo akčný plán EÚ na dosiahnutie potrebnej ochrany biodiverzity. V roku 2008 Komisia
uverejnila strednodobú správu o vykonávaní akčného plánu EÚ, pričom prišla k záveru, že EÚ sa
pravdepodobne nepodarí do roku 2010 dosiahnuť svoj cieľ zastavenia straty biodiverzity. V júni
2011 Komisia prijala novú stratégiu v záujme splnenia cieľa stanoveného na zasadnutí Rady pre
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životné prostredie v marci 2010, a to „zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a zhoršovanie
ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť ich [...] a zároveň zvýšiť príspevok EÚ v boji
o zastavenie straty biodiverzity na celom svete“. Okrem cieľa do roku 2020 vymedzuje stratégia
EÚ v oblasti biodiverzity víziu do roku 2050, aby „biodiverzita Európskej únie a ekosystémové
služby, ktoré poskytuje – jej prírodné bohatstvo – boli chránené, ocenené a primerane
obnovené do roku 2050 pre vnútornú hodnotu biodiverzity a ich zásadný príspevok k blahobytu
ľudí a hospodárskej prosperite, a aby sa tak zabránilo katastrofálnym zmenám spôsobeným
stratou biodiverzity“. V decembri 2011 Rada schválila stratégiu EÚ do roku 2020 týkajúcu
sa biodiverzity vrátane jej šiestich cieľov. Sú nimi úplné vykonávanie právnych predpisov
EÚ v oblasti ochrany prírody, a teda ochrana biodiverzity; zlepšenie ochrany ekosystémov
a intenzívnejšie využívanie zelenej infraštruktúry; udržateľnejšie poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo; lepšie riadenie populácií rýb; prísnejšie kontroly invazívnych cudzích druhov
a vyšší príspevok EÚ k zamedzeniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle.
B. Medzinárodné dohovory o ochrane živočíchov a rastlín
Podľa odhadu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) až 24 % druhov živočíchov
patriacich do skupín, ako sú motýle, vtáky a cicavce, z územia určitých európskych krajín už
úplne vymizlo. Podľa údajov, ktoré uverejnila Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN),
je od roku 2007 v Európe ohrozených 23 % obojživelníkov, 19 % plazov, 15 % cicavcov
a 13 % vtákov. EÚ je zmluvnou stranou týchto dohovorov: Ramsarský dohovor o zachovaní
mokradí (1971); Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (CITES) (marec 1973); Bonnský dohovor o ochrane sťahovavých druhov
voľne žijúcich živočíchov (jún 1979); Bernský dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich
organizmov a prírodných stanovíšť (1982); Dohovor z Ria de Janeiro o biologickej diverzite
(1992) a dohovory regionálneho charakteru, ako napríklad Helsinský dohovor o Baltickom mori
(1974), Barcelonský dohovor o Stredozemnom mori (1976) a Dohovor o ochrane Álp (1991).
C. Finančné nástroje
Od roku 1992 je špecializovaným nástrojom EÚ na financovanie opatrení na ochranu životného
prostredia program LIFE. Ochrana prírody a biodiverzita boli zahrnuté do čiastkových
programov v štyroch fázach, ktoré sú už ukončené. Komisia riadi program LIFE, ktorý
podporuje projekty v členských štátoch a krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ. Piata fáza
(nariadenie o programe LIFE na roky 2014 – 2020 (nariadenie (EÚ) č. 1293/2013)) bola
uverejnená v decembri 2013 a pozostáva z dvoch čiastkových programov týkajúcich sa
zmeny klímy a životného prostredia. Pre prírodu a biodiverzitu, ktoré sú súčasťou čiastkového
programu pre životné prostredie, je k dispozícii rozpočet 1 155 miliónov EUR. Celková výška
financovania na program LIFE na roky 2014 – 2020 predstavuje 3 456 miliónov EUR. Ďalšie
finančné prostriedky na podporu biodiverzity sa našli v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky, spoločnej rybárskej politiky, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov a viacročných
výskumných programov. V rokoch 2010 – 2011 boli uverejnené prvé dve výzvy na predkladanie
ponúk v rámci projektu BEST, dobrovoľného systému pre biodiverzitu a ekosystémové služby
v zámorských územiach EÚ.

CIELE

A. Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Smernicou o biotopoch (smernica 92/43 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín, ktorá bola zmenená smernicou 97/62), sa zaviedla európska sústava Natura
2000. Zahŕňa „lokality európskeho významu/osobitne chránené územia“, ktoré určili členské
štáty, a „územia osobitnej ochrany“ klasifikované podľa smernice 79/409 o ochrane voľne
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žijúceho vtáctva. S celkovou rozlohou viac ako 850 000 km2 je v súčasnosti najväčšou súvislou
sústavou chránených území na svete. Cieľom smernice o biotopoch je najmä presadzovanie
ochrany biodiverzity pri zohľadnení hospodárskych, spoločenských, kultúrnych a regionálnych
požiadaviek. Smernica o ochrane vtáctva zahŕňa ochranu, správu a reguláciu (voľne žijúceho)
vtáctva vrátane pravidiel udržateľného poľovania.
B. Cudzie invázne druhy
Prísnejšie kontroly cudzích inváznych druhov predstavujú jeden zo šiestich cieľov stratégie
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Cudzie invázne druhy spôsobujú škody dosahujúce
miliardy EUR ročne v EÚ, a to nielen na ekosystémoch, ale aj na plodinách a hospodárskych
zvieratách, pričom narúšajú miestnu ekológiu a vplývajú na ľudské zdravie. V apríli 2014
Parlament schválil na základe znenia dohodnutého s Radou svoju pozíciu v prvom čítaní
k návrhu nariadenia o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov.
Cieľom tohto nariadenia je prostredníctvom prevencie, včasného varovania a rýchlej reakcie
chrániť pôvodnú biodiverzitu a minimalizovať a zmierňovať vplyv takýchto druhov na ľudské
zdravie a hospodárstvo. Členské štáty budú musieť predovšetkým vytvoriť systémy dohľadu
a akčné plány.
C. Prístup a spoločné využívanie prínosov
Po prijatí Protokolu z Nagoje o prístupe a spoločnom využívaní prínosov Komisia v októbri
2012 predložila návrh s cieľom stanoviť záväzné požiadavky týkajúce sa prístupu ku genetickým
zdrojom v krajine pôvodu a zabezpečiť, aby sa tieto prínosy spravodlivo a rovnocenne spoločne
využívali. Dohoda medzi Parlamentom a Radou viedla k prijatiu konečného znenia v apríli 2014.
Podľa prijatého nariadenia možno genetické zdroje a tradičné poznatky súvisiace s takýmito
zdrojmi prenášať a používať iba v súlade s podmienkami, na ktorých sa vzájomne dohodli
užívatelia (podniky, súkromní zberatelia a inštitúcie) a orgány krajiny pôvodu.
D. Využívanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín a obchod s nimi
V roku 1975 nadobudol platnosť dohovor CITES upravujúci medzinárodný obchod, konkrétne
(opätovný) vývoz a dovoz živých a mŕtvych zvierat a rastlín a častí a derivátov z nich,
a to na základe systému povolení a osvedčení. Prostredníctvom základného nariadenia
č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi sa ciele,
zásady a ustanovenia dohovoru CITES vzťahujú aj na právne predpisy EÚ. V júni 2009
nadobudlo účinnosť nariadenie (ES) č. 398/09 (ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) 338/97)
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Čo sa týka ochrany morskej fauny,
v nariadení (ES) č. 348/81 sa ustanovujú spoločné pravidlá pre dovoz výrobkov z veľrýb alebo
iných veľrybotvarých cicavcov, zatiaľ čo rozhodnutie 1999/337/ES sa týka podpisu Dohody
o medzinárodnom programe na záchranu delfínov Európskou úniou s cieľom znížiť náhodný
úhyn delfínov pri love tuniakov. Smernica 83/129/EHS, ktorej platnosť sa predĺžila na neurčitý
čas smernicou 89/370/EHS, zakazuje dovoz výrobkov z mláďat tuleňov do EÚ; nariadením
(ES) č. 1007/2009 sa v roku 2009 zaviedli ešte prísnejšie podmienky pre dovoz výrobkov
z tuleňov. V roku 1991 prijala Rada nariadenie o nášľapných pascách (nariadenie Rady (ES)
č. 3254/91), ktorým sa zakazuje používanie nášľapných pascí a dovoz kožušín a výrobkov
vyrobených z druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z krajín, kde sú takéto spôsoby
odchytu povolené. Rozhodnutie Komisie 98/596/ES umožňuje dovoz kožušín do EÚ z Kanady,
Ruska a USA v dôsledku záväzku týchto krajín zaviesť normy humánneho odchytu. Pravidlá
a usmernenia pre udržateľné poľovanie na (voľne žijúce) vtáctvo sa uvádzajú v smernici
o vtáctve.
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E. Biodiverzita vo vzťahu k dobrým životným podmienkam zvierat
Smernica 1999/22 stanovuje minimálne normy pre chov živočíchov v zoologických záhradách
a starostlivosť o ne a posilňuje úlohu zoologických záhrad v rámci ochrany biodiverzity, pričom
zoologické záhrady si zachovávajú svoju úlohu v oblasti vzdelávania a výskumu. Komisia
iniciovala akčný plán na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010
(COM(2006)0013), aby tak podporila zásadu nahrádzania zvierat používaných na vedecké účely
a zníženia počtu a prepracovania ich využívania . Smernica 2010/63/EÚ o ochrane zvierat
používaných na vedecké účely (ktorou sa zrušuje smernica č. 86/609) sa zakladá na tejto zásade
a účinnosť nadobudla 1. januára 2013.
F. Morská biodiverzita
Morská biodiverzita patrí do rámca akčných plánov biodiverzity pre prírodné zdroje a rybolov.
Revízia stratégie EÚ v oblasti biodiverzity zdôrazňuje dôležitosť „dobrého ekologického stavu“
morí a pobrežných oblastí z hľadiska podpory biodiverzity. Okrem toho sa v morskej stratégii
EÚ z roku 2002 (COM(2002)0539) navrhuje ekosystémový prístup k ochrane a udržateľnému
využívaniu biodiverzity. V roku 2005 predložila Komisia v súlade s ustanoveniami šiesteho
environmentálneho akčného programu návrh tematickej stratégie o ochrane a zachovaní
morského prostredia. Nasledujúca tematická stratégia, smernica o morskej stratégii (2008/56/
ES), nadobudla účinnosť v júli 2008. Jej cieľom je zabezpečiť do roku 2020 dobrý stav morských
vôd v EÚ a chrániť základňu zdrojov, od ktorej závisia hospodárske a spoločenské aktivity
súvisiace s morom.
G. Lesy
Lesy tvoria takmer 30 % plochy povrchu sústavy Natura 2000. Existuje niekoľko opatrení
zameraných na ich ochranu. Nariadenia č. 3528/86 a 2158/92 o ochrane lesov EÚ pred
znečistením a požiarmi, ktorých platnosť sa skončila v roku 2002, boli začlenené do
nariadenia č. 2152/2003. Nariadením Rady č. 1615/89 sa zriadil Európsky lesnícky informačný
a komunikačný systém (EFICS), čím sa vytvoril informačný systém pre lesníctvo. Uznesením
Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ sa vytvoril rámec týkajúci sa
lesov na podporu ich trvalo udržateľného obhospodarovania. V júni 2006 bolo prijaté oznámenie
o akčnom pláne EÚ v oblasti lesného hospodárstva (COM(2006)0302). V júli 2010 Parlament
schválil návrh Komisie na zamedzenie uvádzania nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov
z neho na trh EÚ a oznámenie Komisie o opatreniach na obmedzenie odlesňovania, pričom tieto
dokumenty nadobudli účinnosť v roku 2012.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V septembri 2010 Parlament prijal uznesenie o vykonávaní právnych predpisov zameraných
na ochranu biodiverzity vzhľadom na cieľ týkajúci sa obdobia po roku 2010. Vyjadril hlboké
znepokojenie nad tým, že zastavenie straty biodiverzity sa v medzinárodnej politickej agende
nepovažuje za naliehavý problém, a žiadal zlepšenie riadenia biodiverzity vo vnútorných
i vonkajších vzťahoch.
V rokoch 2015 – 2016 sa inštitúcie EÚ zaoberali otázkami zdravia rastlín súvisiacimi s prílivom
škodlivých organizmov. Parlament obhajuje tieto body: hodnotiaci mechanizmus na účely
identifikácie rastlín a produktov z tretích krajín, pri ktorých je pravdepodobné, že budú
predstavovať riziko, a splnomocnenie Komisie na zákaz dovozu týchto rastlín a produktov
do EÚ; rozšírenie požiadavky osvedčovania zdravia rastlín; rozšírenie systému „rastlinných
pasov“ na všetky presuny rastlín na účely ich výsadby v rámci EÚ; povinnosť členských

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2002)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0302
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štátov zriadiť viacročné programy prieskumov na účely odhaľovania a hubenia škodlivých
organizmov; a aktualizované predpisy s cieľom zabezpečiť pestovateľom nárok na odškodnenie.
Na začiatku roka 2016 Komisia vyhlásila akčný plán boja proti nezákonnému obchodu s voľne
žijúcimi druhmi, ktorý musia EÚ a členské štáty realizovať do roku 2020. V októbri 2016
prijal jeden z výborov Parlamentu iniciatívnu správu ako reakciu na tento akčný plán, ktorého
cieľom je obmedzenie tejto organizovanej a deštruktívnej trestnej činnosti, ktorá je hrozbou
pre biodiverzitu, lebo privádza veľa druhov na pokraj vyhynutia. Akčný plán má tri priority:
prevenciu, presadzovanie práva a spoluprácu. Mal by zabezpečiť efektívne vykonávanie
a presadzovanie existujúcich pravidiel. V správe bol zdôraznený význam globálnej spolupráce
medzi krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami. Očakáva sa, že bude schválená v pléne
do konca roku 2016.
Na jeseň roku 2016 prijal Parlament uznesenia, v ktorých sa vyjadruje proti povoľovaniu
geneticky modifikovaných organizmov (GMO), napr. kukurice, zo strany Komisie a podporuje
úsilie o uľahčenie zákazu pestovania geneticky modifikovaných organizmov členskými štátmi
v súlade s cieľom ochrany biologickej rozmanitosti, prírody a pôdy.
V októbri 2016 ratifikoval celosvetovú dohodu dosiahnutú na parížskej konferencii COP21
v decembri 2015, ktorej cieľom je zmiernenie účinkov zmeny klímy a od ktorej sa očakáva, že
bude mať pozitívny vplyv na zachovanie biodiverzity v nasledujúcich desaťročiach.
Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario
11/2017
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