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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripája sa k obavám, ktoré vyjadrili mnohí predkladatelia petícií v súvislosti s tým, že 
Európska únia nezabezpečila účinnú realizáciu akčného plánu pre biodiverzitu na rok 
2010, a domnieva sa, že to spôsobilo niekoľko dôležitých faktorov, za ktoré sú 
zodpovedné európske inštitúcie, najmä Komisia, a členské štáty a to aj ich regionálne 
a miestne orgány;

2. zdôrazňuje, nakoľko je naliehavé plne vykonávať smernice o vtákoch a biotopoch za 
pomoci náležitého financovania a dokončiť pozemnú a námornú sieť Natura 2000; 
domnieva sa, že smernice o vtákoch a biotopoch sú skutočne pilierom právnych predpisov 
EÚ na ochranu prírody, a že napriek značnému meškaniu pri ich vykonávaní sa ukazuje, 
že ak sa vykonávajú a financujú v plnom rozsahu, dokážu zvrátiť klesajúcu tendenciu 
a zastaviť úbytok ohrozených druhov a biotopov;

3. poznamenáva, že pri diskusiách vo Výbore pre petície Komisia opakovane prejavuje 
nedostatok odhodlania vymáhať náležite uplatňovanie environmentálnych smerníc 
týkajúcich sa zachovania biodiverzity, čo dokazuje jej častú rezervovanosť voči petíciám 
občanov, neochotu začať proti členským štátom konanie pre porušenie predpisov a časté 
nedostatočné uznanie toho, že zásada predbežnej opatrnosti je dôležitá pri predchádzaní 
strate biodiverzity;

4. naliehavo žiada Európsku komisiu, aby čo najskôr a v každom prípade ešte v priebehu 
roku 2010 uverejnila avizované oznámenie o budúcom financovaní siete Natura 2000 tak, 
aby bolo možné preskúmať tento aspekt spolu s novou stratégiou pre biodiverzitu do roku 
2020;

5. konštatuje, že našťastie existujú príklady, keď Komisia po diskusii s Výborom pre petície 
konala, najmä v prípade petícií týkajúcich sa trasy diaľnice Via Baltica, ktorá bola 
pôvodne naplánovaná tak, že hrozilo zničenie jedinečných oblastí pralesov a vodných 
tokov v údolí Rospuda, od tohto návrhu sa však ustúpilo v prospech alternatívnej trasy 
rešpektujúcej oblasti siete Natura 2000; 

6. uvádza príklady prípadov, keď boli predložené dôležité petície, Výboru pre petície však 
doteraz ešte nedosiahol, aby Komisia súhlasila s vymáhaním náležitého uplatňovania 
smerníc Únie: plynovod v Baltskom mori Nordstream, v súvislosti s ktorým Parlament 
prijal dôležitú správu o možných vplyvoch na životné prostredie a krehkých 
ekosystémoch, a environmentálny vplyv rozsiahlej urbanizácie v Španielsku, najmä v 
pobrežných a ostrovných regiónoch; 

7. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia v mnohých prípadoch nekoná a vyčkáva na 
tzv. konečné rozhodnutie orgánov členských štátov; konštatuje ale, že keď sa tieto 
tzv. konečné rozhodnutia prijmú, je už často príliš neskoro na to, aby sa zabránilo 
nenapraviteľným škodám na miestnom životnom prostredí a ich následným negatívnym 
vplyvom na zachovanie a ochranu biodiverzity a druhov; poznamenáva, že Komisia je 
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navyše príliš zhovievavá, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by členské štáty povinne 
predložili riešenia možných nedostatkov týkajúcich sa životného prostredia, a je príliš 
neochotná uskutočniť vlastné objektívne hodnotenia;

8. podporuje zistenia Európskej environmentálnej agentúry, ktorá uvádza, že „stav ochrany 
druhov a biotopov chránených podľa smernice EÚ o biotopoch je dôvodom na obavy“ 
a že by sme nemali „zamerať všetko úsilie na zachovanie ostrovov biodiverzity, zatiaľ čo 
dochádza k miznutiu prírody všade inde“, pretože tieto výroky odrážajú názory, ktoré 
veľmi často vyjadrujú európski občania vo svojich petíciách predkladaných Európskemu 
parlamentu;

9. požaduje sprísnenie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a oveľa 
dôslednejší výklad jej cieľov a konštatuje napríklad, že podľa tejto smernice uskutočňujú 
navrhovatelia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry sami hodnotenia vplyvu na
životné prostredie, a to takým spôsobom, ktorý často nie je objektívny a nezohľadňuje 
obavy vyjadrené miestnymi spoločenstvami a ich volenými zástupcami, ktorí sa snažia 
brániť biodiverzitu; zastáva názor, že je potrebný spoločný európsky systém akreditácie 
odborníkov;

10. kritizuje zjavne stúpajúcu tendenciu politických orgánov v členských štátoch brániť 
dotknutým miestnym občanom v prístupe k informáciám o vplyve projektov na životné 
prostredie, čo je v rozpore s Aarhuským dohovorom zaradeným medzi právne predpisy 
EÚ;

11. naliehavo žiada Výbor pre životné prostredie, aby vzal na vedomie pripomienky 
nezávislých odborníkov predložené v rámci štúdie týkajúcej sa uplatňovania smernice 
o biotopoch, ktorá sa uskutočnila na žiadosť Výboru pre petície, najmä pokiaľ ide o 
nedostatočné posudzovanie alternatív k projektom a ich kumulatívnych účinkov, ako aj 
nevhodnú správu lokalít, a v prípade prijatia rozhodnutí o kompenzačných opatreniach, 
neoverovanie týchto opatrení a skutočnosť, že sa často, ak vôbec, vykonávajú príliš 
neskoro; žiada tiež výbor, aby zohľadnil aj ostatné návrhy a odporúčania, ktoré táto správa 
obsahuje;

12. požaduje účinnejšiu cezhraničnú spoluprácu s cieľom zachovať biodiverzitu a životné 
prostredie všeobecne, najmä v regiónoch ako povodie a delta Dunaja, Čierne more, 
Stredozemský región a pobaltské oblasti, ako žiada Európska environmentálna agentúra; 
domnieva sa, že vzhľadom na to, že mnohé chránené oblasti siete Natura 2000 sú priamo 
alebo nepriamo postihnuté znečistením a že škody na životnom prostredí sú spôsobované 
aj činiteľmi mimo Európy, treba zdôrazniť potrebu zahrnutia európskych 
environmentálnych noriem do našich dohôd o partnerstve so susednými krajinami;

13. domnieva sa, že povinnosť preukázať, ako plánujú chrániť životné prostredie a jeho 
biodiverzitu pri plánovaní rozvoja novej infraštruktúry, prislúcha politickým orgánom 
členských štátov, a nie občanom, ktorí prostredníctvom petícií požadujú ochranu práv, 
ktoré im vyplývajú zo smerníc;

14. žiada, aby sa výrazné úsilie venovalo začleneniu biodiverzity do všetkých príslušných 
oblastí politík EÚ, najmä v kontexte reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva, 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a nových finančných výhľadov Európskej únie; 
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domnieva sa, že smernice o hodnotení vplyvov na životné prostredie, o strategickom 
environmentálnom hodnotení, ako aj smernice o biotopoch a o vtákoch potrebujú nové, 
prísnejšie usmernenia na zabezpečenie ich správneho vykonávania na základe odporúčaní 
príslušného výboru Parlamentu, s ktorým bude Výbor pre petície ochotne spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť, aby budúce opatrenia v oblasti životného prostredia lepšie odrážali 
záujmy občanov; 

15. domnieva sa, že prioritou musí byť plné a účinné vykonávanie súčasných európskych 
právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a biodiverzity a jednoznačný 
záväzok plniť ich ciele; domnieva sa, že ak na základe doterajších skúseností treba 
uskutočniť niektoré zlepšenia, je nevyhnutné sústrediť sa na jej vykonávanie a na 
účinnejšie dohliadanie.
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