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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 
Európskej únii sa nepodarilo zabezpečiť 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 vrátane ich regionálnych 
a miestnych orgánov;

2. zdôrazňuje naliehavosť plného vykonávania smerníc o vtákoch a biotopoch 
sprevádzaného náležitým financovaním a dokončenia pozemnej a námornej siete Natura 
2000; smernice o vtákoch a biotopoch sú pilierom právnych predpisov EÚ na ochranu 
prírody, a napriek značnému meškaniu pri ich vykonávaní sa ukazuje, že ak sa vykonávajú 
a financujú v plnom rozsahu, dokážu zvrátiť klesajúcu tendenciu, ktorá sa prejavuje 
v prípade ohrozených druhov a biotopov;

3. poznamenáva, že pri diskusiách vo výbore Komisia opakovane prejavuje nedostatok 
odhodlania dôsledne vymáhať uplatňovanie environmentálnych smerníc týkajúcich sa 
zachovania biodiverzity, čo dokazuje často odmietavý prístup k petíciám občanov, 
neochota začať konanie pre porušenie predpisov voči členským štátom, bežné 
prehliadanie toho, že zásada predbežnej opatrnosti je dôležitá ako prostriedok na 
predchádzanie strate biodiverzity;

4. konštatuje, že našťastie existujú príklady, keď Komisia po diskusii s Výborom pre petície 
konala, najmä v prípade petícií týkajúcich sa navrhovanej diaľnice Via Baltica, ktorá bola 
pôvodne naplánovaná tak, že hrozilo zničenie jedinečných oblastí pralesov a vodných 
tokov v údolí Rospuda, ale ktorej realizácia bola v súčasnosti zrušená a nahradená 
alternatívnou trasou rešpektujúcou oblasti siete Natura 2000;

5. uvádza príklady, keď boli predložené dôležité petície, ale výbor doteraz nezískal súhlas 
Komisie s riadnym vymáhaním uplatňovania smerníc EÚ: plynovod v Baltskom mori 
Nordstream, v súvislosti s ktorým Parlament prijal dôležitú správu týkajúcu sa možného 
vplyvu na životné prostredie a krehké ekosystémy, environmentálny vplyv rozsiahlej 
urbanizácie v Španielsku a jej dosah na životné prostredie v pobrežných a ostrovných 
regiónoch,  potenciálny vplyv veľkých projektov v oblasti infraštruktúry plánovaných v 
údolí Loiry vo Francúzsku;

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia v mnohých prípadoch nekoná a vyčkáva na 
tzv. konečné rozhodnutie orgánov členských štátov; keď sa však takéto konečné 
rozhodnutia prijmú, je už často príliš neskoro na zabránenie nenapraviteľnej škode na 
miestnom životnom prostredí a jej následnému negatívnemu vplyvu na biodiverzitu a 
zachovanie a ochranu druhov; poznamenáva, že Komisia je navyše príliš zhovievavá, 
pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by členské štáty mali byť povinné reagovať na možné 
porušenie predpisov týkajúcich sa životného prostredia, a príliš neochotná uskutočniť 
vlastné objektívne hodnotenia;
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7. podporuje zistenia Európskej agentúry pre životné prostredie, 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 strácame prírodu všade inde“, pretože tieto výroky odrážajú názory veľmi často 
vyjadrované európskymi občanmi v ich petíciách predkladaných Európskemu parlamentu;

8. požaduje posilnenie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a oveľa 
dôslednejší výklad jej cieľov a konštatuje napríklad, že podľa tejto smernice uskutočňujú 
projektanti veľkých projektov v oblasti infraštruktúry sami posúdenie vplyvu na životné 
prostredie, a to takým spôsobom, ktorý často nie je objektívny a nezohľadňuje záujmy 
miestnych komunít a ich volených zástupcov, ktorí sa snažia brániť biodiverzitu; mal by 
sa zvážiť spoločný európsky systém akreditácie odborníkov;

9. kritizuje zjavne stúpajúcu tendenciu politických orgánov v členských štátoch brániť 
postihnutým miestnym občanom v prístupe k informáciám o vplyve projektov na životné 
prostredie, čo je v rozpore s Aarhuským dohovorom začleneným do právnych predpisov 
EÚ;

10. naliehavo žiada výbor pre životné prostredie, aby vzal na vedomie zistenia nezávislých 
odborníkov v priebehu výskumu týkajúceho sa uplatňovania smernice o biotopoch, ktorý 
bol uskutočnený na žiadosť Výboru pre petície, najmä pokiaľ ide o nedostatok 
kompenzačných opatrení, nedostatočné overovanie týchto opatrení a skutočnosť, že sa 
často vykonávajú príliš neskoro, ak vôbec;  žiada tiež výbor, aby zohľadnil aj ostatné 
návrhy a odporúčania obsiahnuté v tejto správe;

11. 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 agentúra pre životné 
prostredie; vzhľadom na to, že mnohé chránené oblasti siete Natura 2000 sú priamo alebo 
nepriamo postihnuté znečistením a že škody na prírode sú spôsobované aj činiteľmi mimo
Európy, je treba zdôrazniť nevyhnutnosť zahrnutia európskych environmentálnych noriem 
do našich dohôd o partnerstve so susednými krajinami;

12. domnieva sa, že povinnosť preukázať, ako plánujú chrániť životné prostredie a jeho 
biodiverzitu pri zvažovaní myšlienky rozvoja novej infraštruktúry, by sa mala častejšie 
ukladať politickým orgánom v členských štátoch než občanom, ktorí prostredníctvom 
petícií požadujú ochranu svojich práv podľa uvedených smerníc;

13. požaduje, aby sa uskutočnilo dôkladné posúdenie vplyvu existujúcich právnych predpisov 
v oblasti životného prostredia počínajúc smernicami o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, o biotopoch a o vtákoch a domnieva sa, že by sa mali navrhnúť nové prísnejšie 
usmernenia na zabezpečenie správneho vykonávania týchto smerníc na základe 
odporúčaní príslušného výboru Parlamentu, s ktorým bude Výbor pre petície ochotne 
spolupracovať s cieľom zaistiť, že budúce opatrenia v oblasti životného prostredia lepšie 
odrážajú záujmy občanov;

14. prioritou musí byť plné a účinné vykonávanie súčasných európskych právnych predpisov 
týkajúcich sa životného prostredia a biodiverzity a jednoznačný záväzok plniť ich ciele! 
Keďže – ako už bolo uvedené – treba uskutočniť niektoré zlepšenia, je nevyhnutné 
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sústrediť sa na presadzovanie a účinnejšie monitorovanie.


