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Navrhovaná novela Zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny od poslanca Karahutu by paralyzovala ochranu prírody na Slovensku

Poslanec Karahuta prichádza s návrhom novely Zákona o ochrane prírody a krajiny. Novela by v prípade schválenia viedla k znefunkčneniu vyhlasovania chránených území a zmien v nich. Takisto by umožnila voľný pohyb osôb aj v najvyšších stupňoch ochrany bez možnosti jeho regulácie. Považujeme ju preto za neprijateľnú a veríme, že nenájde podporu u žiadnych poslancov, poslankýň a strán, ktorým záleží na ochrane slovenskej prírody.

Poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) predložil návrh novely Zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V zákone navrhuje viacero zmien. Niektoré z nich by mali negatívne až paralyzačné dopady na ochranu prírody na Slovensku. Zámer ďalších sa nedá odhadnúť, no taktiež môžu mať vážne dôsledky pre chránené územia.

Za najzávažnejšiu považujeme požiadavku zmeny paragrafu 50, aby sa pri vyhlásení chráneného územia alebo zmene v chránenom území, napríklad zmene zóny či znížení alebo zvýšení stupňa ochrany, vyžadoval písomný súhlas každého známeho vlastníka. Takáto požiadavka by bola pri rozdrobenosti vlastníctva pôdy na Slovensku, kedy jednu parcelu niekedy vlastnia aj tisíce ľudí, absolútne paralyzačná pre vyhlasovanie akýchkoľvek chránených území. Verejný záujem ochrániť vzácne biotopy, druhy či spoločenstvá na konkrétnom území by bol nevykonateľný.

Návrh by takisto zastavil prebiehajúcu reformu národných parkov, pretože by viedol k znemožneniu zonácie. To by okrem zmarených doteraz vynaložených prostriedkov na reformu malo za následok nesplnenie podmienok z Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom je reforma národných parkov zahrnutá. Je možné, že by to malo priamy dopad na čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a takáto novela by zastavila investície z Plánu obnovy a odolnosti aj v iných sektoroch.

Ďalšou vysoko problematickou požiadavkou je návrh umožnenia voľného pohybu po všetkých chránených územiach. Znamenalo by to, že ľudia sa môžu pohybovať mimo značených chodníkov aj v najhodnotnejších a najcitlivejších častiach slovenskej prírody či v národných parkoch. „Niekedy aj jeden nedisciplinovaný návštevník môže spôsobiť nezahniezdenie vzácneho druhu vtákov či opustenie brlohu chráneného zvieraťa. Plošné umožnenie voľného pohybu ľudí bez ďalšej regulácie by bolo preto voči prírode a jej citlivým obyvateľom, ktorých chceme chrániť, absolútne nezodpovedné,“ vysvetľuje Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les dopĺňa: „Dlhodobo sme za umožnenie voľného pohybu aj v chránených územiach, ale tak, aby orgány ochrany prírody mohli operatívne obmedzovať pohyb ľudí či už priestorovo alebo časovo na miestach, kde je to potrebné. Toto navrhovaná novela vôbec neobsahuje, a preto nie je hodná podpory.“

Ďalšie návrhy majú menší plošný dosah, ale môžu byť taktiež kritické. Napríklad návrh týkajúci sa paragrafu 62 by rozšíril možnosti previesť štátne pozemky v chránených územiach na súkromných vlastníkov. To by mohlo umožňovať klientelistické správanie, kedy by sa štátne pozemky v turistických centrách mohli previesť subjektom, ktoré majú záujem na výstavbe developerských projektov ohrozujúcich chránené územia. 

Zmeny v zákone 543/2002 Z. z. požaduje aj poslanec Kuffa. Požaduje zľahčenie výnimiek z podmienok ochrany chránených druhov a výrazné zníženie hranice závažnej škody, kvôli spôsobeniu ktorej môže chránený živočích stratiť ochranu. V praxi by táto zmena viac otvorila možnosti odlovu chránených zvierat, pri ktorých sa ochranári a štátne inštitúcie roky snažia o zlepšenie stavu ich populácie, napríklad vlka či bobra. Návrh by bol z hľadiska ochrany prírody krokom späť a preto rovnako neodporúčame jeho schválenie.
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