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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto poznámky, návrhy a doporučení:

1. sdílí obavu mnohých předkladatelů petic ohledně toho, že se Evropské unii nepodařilo 
zajistit účinné provedení akčního plánu pro biologickou rozmanitost do roku 2010, 
a domnívá se, že je to důsledek několika důležitých faktorů, za něž nesou odpovědnost 
evropské orgány, zejména Komise, a členské státy, včetně jejich regionálních a místních 
orgánů;

2. zdůrazňuje naléhavost úplného provedení směrnice o ptácích a směrnice o přírodních 
stanovištích, které bude doprovázeno odpovídajícím financováním, a dokončení sítě 
Natura 2000 na pevnině i na moři; směrnice o ptácích a směrnice o přírodních 
stanovištích představují klíčové právní předpisy EU na ochranu přírody, a ačkoliv se 
jejich provádění značně opozdilo, ukazuje se, že – jsou-li prováděny a financovány 
v plném rozsahu – dokáží zvrátit klesající tendenci, kterou vykazují ohrožené druhy 
a přírodní stanoviště;

3. konstatuje, že během diskusí vedených ve výboru je často na straně Komise znatelný 
nedostatek odhodlání důsledně vymáhat uplatňování směrnic na ochranu životního 
prostředí týkajících se zachování biologické rozmanitosti, což se projevuje častým 
zamítáním petic předkládaných občany, neochotou zahájit řízení pro porušení předpisů 
proti členským státům a všeobecným přehlížením zásady obezřetnosti, která může 
sloužit jako důležitý prostředek v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti;

4. konstatuje, že naštěstí existují příklady, kdy Komise po diskusi s Petičním výborem 
skutečně jednala, konkrétně v případě peticí týkajících se navrhované dálnice Via 
Baltica, jež byla původně navržena tak, že by došlo ke zničení jedinečných oblastí 
porostlých pralesy a vodních toků v údolí Rospudy, jejíž realizace však byla zrušena 
a nahrazena alternativní trasou, která respektuje hranice oblastí patřících do sítě Natura 
2000; 

5. jako příklady, kdy výbor obdržel důležité petice, avšak dosud nezískal souhlas Komise 
s řádným vymáháním uplatňování směrnic EU, uvádí tyto: plynovod Nordstream 
vedený po dně Baltského moře, v souvislosti s nímž Parlament přijal důležitou zprávu 
týkající se jeho případného dopadu na životní prostředí a citlivé ekosystémy, dopad 
masivní urbanizace ve Španělsku na životní prostředí, zejména v pobřežních 
a ostrovních oblastech, a případný dopad velkých projektů v oblasti infrastruktury 
plánovaných ve francouzském údolí Loiry;

6. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že Komise v mnoha případech nevyvíjí 
žádnou činnost a vyčkává na tzv. konečné rozhodnutí orgánů členských států; avšak 
v okamžiku, kdy jsou tato „konečná rozhodnutí“ přijata, je často příliš pozdě na to, 
zabránit nevratné škodě na životním prostředí v dané lokalitě a následnému negativnímu 
dopadu na biologickou rozmanitost a zachování a ochranu druhů; konstatuje, že Komise 
je navíc příliš shovívavá, pokud jde o dodržování lhůt, ve kterých by členské státy měly 
reagovat na možné porušení předpisů v oblasti životního prostředí, a zdráhá se provést 
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vlastní objektivní posouzení;

7. podporuje zjištění Evropské agentury pro životní prostředí, která tvrdí, že „stav ochrany 
druhů a přírodních stanovišť chráněných podle směrnice EU o přírodních stanovištích 
vzbuzuje obavy“ a že bychom neměli „zaměřit veškeré své úsilí na zachování ostrůvků 
biologické rozmanitosti, zatímco ztrácíme přírodu všude jinde“, neboť tyto výroky 
odrážejí názory často vyjadřované evropskými občany v peticích předkládaných 
Evropskému parlamentu;

8. vyzývá k posílení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a k mnohem 
přísnější interpretaci jejích cílů a konstatuje například, že podle této směrnice provádějí 
projektanti velkých projektů v oblasti infrastruktury sami posouzení dopadu na životní 
prostředí, a to způsobem, který až příliš často postrádá objektivitu a nezohledňuje obavy 
místního obyvatelstva a jeho volených zástupců, pokud se snaží bránit biologickou 
rozmanitost; je třeba zvážit zavedení společného evropského systému akreditace 
odborníků; 

9. kritizuje snahy politických orgánů v členských státech bránit dotčeným místním 
obyvatelům v přístupu k informacím o dopadu projektů na životní prostředí, které se 
zřetelně stupňují, což je v rozporu s Aarhuskou úmluvou začleněnou v právních 
předpisech EU;

10. naléhavě žádá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby 
vzal na vědomí poznatky, které získali nezávislí odborníci v průběhu výzkumu 
o uplatňování směrnice o přírodních stanovištích provedeného na žádost Petičního 
výboru, zejména v souvislosti s chybějícími kompenzačními opatřeními, nedostatečným 
ověřováním těchto opatření a se skutečností, že tato opatření jsou často prováděna příliš 
pozdě, pokud vůbec; dále tento výbor žádá, aby vzal na vědomí také ostatní návrhy 
a doporučení obsažené v této zprávě;

11. vyzývá k účinnější přeshraniční spolupráci za účelem zachování biologické rozmanitosti 
a životního prostředí obecně, zejména v oblastech jako je povodí a delta Dunaje, Černé 
moře, Středomoří a pobaltské oblasti, jak žádá Evropská agentura pro životní prostředí; 
vzhledem k tomu, že mnoho chráněných oblastí sítě Natura 2000 je přímo či nepřímo 
zasaženo znečištěním a že škody na přírodě jsou způsobovány i mimoevropskými 
činiteli, je třeba zdůraznit, že je nutné zahrnout evropské environmentální normy do 
našich dohod o partnerství uzavíraných se sousedními zeměmi;

12. domnívá se, že povinnost prokázat, jak bude zajištěna ochrana životního prostředí a jeho 
biologické rozmanitosti, by při zvažování nového rozvoje infrastruktury měla být častěji 
ukládána politickým orgánům v členských státech než občanům, kteří se ochrany svých 
práv na základě uvedených směrnic dovolávají prostřednictvím peticí;

13. vyzývá k provedení seriózního posouzení dopadu stávajících právních předpisů v oblasti 
ochrany životního prostředí, jež bude zahájeno směrnicí o posuzování vlivů na životní 
prostředí a směrnicemi o přírodních stanovištích a ptácích, a dále vyzývá k navržení 
nových, přísnějších pokynů, které by zajistily správné provádění těchto směrnic na 
základě doporučení vydaných příslušným výborem Parlamentu, s nímž bude Petiční 
výbor ochotně spolupracovat s cílem zajistit, aby budoucí činnost v oblasti životního 
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prostředí lépe odrážela obavy občanů;

14. domnívá se, že prioritou musí být provádění stávajících evropských právních předpisů 
týkajících se životního prostředí a biologické rozmanitosti účinným způsobem a 
v plném rozsahu a že je nutné zavázat se jednoznačně k plnění cílů v nich obsažených; 
vzhledem k tomu, že – jak bylo již zmíněno – je třeba provést některá zlepšení, je 
nezbytné soustředit se na prosazování uvedených právních předpisů a efektivnější 
sledování jejich dodržování.


