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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity
(2009/2108(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o strednodobom hodnotení implementácie akčného 
plánu ES pre biodiverzitu (KOM(2008)0864 v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa 
biodiverzity po roku 2010,

– so zreteľom na správu Komisie o stave ochrany typov prirodzených biotopov a druhov, 
ako sa vyžaduje v článku 17 smernice o biotopoch (KOM(2009)0358),

– so zreteľom na smernicu Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich 
vtákov1 (smernica o vtákoch) a na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 20012

o vykonávaní smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín3 (smernica o biotopoch),

– so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre životné prostredie z 25. júna 2009 k 
hodnoteniu vykonávania akčného plánu EÚ pre biodiverzitu v polovici obdobia a stratégie 
EÚ v oblasti invazívnych cudzích druhov,

– so zreteľom na neformálne zasadnutie Rady, ktoré sa konalo 26. – 27. januára 2010 
v Madride a na ktorom sa prijali tzv. priority Cibeles, a na závery zasadnutia Rady pre 
životné prostredie z 15. marca 2010 o biodiverzite na obdobie po roku 2010 – EÚ 
a globálna vízia, ciele, medzinárodný prístup a režim spoločného znášania záťaže,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 25. – 26. marca 2010, najmä na ich 
odsek 14,

– so zreteľom na európsky samit z Göteborgu v roku 2001, na ktorom sa dohodlo o 
zastavení straty biodiverzity do roku 2010 ako súčasti stratégie udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na štúdiu Ekonómia ekosystémov a biodiverzity (http://www.teebweb.org),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ v oblasti invazívnych druhov 
(KOM(2008)0789),

– so zreteľom na integrovanú námornú politiku Európskej únie (KOM(2007)0575 a 
SEC(2007)1278) a na prebiehajúce prípravy reformy spoločnej rybárskej politiky,

– so zreteľom na opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity, ktoré sú 

                                               
1 Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/105/ES (Ú. v. 

EÚ L 363, 20.12.2006, s. 368).
2 Ú. v. ES C 262, 18.9.2001, s. 132.
3 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/105/ES.
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súčasťou preskúmania stavu SPP, a možnosti, ktoré ponúka reforma SPP, o ktorej sa 
v súčasnosti rokuje,

– so zreteľom na skutočnosť, že OSN vyhlásili rok 2010 za Rok biodiverzity,

– so zreteľom na výsledky 15. schôdze konferencie zmluvných strán (COP15) dohody o 
medzinárodnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi fauny a flóry, ktorým hrozí 
vyhubenie (CITES), ktorá sa konala v Dauhe (Katar) od 13. do 25. marca 2010,

– so zreteľom na nadchádzajúce piatu schôdzu konferencie zmluvných strán, ktorá zohráva 
úlohu stretnutia zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti  
(COP-MOP 5), a na konferenciu zmluvných strán (COP 10) Dohovoru OSN 
o biodiverzite (CBD),

– so zreteľom na článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rybné hospodárstvo a Výboru pre petície 
(A7-0000/2010),

A. keďže z oznámenia Komisie je jasné, že EÚ nesplní svoj cieľ v oblasti biodiverzity 
stanovený na rok 2010,

B. keďže preskúmanie stavu druhov a biotopov, ktorú sú chránené podľa smernice 
o biotopoch, ukazuje, že stav ochrany väčšiny druhov a biotopov je nepriaznivý, miera 
úhynu je znepokojivo vysoká a že hnacie sily zmeny biodiverzity nevykazujú známky 
oslabovania; keďže biotopy a druhy, o ktoré sa EÚ zaujíma, sú možno ohrozené zmenou 
klímy,

C. keďže v dosiahnutí svojho cieľa na rok 2010 zabránilo EÚ niekoľko faktorov, ako neúplné 
vykonanie právnych predpisov, neúplná alebo slabá integrácia do sektorových politík, 
nedostatočné vedecké poznatky a medzery v údajoch, nedostatočné financovanie, 
nedostatok doplnkových nástrojov, ktoré by boli účinne zamerané na riešenie konkrétnych 
problémov, akým sú napríklad invazívne cudzie druhy,

D. keďže biodiverzita, ako svetový prírodný kapitál, je nevyhnutná pre existenciu ľudského 
života na Zemi a blahobyt spoločností, a to tak priamo, ako aj nepriamo prostredníctvom 
služieb ekosystému, ktoré poskytuje; keďže biodiverzita zohráva ústrednú úlohu 
v globálnom boji proti hladu a v prospech bezpečnosti potravín; keďže ochrana 
a udržateľné využívanie biodiverzity je predpokladom zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobenia sa jej vplyvom,

E. keďže strata biodiverzity je príčinou značných hospodárskych strát a zníženia úrovne 
blahobytu,

F. keďže podľa nedávnej štúdie Eurobarometra občania EÚ do veľkej miery nepoznajú 
pojem biodiverzita a nie sú si vedomí dôsledkov straty biodiverzity,

Všeobecné poznámky 
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1. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s veľmi rýchlym tempom straty biodiverzity 
v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré, ak bude pokračovať ako v ostatných desaťročiach, 
spôsobí do roku 2050 značné ochudobnenie prírody;

2. je si vedomý, že neúspech pri zastavovaní straty biodiverzity je neprijateľný nielen 
z etického hľadiska, ale aj z hľadiska ekologického a hospodárskeho, pretože pripravuje 
budúce generácie o služby ekosystémov a hľadiská blahobytu súvisiace s bohatou 
prírodnou biodiverzitou; 

3. zdôrazňuje, že prebiehajúce štúdie, napríklad štúdia Ekonómia ekosystémov 
a biodiverzity, odhadujú, že zníženie úrovne blahobytu v dôsledku straty biodiverzity je v 
súčasnosti na úrovni 50 miliárd EUR ročne (necelé 1 % HDP) a do roku 2050 sa zvýši na 
14 biliónov EUR alebo 7 % odhadovaného budúceho HDP;

EÚ a biodiverzita

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nebol splnený cieľ EÚ zastaviť stratu 
biodiverzity do roku 2010 tak, ako bol schválený na európskom samite v Göteborgu 
v roku 2001,

5. víta oznámenie Komisie s názvom Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa biodiverzity 
po roku 2010;

6. víta ďalej závery zasadnutia Rady pre životné prostredie z 15. marca v oblasti biodiverzity 
vrátane nového hlavného cieľa zastavenia straty biodiverzity a úpadku služieb 
ekosystémov v EÚ do roku 2020 a ich obnovenia v čo najväčšej možnej miere;

7. je presvedčený, že zastavenie straty biodiverzity je absolútne najnižšou úrovňou ambícií, 
ktoré treba do roku 2020 splniť;

8. poukazuje na cenné iniciatívy zamerané na obnovenie biodiverzity a služieb ekosystémov, 
ktoré sú už zavedené, a nazdáva sa, že takéto obnovovacie činnosti by mohli byť aj 
súčasťou hlavného cieľa na rok 2020; zdôrazňuje však potrebu dôkladného hodnotenia 
vplyvu a štúdie primeranosti, ktoré musia predchádzať rozhodnutiu o presných cieľoch 
budúcej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity;

9. vzhľadom na globálny charakter biodiverzity a ekosystémov je presvedčený, že budúca 
stratégia EÚ by mala tiež vystupňovať medzinárodné úsilie zamerané na zabránenie strate 
biodiverzity;

10. okrem toho zdôrazňuje, že súčasťou politiky zameranej na ochranu a zveľaďovanie 
biodiverzity musí byť koordinovaná stratégia na riešenie problému invazívnych cudzích 
druhov;

Natura 2000

11. uznáva, že riadna realizácia právnych predpisov Natura 2000 zohráva ústrednú úlohu pri 
dosahovaní cieľa EÚ v oblasti biodiverzity;

12. bez ohľadu na hmatateľné a pozitívne výsledky stavu ochrany niektorých druhov je 
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naďalej znepokojený vykonávaním právnych predpisov Natura 2000;

13. víta pokrok dosiahnutý v niektorých členských štátoch pri určovaní lokalít Natura 2000 
a tvorbe opatrení alebo riadiacich plánov; vyzýva všetky členské štáty, aby dodržali 
termíny ustanovené v smernici;

14. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom pokroku pri vytváraní siete Natura 2000 
v morskom prostredí a žiada Komisiu, aby urýchlila nevyhnutné postupy;

15. v zásade víta nevyhnutnú mieru flexibility právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, s cieľom prispôsobiť ich vykonávanie miestnym pomerom; súčasne berie na 
vedomie niektoré nápadné rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka napríklad 
externalít lokalít Natura 2000, blokových výnimiek pre niektoré zavedené činnosti alebo 
uplatňovania zásady predbežnej opatrnosti;

16. vzhľadom na tieto rozdiely medzi členskými štátmi podnecuje Komisiu, aby bližšie 
objasnila smernice alebo prípadne poskytla usmernenie;

17. okrem toho vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom cezhraničnej spolupráce, čo môže 
viesť k rôznemu prístupu k rovnakým oblastiam;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa vo svojej budúcej stratégii v oblasti biodiverzity 
a v rámci siete Natura 2000 viac zamerala na služby ekosystémov, a najmä na odolnosť 
ekosystémov voči zaťaženiu;

Začlenenie do ostatných oblastí politiky

19. je presvedčený, že pozemná a námorná sieť Natura 2000 nie je jediným nástrojom EÚ na 
ochranu biodiverzity, ale že na to, aby bola politika biodiverzity EÚ úspešná, je potrebný 
integrovanejší prístup;

20. vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila výraznejšie začlenenie biodiverzity do ostatných 
oblastí politiky EÚ, napríklad poľnohospodárstva, lesného a rybného hospodárstva, 
regionálnej politiky a súdržnosti, cestovného ruchu, výskumu a inovácie, a to vzájomne 
posilňujúcim spôsobom;

21. víta predchádzajúce pokusy o začlenenie environmentálnych hľadísk do spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP), akým bolo napríklad zavedenie agro-
environmentálnych opatrení a dobrých podmienok poľnohospodárstva a životného 
prostredia, a vyzýva Komisiu, aby využila reformu SPP ako príležitosť na ďalšie zlepšenie 
tohto trendu, napríklad zavedením kompenzácií pre ekoslužby alebo poskytnutím 
verejných tovarov vrátane udržateľného poľnohospodárstva v ekologicky citlivých 
oblastiach, akými sú lokality siete Natura 2000;

22. víta reformu spoločnej rybárskej politiky, ktorá sa v súčasnosti pripravuje, a vyzýva 
Komisiu, aby začlenila kritériá biodiverzity do svojich budúcich legislatívnych návrhov; 
okrem toho trvá na tom, že by sa mohli vypracovať udržateľné modely akvakultúry ako 
možná alternatíva k rybolovu, a to podľa návrhov Komisie v jej oznámení 
(KOM(2009)162) a s prihliadnutím na pozíciu Európskeho parlamentu(*);
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23. naliehavo vyzýva členské štáty, aby navrhli svoje politiky lesného hospodárstva takým 
spôsobom, aby sa v plnej miere zohľadnila úloha lesov ako zásobární biodiverzity a 
sekvestrácie uhlíka a prostriedkov čistenia vzduchu, ako aj na účely rekreácie našich 
občanov;

24. zdôrazňuje, že treba zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených na životné 
prostredie a biodiverzitu v rámci ôsmeho rámcového programu, a to úmerne k enormným 
potrebám a výzvam v súvislosti s bojom proti strate biodiverzity a zmene klímy;

Biodiverzita a zmena klímy

25. zdôrazňuje rozhodujúci význam, ktorý majú biodiverzita a odolné ekosystémy pre 
zmierňovanie zmeny klímy a pre prispôsobovanie sa jej vplyvom vzhľadom na 
skutočnosť, že suchozemské a morské ekosystémy v súčasnosti pohlcujú približne 
polovicu antropogénnych emisií CO2,

26. víta rastúcu podporu opatreniam týkajúcim sa zmeny klímy, z ktorých môže mať osoh aj 
biodiverzita, ale ktoré by nemali mať negatívny vplyv na financovanie samotnej 
biodiverzity;

Potenciál tvorby pracovných miest a stratégia 2020

27. uznáva značný potenciál tvorby pracovných miest súvisiaci so spomínanými činnosťami 
a s rozvojom udržateľného hospodárstva a zelenej infraštruktúry, ktoré by vďaka svojmu 
charakteru prinášali pracovné miesta na miestnej úrovni, ktoré nemožno presunúť do 
tretích krajín, a značne by tak prispievali k stratégii EÚ 2020;

28. okrem toho sa jednoznačne domnieva, že udržateľný hospodársky rozvoj a ochrana 
prírody môžu a mali by ísť ruka v ruke;

Financovanie

29. berie na vedomie odhady Komisie, že úplné vykonanie právnych predpisov Natura 2000 
bude odhadom stáť 6,1 miliardy EUR;

30. vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že nie je k dispozícii jasné rozčlenenie 
skutočných súm vynaložených ročne na ochranu biodiverzity v EÚ a trvá na tom, že 
členské štáty a Komisia musia spolupracovať pri poskytnutí jasnejšieho obrazu;

31. víta zvýšenie výdavkov na program LIFE+ (+8 % v návrhu rozpočtu na rok 2011), ale 
zdôrazňuje, že tento nástroj aj naďalej predstavuje iba veľmi malú časť rozpočtu EÚ 
(0,2 %);

32. je si vedomý skutočnosti, že dodatočné financovanie ochrany biodiverzity je dostupné 
prostredníctvom iných nástrojov, napríklad štrukturálnych fondov a fondu rozvoja 
vidieka, ale vyjadruje poľutovanie nad obmedzeným využívaním tejto možnosti zo strany 
väčšiny členských štátov;

33. je presvedčený, že samotné verejné výdavky nebudú postačovať na dosiahnutie hlavného 
cieľa EÚ a zdôrazňuje, že je dôležité, aby zodpovednosť podnikov zohľadňovala aj 
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biodiverzitu;

34. ďalej zdôrazňuje potrebu premietnuť externality, napríklad poškodenie biodiverzity alebo 
náklady na podporu biodiverzity, do konečnej ceny výrobkov na trhu;

Údaje a vedomostná základňa

35. zdôrazňuje, že výskum a vývoj majú kľúčový význam pre rozvoj politických nástrojov na 
zastavenie straty biodiverzity a na odstránenie súčasných medzier v poznatkoch;

36. zdôrazňuje potrebu vypracovať jasné východiská, na základe ktorých musí Komisia 
stanoviť realistické ciele a podciele založené na dôkazoch;

37. vzhľadom na súčasný nedostatok poznatkov širokej verejnosti o dôležitosti biodiverzity 
víta informačnú kampaň Komisie a vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie pri 
zvyšovaní povedomia;

Medzinárodné hľadiská

38. vyjadruje obavy v súvislosti s tým, že globálny cieľ zníženia straty biodiverzity do roku 
2010 tak, ako bol stanovený na svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002, 
nebol dosiahnutý, a to dokonca ani len sčasti;

39. víta usporiadanie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v Nagoji 
v októbri 2010 a naliehavo vyzýva EÚ, aby na túto konferenciu vyslala početnú delegáciu;

40. podnecuje Komisiu a členské štáty, aby začlenili to svojich vzťahov s tretími krajinami 
environmentálny prvok a aby pokračovali v tzv. zelenej diplomacii;

41. trvá na tom, že kľúčovým prvkom medzinárodných obchodných dohôd je udržateľnosť 
obchodovaných výrobkov; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu začleniť do akejkoľvek 
budúcej dohody WTO neobchodné otázky vrátane výrobných metód a ochrany 
biodiverzity;

42. vyjadruje hlboké poľutovanie nad neuspokojivým výsledkom konferencie CITES, na 
ktorej sa nezrealizovali hlavné prvky mandátu EÚ, napríklad ochrana morských druhov 
vysokého obchodného záujmu;

43. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili rýchlosť a účinnosť svojich 
postupov rozhodovania a venovali viac zdrojov a času svojim diplomatickým snahám voči 
tretím krajinám;

44. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Nič cenné sa nevie brániť.“ Tento verš holandského básnika, umelca a fotografa Luceberta 
(1924 – 1994) zjavne stručne vystihuje veľkú výzvu, ktorej čelíme v oblasti biodiverzity.

Na jednej strane je pre spoločnosť neoceniteľné zachovávať biodiverzitu a ekosystémy 
a chrániť ich pred ďalším úpadkom. Zastavenie straty biodiverzity nie je iba našou etickou 
povinnosťou – koncepcia vrchného dozoru nás zaväzuje zachovávať našu planétu tak, aby 
mohla slúžiť aj budúcim pokoleniam. Dáva to zmysel aj z ekologického a hospodárskeho 
hľadiska. Z ekologického hľadiska obrovské množstvo vzájomných reakcií medzi rôznymi 
zložkami biodiverzity umožňuje obývateľnosť planéty všetkými druhmi vrátane ľudí. Toto sú 
„tovar a služby“, ktoré ekosystémy ponúkajú: poskytovanie jedla, paliva a vlákniny, čistenie 
vzduchu a vody, rozklad odpadu, zmierňovanie záplav, súch, teplotných extrémov a síl vetra, 
obnova úrodnosti pôdy a opeľovanie rastlín. Z tohto dôvodu a aj z hospodárskeho pohľadu je 
ochrana biodiverzity v našom vlastnom záujme. Napokon biologické zdroje sú základom, na 
ktorom budujeme civilizáciu. Strata biodiverzity ohrozuje naše dodávky potravín, možnosti 
rekreácie a cestovného ruchu, schopnosť riešiť zmenu klímy a zdroje dreva, liekov a energie.

Na druhej strane sa zdá, že sme sa od prírody vzdialili a snažíme sa nájsť onú „cenu prírody“. 
Naše výrobné metódy a cena, ktorú platíme za tovar a služby, nezohľadňujú – alebo 
zohľadňujú iba v obmedzenej miere – náklady straty biodiverzity alebo úpadku ekosystémov. 
Podobne sa službám alebo činnostiam, ktorých zámerom je zastaviť stratu biodiverzity 
a zachovať cenné ekosystémy, často nedostáva spravodlivej odmeny. Hoci „ocenenie“ služieb 
ekosystémov môže byť problematické, prebiehajúce štúdie1 odhadujú, že zníženie úrovne 
blahobytu v dôsledku straty biodiverzity je v súčasnosti na úrovni 50 miliárd EUR ročne 
(necelé 1 % HDP) a do roku 2050 sa zvýši na 14 biliónov EUR ročne alebo 7 % 
odhadovaného budúceho HDP.

Naliehavý stav

Strata biodiverzity pokračuje varovným tempom. Na celom svete je miera globálneho úhynu 
druhov odhadovaná na päťdesiat- až tisícnásobok prirodzenej miery. Odhaduje sa, že miera 
straty sa do roku 2050 urýchli desaťnásobne. V EÚ je vyhynutím ohrozených 42 % cicavcov, 
43 % vtákov, 45 % motýľov, 30 % obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % sladkovodných rýb. 
Komisia vo svojom hodnotení implementácie akčného plánu ES pre biodiverzitu v polovici 
obdobia z roku 2008 konštatovala, že stav 50 % druhov a až 80 % biotopov európskeho 
ochranárskeho významu je nepriaznivý. 

Zastavenie straty biodiverzity a ochrana či obnova odolných ekosystémov sú ešte dôležitejšie 
z hľadiska zmeny klímy vzhľadom na skutočnosť, že suchozemské a morské ekosystémy 

                                               

1 Ekonómia ekosystémov a biodiverzity, pozri http://www.teebweb.org/.
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v súčasnosti pohlcujú približne polovicu antropogénnych emisií CO2, čím sa stávajú 
neoceniteľné z hľadiska ich kapacity zachytávať a ukladať uhlík. Na druhej strane úpadok 
a ničenie ekosystémov môže uvoľniť značné objemy skleníkových plynov a existuje čoraz 
viac dôkazov, že kapacita zásobární uhlíka Zeme sa znižuje v dôsledku globálneho 
otepľovania a iných záťažových faktorov. Zachovanie ekosystémov má preto kľúčový 
význam pre zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej vplyvom.

Predchádzajúce medzinárodné a európske iniciatívy a dohody na zastavenie straty 
biodiverzity a ekosystémov žiaľ neboli úspešné.  V roku 1992, po Samite Zeme v Riu, bol 
prijatý Dohovor o biologickej diverzite, ktorý EÚ ratifikovala v roku 1993. V roku 1998 EÚ 
prijala stratégiu biodiverzity so štyrmi akčnými plánmi v oblasti biodiverzity, ktoré boli 
predstavené v roku 2001, o ochrane prírodných rezerv, poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve a hospodárskej a rozvojovej spolupráci.  Príroda a biodiverzita sú teda jednou zo 
štyroch priorít šiesteho environmentálneho akčného programu EÚ spolu so zmenou klímy, 
riadením zdrojov a odpadu a zdravím v súvislosti so životným prostredím. V roku 2006 
Komisia predstavila akčný plán na zastavenie straty biodiverzity, v ktorom vymedzila štyri 
prioritné oblasti: biodiverzitu v EÚ, EÚ a globálnu biodiverzitu, biodiverzitu a zmenu klímy 
a vedomostnú základňu. Napriek týmto iniciatívam cieľ EÚ zastaviť stratu biodiverzity do 
roku 2010 tak, ako bol schválený na európskom samite v Göteborgu v roku 2001, nebol 
nanešťastie splnený.

Navzdory naliehavosti situácie si európski občania nie sú dostatočne vedomí straty 
biodiverzity a jej negatívnych následkov. Podľa prieskumu Eurobarometra z apríla 2010 iba 
38 % Európanov pozná význam pojmu biodiverzita, zatiaľ čo 28 % toto slovo pozná, ale 
nevie, čo znamená. Väčšina nepochybne považuje stratu biodiverzity za vážny problém, ale 
nemyslí si, že sa ich osobne týka. Iba 17 % respondentov sa nazdáva, že sa ich zníženie 
biodiverzity už dotklo. Za najdôležitejšiu príčinu svojej pasivity pri boji proti strate 
biodiverzity občania uvádzajú nedostatok poznatkov o tom, čo možno urobiť. Preto je v tejto 
oblasti naliehavo potrebná kampaň na zvýšenie povedomia.

Nástroje a politiky EÚ

Kľúčový nástroj EÚ na ochranu biodiverzity a ekosystémov je Natura 2000, sieť chránených 
prírodných oblastí EÚ, ktorá bola zriadení v rámci smernice o biotopoch. Pozostáva 
z osobitne chránených území, ktoré vyčlenili členské štáty v rámci smernice o biotopoch 
(1992), a zahŕňa aj osobitne chránené oblasti vyčlenené v rámci smernice o vtákoch (1979). 
Hlavným cieľom siete Natura 2000 je „prispievať k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti 
prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej fauny a flóry na európskom území 
členských štátov.“1 Opatrenia prijaté na základe právnych predpisov Natura 2000 sú 
navrhnuté na to, aby sa „zachovali v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu 
obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry európskeho významu“, zatiaľ čo 
rovnako zohľadňujú „hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne 
charakteristiky.“2 Napriek súčasnému zameraniu na ochranu biotopov a druhov stojí za 
zmienku pouvažovať o sústredení väčšej pozornosti na vytvorenie odolných ekosystémov, 
                                               
1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín (smernica o biotopoch), článok 2.
2 Dtto.
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ktoré budú odolávať záťaži a poskytovať cenné služby ekosystémov.

Ako je zvykom v európskej environmentálnej politike tieto smernice umožňujú potrebnú 
flexibilitu na prispôsobenie vykonávacích opatrení miestnym pomerom, čo je vzhľadom na 
zásady subsidiarity a proporcionality správne. Treba určite podniknúť kroky na zabránenie 
tomu, aby sa rozdiely medzi členskými štátmi zväčšili natoľko, aby v dôsledku toho utrpela 
efektívnosť smerníc. Napríklad stále pretrvávajú značné rozdiely medzi členskými štátmi, čo 
sa týka rýchlosti, akou sa smernice vykonávajú, a spôsobu ich výkladu, napríklad s ohľadom 
na zásadu predbežnej opatrnosti, pri pristupovaní k existujúcim činnostiam a externalitám.

Biodiverzita teda postupne dostáva priestor aj v politických oblastiach mimo európskej 
environmentálnej politiky, hoci v mnohých prípadoch bola začlenená iba v obmedzenom 
rozsahu, napríklad v rámci spoločnej rybárskej politiky, ktorá je v súčasnosti predmetom 
preskúmania. Príkladom tohto vývoja sú agro-environmentálnych opatrenia a požiadavky 
zachovávať pôdu v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a pozornosť venovaná biodiverzite v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum.

Keďže poľnohospodári spravujú približne polovicu európskej pôdy, zohrávajú pri ochrane 
biodiverzity osobitnú úlohu a čelia významným výzvam: vzhľadom na to, že svetová 
populácia a blahobyt rastú, globálna výroba musí rásť tiež, zatiaľ čo odvetvie 
poľnohospodárstva musí zabezpečovať kvalitu života na vidieku a ochranu biodiverzity. 
V rámci úspešnej poľnohospodárskej politiky v budúcnosti sa musia tieto tri prvky dopĺňať 
a nie si navzájom odporovať.

Financovanie

V dôsledku, okrem iného, sektorovo založeného prístupu k biodiverzite je aj financovanie 
opatrení v oblasti biodiverzity a ekosystémov z európskeho rozpočtu veľmi rozdrobené. 
Finančný nástroj EÚ pre životné prostredie (LIFE), zriadený v roku 1992 na podporu 
vykonávania environmentálnej politiky Únie, tradične zohráva hlavnú úlohu pri financovaní 
ochrany biodiverzity v EÚ, hoci to predstavuje iba malú časť celkových výdavkov 
Spoločenstva. Ďalšími zdrojmi finančných tokov sú:

- spoločná poľnohospodárska politika: hlavne agro-environmentálne opatrenia, ktoré sú 
jedným z najväčších prvkov podpory EÚ na biodiverzitu (financované prostredníctvom 
EPFRV);

- spoločná rybárska politika: ochranné opatrenia pre morské prostredie (Európsky fond pre 
rybné hospodárstvo)

- regionálny rozvoj a súdržnosť (štrukturálne fondy, kohézny fond)
- politika v oblasti výskumu (siedmy rámcový program)

Na jednej strane môže mať rozdrobené financovanie pozitívny vplyv v tom zmysle, že možno 
čerpať prostriedky z mnohých zdrojov. Na strane druhej je výsledkom povinného 
spolufinancovania a prístupu výberu vo vidieckej a štrukturálnej politike napríklad to, že tieto 
prostriedky skutočne využívajú na účely biodiverzity iba členské štáty, ktoré sa tak vedome 
rozhodli. Aj v tejto oblasti existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely.
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Bez toho, aby sme diskutovali o novom viacročnom finančnom rámci na obdobie po roku 
2013, sa budú musieť nájsť iné mechanizmy financovania okrem verejných (dotácie), 
a veľkou výzvou bude premietnutie externalít do konečných cien výrobkov.

Budúce iniciatívy

V tomto roku, ktorý je Medzinárodným rokom biodiverzity, boli alebo budú navrhnuté nové 
iniciatívy na zastavenie straty biodiverzity a úpadku ekosystémov. Od 18. do 29. októbra 
sa v Nagoji (Japonsko) uskutoční desiata schôdza konferencie zmluvných strán (COP 10) 
Dohovoru o biologickej diverzite.

Na európskej úrovni predstavila Európska komisia 19. januára svoje oznámenie s názvom 
Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa biodiverzity po roku 2010, ktoré je v súčasnosti 
predmetom verejnej konzultácie. Komisia predstavila štyri politické alternatívy:

1) Výrazné zníženie miery straty biodiverzity a služieb ekosystémov v EÚ do roku 2020;
2) Zastavenie straty biodiverzity a služieb ekosystémov v EÚ do roku 2020;
3) Zastavenie straty biodiverzity a služieb ekosystémov v EÚ do roku 2020 a ich 

obnovenie v čo najväčšej možnej miere;
4) Zastavenie straty biodiverzity a služieb ekosystémov v EÚ do roku 2020 a ich 

obnovenie v čo najväčšej možnej miere spolu s vystupňovaním príspevku EÚ 
k zabráneniu strate biodiverzity v globálnom meradle.

Toto oznámenie a výsledky verejnej konzultácie by mali byť podnetom na zverejnenie návrhu 
novej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, vrátane legislatívnych návrhov, pred koncom roka.

Okrem toho sa na zasadnutí Európskej rady pre životné prostredie 15. marca dohodol nový 
hlavný cieľ zastavenia straty biodiverzity a úpadku služieb ekosystémov v EÚ do roku 2020 
a ich obnovenia v čo najväčšej možnej miere spolu s vystupňovaním príspevku EÚ 
k zabráneniu strate biodiverzity v globálnom meradle.

Zámerom tejto iniciatívnej správy je zvážiť priority Európskeho parlamentu v boji proti 
pokračujúcej strate biodiverzity a úpadku ekosystémov.


