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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti
(2009/2108(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o hodnocení akčního plánu ES pro biologickou rozmanitost 
v polovině období (KOM(2008)0864 v konečném znění),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Varianty koncepce a cíle EU v souvislosti 
s biologickou rozmanitostí po roce 2010,

– s ohledem na zprávu Komise o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany 
podle článku 17 směrnice o stanovištích (KOM(2009)0358),

– s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků1 (směrnice o ptácích) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 20012

o provádění směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin3 (směrnice o stanovištích), 

– s ohledem na závěry Rady pro životní prostředí ze dne 25. června 2009 o hodnocení 
provádění akčního plánu EU pro biologickou rozmanitost v polovině období a plánu 
strategie EU pro invazní druhy,

– s ohledem na tzv. priority z Cibeles, které byly přijaty na neformálním zasedání Rady, jež 
se konalo ve dnech 26.–27. ledna 2010 v Madridu, a závěry Rady pro životní prostředí ze 
dne15. března 2010 na téma biologická rozmanitost v EU po roce 2010 a globální vize a 
cíle a mezinárodní přístup a systém sdílení zátěže,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 25. až 
26. března 2010, a to zejména na bod 14, 

– s ohledem na evropský summit v Göteborgu v roce 2001, kdy byl v rámci strategie 
udržitelného rozvoje přijat cíl zastavit do roku 2010 ztrátu biologické rozmanitosti,

– s ohledem na studii Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Plán strategie EU pro invazní druhy 
(KOM(2008)0789), 

– s ohledem na modrou knihu o integrované námořní politice pro Evropskou unii 
(KOM(2007)0575) a SEK(2007)1278) a pokračující přípravy reformy společné rybářské 
politiky,

                                               
1 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. věst. L 363, 

20.12.2006, s. 368).
2 Úř. věst. C 262, 18.9.2001, s. 132.
3 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s.7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES.
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– s ohledem na opatření zaměřená na zlepšování ochrany přírody a zachování biologické 
rozmanitosti, jež tvoří součást „kontroly stavu SZP“, a příležitosti, které nabízí reforma 
SZP, jež se v současnosti projednává,

– s ohledem na skutečnost, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 Rokem 
biologické rozmanitosti,

– s ohledem na výsledek 15. zasedání konference smluvních stran (COP 15) Úmluvy 
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), 
která se konala v Dohá v Kataru ve dnech 13. až 25. března 2010,

– s ohledem na nadcházející páté zasedání konference smluvních stran Cartagenského 
protokolu o biologické bezpečnosti (COP-MOP 5) a konferenci smluvních stran (COP 10) 
Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (CBD),

– s ohledem na čl. 48 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro rybolov a Petičního výboru (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že je na základě sdělení Komise zřejmé, že cíle EU do roku 2010 
týkající se biologické rozmanitosti nebudou splněny,

B. vzhledem k tomu, že kontrola stavu druhů a typů přírodních stanovišť chráněných podle 
směrnice o stanovištích ukazuje, že většina druhů a typů stanovišť bude vykazovat
nepříznivý stav ochrany, že míra vyhynutí je znepokojivě vysoká a že nic nenasvědčuje 
tomu, že by ubývalo podnětů ke změnám v biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že 
stanoviště a druhy, které jsou v centru zájmu EU, ohrožuje možné nebezpečí změny 
klimatu,

C. vzhledem k tomu, že mezi faktory, které EU znemožnily splnit její cíle do roku 2010, patří 
neúplné provádění právních předpisů, neúplná a nízká integrace politiky biologické 
rozmanitosti do odvětvových politik, chybějící vědecké poznatky a nedostatky v údajích, 
nedostatečná finanční podpora, nedostatek nástrojů s cílem poskytovat dodatečnou pomoc 
při řešení konkrétních problémů, jako jsou invazní nepůvodní druhy,

D. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost má jako světový přírodní kapitál zásadní 
význam pro existenci lidského života na Zemi a sociální blahobyt, a to přímo i nepřímo 
prostřednictvím služeb ekosystému, kterých využíváme; vzhledem k tomu, že biologická 
rozmanitost má ústřední úlohu v celosvětovém boji proti hladu a v boji za zabezpečení 
potravin; vzhledem k tomu, že ochrana a udržitelné využívání biologické rozmanitosti je 
jedním z předpokladů zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům,

E. vzhledem k tomu, že na základě ztráty biologické rozmanitosti dochází k výrazným
hospodářským ztrátám a rovněž ke ztrátám v oblasti blahobytu,

F. vzhledem k tomu, že studie Eurobarometru uvádí, že velká část občanů EU neví, co je 
biologická rozmanitost a není obeznámena s důsledky její ztráty,
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Obecné připomínky

1. vyjadřuje znepokojení nad rychlým tempem ztráty biologické rozmanitosti způsobené 
lidskou činností, které, pokud bude pokračovat tak jako v posledních desetiletích, způsobí, 
že v roce 2050 bude příroda nepoměrně chudší;

2. je si vědom toho, že z etického, ale i ekologického a hospodářského hlediska je nezbytné, 
abychom zamezili ztrátě biologické rozmanitosti, neboť by to budoucí generace připravilo 
o možnost využívat služeb ekosystému a těšit se z blahobytu, který poskytuje bohatá, 
přirozená biologická rozmanitost; 

3. zdůrazňuje, že podle probíhajících studií, jako je například studie TEEB, se ztráta 
blahobytu v důsledku ztráty biologické rozmanitosti v současné době odhaduje na 
50 miliard EUR ročně (necelé procento HDP), přičemž do roku 2050 by se měla zvýšit na 
14 bilionů EUR ročně, což představuje 7 % odhadované výše HDP;

EU a biologická rozmanitost

4. vyjadřuje politování nad tím, že cíl EU zastavit ztrátu biologické rozmanitosti stanovený
na evropském summitu v Göteborgu v roce 2001, nebyl splněn; 

5. vítá sdělení Komise s názvem Varianty koncepce a cíle EU v souvislosti s biologickou 
rozmanitostí po roce 2010;

6. vítá rovněž závěry Rady pro životní prostředí ze dne 15. března o biologické rozmanitosti, 
včetně nového hlavního cíle zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a úbytek služeb 
ekosystému v EU do roku 2010, a pokud je to možné, obnovit rovnováhu ve prospěch 
rozmanitosti živých organismů a služeb ekosystému;

7. je přesvědčen, že zastavení ztráty biologické rozmanitosti je nezbytným minimem, které
musí být naplněno do roku 2020;

8. poukazuje na cenné iniciativy, jež byly již k obnovení biologické rozmanitosti a služeb 
ekosystému přijaty, a domnívá se, že by takové činnosti spojené s obnovou mohly rovněž 
tvořit součást hlavního cíle do roku 2020; zdůrazňuje však, že základem pro rozhodnutí 
o přesných cílech budoucí strategie EU pro biologickou rozmanitost musí být provedení 
důkladného posouzení dopadu a dále studie z hlediska vhodnosti;

9. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost a ekosystémy jsou globální, je přesvědčen, že 
budoucí strategie EU by měla úsilí k odvrácení ztráty biologické rozmanitosti zvýšit i na 
mezinárodní úrovni;

10. zdůrazňuje rovněž, že jako součást politiky zaměřené na ochranu a posílení biologické 
rozmanitosti je nezbytná i koordinovaná strategie pro řešení problému invazních druhů;

Natura 2000

11. uznává, že prvořadou úlohu v dosahování cíle EU na zajištění ochrany biologické 
rozmanitosti má správné provádění právních předpisů týkajících se programu Natura 
2000;



PE441.267v01-00 6/13 PR\816099CS.doc

CS

12. je nadále znepokojen způsobem, jakým jsou uplatňovány právní předpisy týkající se 
programu Natura 2000, bez ohledu na hmatatelné a pozitivní výsledky, kterých bylo ve 
stavu ochrany některých druhů dosaženo;

13. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s určováním lokalit sítě Natura 2000 a při 
formulaci opatření či plánů řízení v některých členských státech; vyzývá všechny členské 
státy, aby dodržovaly lhůty uvedené ve směrnici;

14. vyjadřuje své znepokojení nad nedostatečným pokrokem ve vytváření sítě chráněných 
oblastí Natura 2000 v mořském prostředí a vyzývá Komisi k urychlení nezbytných 
postupů;

15. v zásadě vítá nezbytnou míru pružnosti při provádění právních předpisů EU v oblasti 
ochrany životního prostředí s cílem přizpůsobit toto provádění místním podmínkám; 
současně zmiňuje některé výrazné neshody mezi členskými státy, například „vnější 
účinek“ chráněných oblastí Natura 2000, blokové výjimky v souvislosti s některými 
„stávajícími činnostmi“ či používání zásady předběžné opatrnosti;

16. vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují velké rozdíly, vyzývá Komisi, aby 
poskytovala vysvětlení směrnic a v případě nutnosti i pokyny;

17. vyjadřuje také své znepokojení nad neexistencí přeshraniční spolupráce, v důsledku čehož 
by se někde ve stejných oblastech mohlo postupováno odlišně;

18. naléhavě žádá Komisi, aby se ve své budoucí strategii pro biologickou rozmanitost a 
v rámci sítě chráněných oblastí Natura 2000 více zaměřovala na služby ekosystému, a 
zejména na odolnost ekosystémů vůči vyšší zátěži;

Integrace do dalších politik

19. je přesvědčen, že pozemní chráněné oblasti Natura 2000 a síť mořských chráněných 
oblastí nejsou jediným nástrojem, jak EU může biologickou rozmanitost chránit, ale že
pro větší úspěch při provádění politiky EU pro biologickou rozmanitost je nutný 
integrovaný přístup;

20. vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že se na otázky biologické rozmanitosti budou 
zaměřovat i další politiky EU – zejména politiky v oblasti zemědělství, lesnictví, 
rybolovu, regionální politiky a politiky soudržnosti, cestovního ruchu, výzkumu a vývoje 
–, které se budou navzájem doplňovat;

21. vítá předchozí pokusy začlenit do společné zemědělské politiky (SZP) hlediska životního 
prostředí, například zavedení agroenvironmentálních opatření a norem upravujících 
správnou zemědělskou a environmentální praxi a vyzývá Komisi, aby využila reformu 
SZP jako příležitost, jak dále posílit podobný trend, například prostřednictvím zavedení 
náhrad za ekologické služby nebo poskytování náhrad za zboží, které je ve veřejném 
zájmu, včetně udržitelného zemědělství v ekologicky citlivých oblastech, jako jsou 
například lokality sítě Natura 2000; 

22. vítá reformu společné rybářské politiky, která se v současnosti připravuje, a vyzývá 
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Komisi, aby začlenila kritéria biologické rozmanitosti do různých budoucích relevantních 
legislativních návrhů; znovu požaduje, aby jako možná alternativa k rybolovu byly 
vytvořeny udržitelné zemědělské modely po vzoru přijatého sdělení Komise 
(KOM(2009)162) a se zohledněním postoje Evropského parlamentu (*);

23. naléhavě žádá členské státy, aby svými politikami v oblasti lesnictví přispěly k plnému 
využití úlohy lesů jako mechanismu podpory biologické rozmanitosti, pro sekvestraci
uhlíku a čištění vzduchu a pro účely rekreace našich občanů;

24. zdůrazňuje potřebu navýšení rozpočtu vyčleněného pro výzkum prvků životního prostředí 
a zachování biologické rozmanitosti v rámci 8. rámcového programu, aby odpovídal
obrovským potřebám a výzvám zabývajícím se řešením problému ztráty biologické 
rozmanitosti i změny klimatu;

Biologická rozmanitost a změna klimatu

25. zdůrazňuje stěžejní význam biologické rozmanitosti a přizpůsobivých ekosystémů pro 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu a její zmírňování, vzhledem k tomu, že pozemní 
a mořské ekosystémy v současnosti pohlcují přibližně polovinu antropogenních emisí 
CO2;

26. vítá zvýšení podpory opatření na boj proti změně klimatu, která mohou být prospěšná i 
pro biologickou rozmanitost, jež by však nemělo ohrozit financování ochrany biologické 
rozmanitosti jako takové;

Potenciál nových pracovních míst a strategie 2020

27. uznává, že s výše uvedenými činnostmi a rozvojem udržitelného hospodářství a 
investicemi do zelené infrastruktury je spojen významný potenciál nových pracovních 
míst, který by svou podstatou mohl vést k zajišťování pracovních míst na místní úrovni
(jež nemohou být využita k tomu, aby byla přemístěna do třetích zemí), čímž významně 
přispěje ke strategii EU 2020;

28. je dále přesvědčen o tom, že udržitelný hospodářský rozvoj a ochrana přírody mohou a 
měly by jít ruku v ruce; 

Financování

29. bere na vědomí odhad Komise, že náklady spojené s prováděním právních předpisů 
týkajících se programu Natura 2000 budou činit 6,1 miliardy EUR;

30. lituje nicméně skutečnosti, že není vypracován podrobný přehled prostředků vydaných 
každoročně v EU na zachování biologické rozmanitosti, a trvá na tom, aby členské státy a 
Komise spolupracovaly s cílem poskytnout jasnější představu o rozdělení prostředků;

31. vítá navýšení výdajů na program LIFE+ (o 8 % v návrhu rozpočtu na rok 2011), 
zdůrazňuje však, že tento nástroj nadále představuje jen velmi malou část rozpočtu EU 
(0,2 %);

32. je si vědom toho, že dodatečné finance na podporu projektů v oblasti biologické 
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rozmanitosti jsou dostupné prostřednictvím dalších nástrojů, jako jsou Strukturální fondy 
a Fond rozvoje venkova, vyslovuje však politování nad skutečností, že tyto prostředky 
jsou využívány většinou členských států jen v omezené míře; 

33. je přesvědčen, že veřejné výdaje nebudou k dosažení hlavního cíle EU postačovat, a 
podtrhuje význam environmentální odpovědnosti podniků, která by také měla biologickou 
rozmanitost zohlednit; 

34. zdůrazňuje rovněž, že je nutné, aby vnější náklady, jako jsou škody na biologické 
rozmanitosti či náklady vynaložené na podporu biologické rozmanitosti, byly zahrnuty do 
konečné ceny výrobků na trhu; 

Datová a znalostní základna

35. poukazuje na to, že výzkum a vývoj mají klíčovou úlohu při vývoji politických nástrojů s 
cílem zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a odstranit stávající mezery ve znalostech;

36. vyzdvihuje nutnost vytvořit jasný základ, který Komisi umožní stanovit realistické (pod)
cíle založené na průkazných údajích; 

37. vzhledem k současné nedostatečné informovanosti o významu biologické rozmanitosti v 
široké veřejnosti vítá informační kampaň, kterou Komise uspořádala, a vyzývá členské 
státy, aby zvýšily své úsilí v oblasti osvěty;

Mezinárodní aspekty

38. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že nedošlo k naplnění cíle zastavit do roku 2010 ztrátu 
biologické rozmanitosti, jak bylo stanoveno na Světovém summitu o udržitelném rozvoji 
v roce 2002, a ani k pokusu se tomuto cíli přiblížit; 

39. vítá konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, která se uskuteční 
v říjnu 2010 v Nagoji, a naléhavě žádá EU, aby na tuto konferenci vyslala širokou 
delegaci;

40. vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily environmentální prvek do svých vztahů se 
třetími zeměmi a aby rozvíjely koncepci zelené diplomacie; 

41. trvá na tom, že klíčovým prvkem v mezinárodních obchodních dohodách je otázka trvalé 
udržitelnosti obchodovaných výrobků; zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu začlenit 
neobchodní záležitosti včetně otázky výrobních postupů a úcty k biologické rozmanitosti 
do všech budoucích dohod o volném obchodu;

42. vyjadřuje velké politování nad neuspokojivými výsledky konference CITES, kde nebyly 
uskutečněny hlavní prvky mandátu EU, jako je například ochrana mořských druhů, na 
které se soustřeďuje obchodní zájem;

43. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby za účelem zrychlení a vyšší účinnosti zlepšily 
své vnitřní rozhodovací postupy a aby diplomatickému úsilí vůči třetím zemím věnovaly 
více sil a více času;
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44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

„Všechno cenné je bezbranné.“Zdá se, že tento verš nizozemského básníka, malíře a 
fotografa Luceberta (1924 – 1994) vyjadřuje velmi stručně, ale výstižně velkou výzvu, s níž 
jsme konfrontováni v oblasti biodiverzity.

Na jedné straně stojí zachování biodiverzity a ekosystémů a zabránění dalšímu mizení 
nevyčíslitelných hodnot. Zastavení ztráty biologické rozmanitosti není jen etický úkol – péče 
o naši planetu nás zároveň zavazuje k tomu, abychom ji zachovali udržitelnou i budoucím
generacím. Má to význam i z hlediska ekologického a hospodářského. V ekologickém smyslu 
je široká škála interakcí mezi rozmanitými druhy živých organismů nezbytná pro zajištění 
obyvatelnosti planety všemi druhy, včetně lidských bytostí. „Zboží a služby“ poskytované 
ekosystémem jsou následující: zajišťování potravin, paliva a vlákna, čištění vzduchu a vody, 
rozklad odpadu, zmírnění záplav, sucha, extrémních teplot a činnosti větru, obnova úrodnosti 
půdy a opylení rostlin. Z těchto důvodů, a také z pohledu hospodářského, je ochrana 
biologické rozmanitosti v našem vlastním zájmu. Nakonec biologické zdroje jsou pilíře, na 
kterých je civilizace vystavěna. Ztráta biologické rozmanitosti ohrožuje dodavatele potravin, 
příležitosti pro rekreaci a cestování, naši schopnost řešit problém změny klimatu a zdroje 
dřeva, léků a energie.

Na druhé straně se zdá, že jsme se odtrhli od přírody a nyní usilujeme o to, abychom nalezli
cestu zpět. Naše výroba a ceny, které platíme za výrobky a služby, náklady na ztrátu 
biologické rozmanitosti či úbytek ekosystému nezohledňují, či je zohledňují jen v omezené 
míře. Stejně tak služby nebo činnosti, které se snaží zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a 
zachovat cenné ekosystémy, často nejsou dostatečně dobře odměněny. I když může být 
„ocenění“ služeb ekosystému kontroverzní, zdá se, že probíhající studie1 naznačují, že ztráta 
dobrých životních podmínek v důsledku ztráty biologické rozmanitosti představuje 
v současné době 50 miliard EUR ročně (necelé procento HDP), přičemž do roku 2050 by se 
měla zvýšit na 14 bilionů EUR ročně, tedy 7 % odhadované výše HDP.

Naléhavé problémy

Ztráta biologické rozmanitosti pokračuje alarmujícím tempem. Celosvětově se v současné 
době odhaduje, že míra vyhynutí je 50 až 1 000krát vyšší než přirozená. Míra ztráty by se 
podle prognózy do roku 2050 měla zrychlit až desetkrát. 42 % savců, 43 % ptáků, 45 % 
motýlů, 30 % obojživelníků, 45 % plazů a 52 % sladkovodních ryb v EU je ohroženo 
vyhynutím. V hodnocení akčního plánu ES pro biologickou rozmanitost v polovině období 
Komise uvádí, že u 50 % druhů a 80 % stanovišť, která jsou  v evropském zájmu, je stav 
ochrany nepříznivý. 

Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a zachování či obnova přizpůsobivých ekosystémů 
jsou důležité pro omezení následků změny klimatu, neboť pozemní a mořské ekosystémy 

                                               

1 Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB), http://www.teebweb.org/.
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pohlcují v současné době polovinu antropogenních emisí CO2, a jsou proto neocenitelným 
mechanismem pro zachycování a ukládání uhlíku. Ubývající a poničené ekosystémy mohou 
na druhou stranu uvolňovat významné množství skleníkových plynů, a množí se důkazy 
o tom, že schopnost Země ukládat uhlík se snižuje, a to z důvodu globálního oteplování a 
dalších příčin vyvolávajících napětí v přirozených systémech. Zachování ekosystémů má 
proto stěžejní význam pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům.

Předchozí mezinárodní a evropské iniciativy a dohody o zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a ekosystémů nebyly bohužel úspěšné. V roce 1992 byla jako výsledek vrcholné 
schůzky v Riu přijata Úmluva o biologické rozmanitosti, ratifikovaná EU v roce 1993. V roce 
1998 EU přijala strategii pro biologickou rozmanitost spolu se čtyřmi akčními plány, které 
byly předloženy v roce 2001, a to plány pro ochranu přírodních zdrojů, zemědělství, rybolov a 
hospodářskou a rozvojovou spolupráci. Příroda a biologická rozmanitost jsou také jednou ze 
čtyř priorit EU v šestém akčním programu EU pro životní prostředí, spolu se změnou klimatu, 
řízením zdrojů a odpadovým hospodářstvím a zdravím ve vztahu k životnímu prostředí. 
V roce 2006 Komise předložila akční plán na zastavení ztráty biologické rozmanitosti, ve 
kterém vymezila čtyři prioritní oblasti, jimiž jsou biologická rozmanitost v EU, EU a 
celosvětová biologická rozmanitost, biologická rozmanitost a změna klimatu a znalostní 
základna. Navzdory těmto iniciativám nebyl bohužel cíl EU zastavit ztrátu biologické 
rozmanitosti, jak byl vyjádřen na evropském summitu v Göteborgu v roce 2001, splněn. 

Nehledě na tuto naléhavou situaci jsou evropští občané nedostatečně informováni o ztrátě 
biodiverzity a jejích negativních důsledcích. Podle výzkumu Eurobarometru z dubna 2010 jen 
38% Evropanů zná význam pojmu „biodiverzita“, zatímco 28% zná toto slovo, ale ne jeho 
význam. Většina sice považuje ztrátu biodiverzity za vážnou věc, ale nemyslí si, že se jí to 
osobně týká. Jen 17% respondentů se domnívá, že se jich ztráta biodiverzity dotýká již nyní. 
Jako nejdůležitější důvod své nečinnosti proti ztrátě biodiverzity označují občané nedostatek 
znalostí o možnostech, co dělat. Informační kampaň v této oblasti je tedy velice potřebná.

Nástroje a politiky EU

Nejdůležitějším nástrojem na ochranu biodiverzity a ekosystémů na úrovni Evropské unie je 
Natura 2000, celoevropská síť chráněných území vytvořená podle směrnice o stanovištích. 
Tvoří ji evropsky významné lokality, vyhlašované členskými státy podle směrnice 
o stanovištích (1992), a ptačí oblasti vyhlašované podle směrnice o ptácích (1979). Cílem sítě 
Natura 2000 je „přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany 
přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na evropském území 
členských států“1. Opatření přijatá na základě právních předpisů týkajících se programu
Natura 2000 jsou zaměřena na „zachování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany 
u přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v zájmu 
Společenství“ a zároveň musí brát v úvahu „hospodářské, sociální a kulturní požadavky a 
regionální a místní charakteristiky“2. Navzdory současnému zaměření ochrany stanovišť a 
ochrany druhů by mohlo být užitečné zvážit větší zaměření na vytváření přizpůsobivých 
ekosystémů, které mohou reagovat na větší zátěž v přirozených systémech a poskytovat cenné 
                                               
1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. (směrnice o stanovištích), článek 2.
2 Dtto.
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služby ekosystému.

Jak je v politice EU v oblasti životního prostředí obvyklé, nabízí tyto směrnice potřebnou 
flexibilitu pro přizpůsobení prováděcích opatření místní situaci.Což je, s ohledem na principy 
subsidiarity a proporcionality, také správné. Je ale třeba předcházet tomu, aby rozdíly mezi 
členskými státy byly tak velké, že by tím utrpěla účinnost směrnic. Mezi členskými státy jsou 
ještě také významné rozdíly v rychlosti implementace a interpretace směrnic a také v oblasti 
prevence, v přístupu ke stávajícím aktivitám a v externích účincích.

Také v jiných strategických oblastech než je politika EU v oblasti životního prostředí dostává 
téma biodiverzity postupně prostor, jakkoli je integrace biodiverzity do jiných oblastí často 
ještě omezená, jako v případě evropské rybářské politiky, která nyní prochází změnami.
Příkladem tohoto vývoje jsou opatření na ochranu životního prostředí v zemědělství,
povinnost zachovávat půdu v rámci společné zemědělské strategie v dobrém stavu z hlediska 
zemědělství a ochrany životního prostředí a pozornost věnovaná biodiverzitě v 7. rámcovém 
programu pro výzkum.

Vzhledem k tomu, že zemědělci spravují zhruba polovinu Evropského půdního fondu, hrají 
při ochraně biodiverzity zcela výjimečnou roli. Čelí při tom velké výzvě: vzhledem ke 
světovému růstu obyvatelstva a blahobytu bude muset růst zemědělská produkce a
zemědělský sektor se bude muset postarat i o život podporující venkov a ochranu 
biodiverzity. V budoucím úspěšném řízení zemědělství se tyto tři prvky (výroba potravin, 
podpora života venkova a biodiverzita) musí navzájem doplňovat a nesmí stát v protikladu.

Financování

Také v důsledku tohoto přístupu k biodiverzitě, který se často zaměřuje na oddělené sektory, 
je velmi rozděleno i financování opatření zaměřených na biodiverzitu a ekosystémy 
evropským rozpočtem. Finanční nástroj EU pro životní prostředí (LIFE), vytvořený v roce 
1992 na podporu provádění environmentální politiky Unie, tradičně zastává hlavní úlohu ve 
financování ochrany biologické rozmanitosti v EU, třebaže tvoří jen nepatrný podíl celkových 
výdajů Společenství. Ostatní finanční toky pocházejí z těchto zdrojů:

- společná zemědělská politika: převážně agroenvironmentální opatření, která tvoří jeden 
z hlavních prvků podpory EU určené na zachování biologické rozmanitosti, (financováno 
z EZFRV); 

- společná rybářská politika: opatření na ochranu mořského prostředí (EFF);
- regionální rozvoj a soudržnost (Strukturální fondy a Fond soudržnosti);
- politika výzkumu (7. rámcový program).

Na jedné straně může mít toto rozdělené financování velmi pozitivní účinek díky tomu, že lze 
čerpat z různých zdrojů. Na druhé straně vede povinné spolufinancování a výběrový přístup 
například v strukturním řízení a řízení záležitostí venkova k tomu, že tyto prostředky skutečně 
používají pro potřeby biodiverzity jen členské státy, které činí vědomé volby v této oblasti.
Také v tomto směru existují mezi 27 členskými státy značné rozdíly.

Aniž by se diskutovalo o novém víceletém finančním rámci po roce 2013, vedle veřejných 
finančních zdrojů (dotací) budou muset být nalezeny také jiné finanční mechanismy.
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Významnou výzvou je internalizování externích nákladů a konečná cena výrobků.

Příští iniciativy

V tomto roce, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem biologické rozmanitosti, byly nebo 
ještě budou navrženy nové iniciativy na zastavení ztráty biologické rozmanitosti a degradace 
ekosystémů. Ve dnech 18.–29. října se v Nagoji v Japonsku bude konat desáté zasedání 
konference smluvních stran (COP 10) Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

Na evropské úrovni předložila Evropská komise dne 19. ledna své sdělení o variantách
koncepce a cílech EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po roce 2010, k němuž 
v současné době probíhá veřejná konzultace. Čtyři varianty politiky, které Komise předložila, 
jsou:

1) významný pokles míry ztráty biologické rozmanitosti a služeb ekosystému v EU do 
roku 2020;

2) zastavení ztráty biologické rozmanitosti a služeb ekosystému v EU do roku 2020;
3) zastavení ztráty biologické rozmanitosti a služeb ekosystému v EU do roku 2020 a 

pokud možno obnovení rovnováhy systémů;
4) zastavení ztráty biologické rozmanitosti a služeb ekosystému v EU do roku 2020 a 

pokud možno obnovení rovnováhy systémů, a zapojení EU do odstranění 
nejzávažnějších příčin ztráty celosvětové biologické rozmanitosti.

Na základě tohoto sdělení a výsledku veřejné konzultace by měl být předložen do konce roku 
návrh nové strategie EU pro biologickou rozmanitost, včetně legislativních návrhů.

Kromě toho odsouhlasila Evropská rada pro životní prostředí dne 15. března nový hlavní cíl 
„zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a degradaci služeb ekosystému v EU do roku 2020 a 
pokud možno obnovit rovnováhu systémů, zatímco bude posílen příspěvek EU k odstranění 
nejzávažnějších příčin ztráty celosvětové biologické rozmanitosti.“

Tato zpráva z vlastního podnětu má za cíl vyjádřit priority Evropského parlamentu v boji proti 
pokračující ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystému.


