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B9-0504/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o ochrane chovu hospodárskych zvierat a veľkých 
mäsožravcov v Európe
(2022/2952(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže existuje mnoho komplexných faktorov so škodlivým vplyvom na trofické 
reťazce, ktoré určujú migráciu voľne žijúcich zvierat (zmena klímy, vysoký štatút 
ochrany, rastúca veľkosť populácie), ktoré vedú ku konfliktom v koexistencii medzi 
domácimi a voľne žijúcimi druhmi;

B. keďže legislatívne opatrenia, ako napríklad smernica o biotopoch1 a medzinárodné 
koordinačné úsilie vrátane Dohovoru o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných 
stanovíšť (Bernský dohovor), prispeli k obnove populácií veľkých mäsožravcov vrátane 
vlka; keďže počet veľkých mäsožravcov sa v kontinentálnej Európe výrazne zvýšil a 
medzi rokmi 2012 a 2016 sa zvýšil na 8 000 – 9 000 rysov, 15 000 – 16 000 medveďov 
hnedých a 17 000 vlkov; keďže tieto údaje sú už viac než 5 rokov staré; keďže 
Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) klasifikovala vlka ako najmenej 
ohrozeného na úrovni EÚ z dôvodu veľkého nárastu jeho počtov už v roku 2018;

C. keďže veľké mäsožravce vykazujú vysokú mobilitu a jednotlivé populácie sa môžu 
rozšíriť na veľkých geografických územiach v rôznych krajinách v rámci EÚ aj mimo 
nej, čo vedie k situáciám, keď tá istá populácia s priaznivým stavom ochrany môže 
podliehať riadiacim opatreniam v jednom regióne, zatiaľ čo v susednom regióne je 
napriek rovnakému stavu ochrany klasifikovaná ako populácia, ktorá si vyžaduje prísnu 
ochranu; vyzýva na vedecky podložený prístup, ktorý by zohľadňoval celú populáciu v 
rôznych členských štátoch;

D. keďže stále vyššou prítomnosťou veľkých mäsožravcov najmä v horských a riedko 
osídlených regiónoch, kde je pastva nevyhnutná na zachovanie týchto prioritných 
biotopov, sú ohrozené domestikované zvieratá, najmä napríklad zvieratá chované na 
pastvinách a otvorených pasienkoch, pričom v hustejšie obývaných vidieckych 
oblastiach môže mať prítomnosť vlka negatívny vplyv na udržateľný rozvoj a kvalitu 
života vo vidieckych oblastiach, a to z hľadiska tradičného poľnohospodárstva aj 
cestovného ruchu; keďže v husto osídlených a urbanizovaných oblastiach s malým 
počtom veľkých prírodných rezervácií sú domestikované zvieratá viac ohrozené;

E. keďže tradičné systémy horských pasienkov a pastvín sa čoraz viac opúšťajú v dôsledku 
environmentálnych, poľnohospodárskych a sociálno-ekonomických problémov 
spojených s hospodárením v tesnej blízkosti druhov veľkých mäsožravých šeliem, čo 
nevyhnutne vedie ku konfliktu s cieľmi ochrany prírody; keďže 50 % všetkých oviec v 

1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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kontinentálnej Európe žije v blízkosti aspoň jedného druhu veľkých mäsožravých 
šeliem;

F. keďže sa ukázalo, že preventívne opatrenia na predchádzanie konfliktom koexistencie 
nie sú dostatočne účinné, pričom vedú k zvýšeniu prácnosti a neúmerným nákladom pre 
poľnohospodárov a majú výrazný vplyv na krajinu; keďže kompenzačné platby 
regulované na vnútroštátnej úrovni sa v rámci EÚ líšia a často nezohľadňujú celú škodu, 
ktorá vznikla, okrem nenapraviteľnej straty genetického dedičstva mnohých pôvodných 
plemien;

1. zdôrazňuje, že sa EÚ musí zamerať na primerané obhospodarovanie biodiverzity, aby 
umožnila vyvážený rozvoj všetkých druhov a ekosystémov; poukazuje na to, že hoci 
politiky v oblasti biodiverzity priniesli pozitívne výsledky, pokiaľ ide o obnovu stavov 
veľkých mäsožravcov v EÚ, treba uznať, že rastúca populácia vedie k viacerým 
environmentálnym, poľnohospodárskym a sociálno-ekonomickým výzvam a že by sa 
mali prijať ďalšie opatrenia založené na viac regionálne členenom prístupe v súlade s 
článkom 2 ods. 3 smernice o biotopoch, aby sa tieto kompromisy účinne riešili;

2. zdôrazňuje význam zlepšenia zdravotného dohľadu nad voľne žijúcimi zvieratami, čo je 
v prípade vlkov relevantné kvôli kríženiu so psami; požaduje štandardizovanú politiku 
identifikácie krížencov a transparentný prístup vrátane cezhraničnej výmeny vzoriek 
DNA vlkov medzi výskumnými inštitúciami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zvážili vplyv útokov veľkých mäsožravcov na dobré životné podmienky zvierat vrátane 
zranení, potratov, zníženej plodnosti, straty zvierat alebo celých stád a úhynu strážnych 
psov, ako aj na dobré životné podmienky ľudí vrátane straty príjmov a vyšších nákladov 
na prácu a materiál, ako aj možných zranení alebo ohrozenia života;

3. víta skutočnosť, že bod „Návrh na zmenu: Preradenie vlka dravého (Canis lupus) z 
prílohy II do prílohy III dohovoru“ bol zaradený na programu 42. zasadnutia Stáleho 
výboru Bernského dohovoru; zdôrazňuje, že stav ochrany vlka na celoeurópskej úrovni 
odôvodňuje zmiernenie štatútu ochrany a teda aj prijatie navrhovanej zmeny;

Opatrenia

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že súčasné opatrenia vrátane plotov a 
strážnych psov neprinášajú výsledky na primerané predchádzanie útokom a na 
umožnenie harmonickej koexistencie; žiada, aby sa pri vykonávaní preventívnych 
opatrení a zvažovaní výnimiek zohľadnil charakter terénu a ďalšie prevládajúce faktory, 
ako je cestovný ruch, ktorý je pre dotknuté oblasti zásadne dôležitý; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v prípadoch, keď sa populácie veľkých mäsožravcov rozširujú, uznali 
význam vypracovania a uplatňovania kontrolných opatrení pod dohľadom v súlade so 
smernicou o biotopoch, a to na základe vedeckých dôkazov;

Posúdenie stavu ochrany a plány cezhraničného manažmentu

5. vyzýva Komisiu, aby pravidelne posudzovala pokrok pri dosahovaní stavu ochrany 
druhov na úrovni biogeografických regiónov a/alebo populácií v celej EÚ s cieľom 
posúdiť rozšírenie voľne žijúcich živočíchov na základe vedeckých dôkazov a na 
základe výmeny jedincov a toku génov medzi subpopuláciami, pričom má zohľadňovať 
vysokú cezhraničnú mobilitu druhov, a aby pristúpila k úprave stavu ochrany hneď, ako 



PE737.707v01-00 4/6 RE\1267551SK.docx

SK

sa dosiahne požadovaný stav ochrany; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili 
cezhraničnú spoluprácu a vypracovanie cezhraničných plánov riadenia zodpovedajúcich 
biogeografickým regiónom a/alebo úrovniam populácií; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila 
finančné prostriedky na štúdie o biodiverzite zamerané na aktualizáciu máp rozšírenia a 
hustoty výskytu veľkých mäsožravcov; domnieva sa, že vzhľadom na vysokú mobilitu 
týchto druhov by sa na získanie presných odhadov mali štúdie vykonať v celej Európe; 
domnieva sa, že stav ochrany veľkých mäsožravcov je priaznivý vo viacerých 
biogeografických regiónoch, kde sú naďalej považované za druhy vyžadujúce prísnu 
ochranu; vyzýva na dôsledné monitorovanie politiky EÚ v oblasti veľkých mäsožravcov 
s cieľom uspokojivo vyriešiť otázku priaznivého stavu ochrany na základe reálnych 
údajov, ktoré ukazujú rôznu hustotu výskytu veľkých mäsožravcov v rôznych častiach 
Európy; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala postup posudzovania, ktorý by 
umožnil zmenu stavu ochrany populácií v jednotlivých regiónoch hneď po dosiahnutí 
požadovaného stavu ochrany v súlade s článkom 19 smernice o biotopoch;

Výnimky

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne pomáhali regiónom, ktoré čelia rastúcim 
konfliktom v oblasti koexistencie (majúc na pamäti, že značné škody zažívajú voľne 
žijúce zvieratá aj hospodárske zvieratá), aby mohli využiť flexibilitu, ktorá už existuje 
podľa článku 16 ods. 1 smernice o biotopoch; vyzýva na taký výklad a uplatňovanie 
tohto článku, ktorý zohľadňuje rozmanitosť v celej Európskej únii a v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi, regiónmi a zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť prístup k 
riadeniu na úrovni väčších geografických regiónov a/alebo na úrovni populácií v 
rôznych členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby objasnila existujúce usmernenia o 
prísnej ochrane druhov, pokiaľ ide o výklad povinností vyplývajúcich z článkov 12 a 16 
smernice o biotopoch, vzhľadom na rastúce populácie veľkých mäsožravcov a stále 
častejšie konflikty v oblasti koexistencie;

7. zdôrazňuje, že chov hospodárskych zvierat musí byť možný bez toho, aby sa vyžadovali 
neprimerane nákladné a posilnené ochranné opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú 
uskutočniteľnosť poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala posúdenie vplyvu čoraz väčšej prítomnosti veľkých mäsožravcov v Európe na 
biodiverzitu, vidiecke komunity a vidiecky cestovný ruch vrátane obnovy generácií v 
poľnohospodárstve;

Horské farmy

8. zdôrazňuje, že zmena klímy, hospodárska kríza a množiace sa predačné útoky veľkých 
mäsožravcov viac zasahujú chovy hospodárskych zvierat v alpských oblastiach; 
pripomína, že poľnohospodárske podniky v horských oblastiach sú malé a čelia 
vysokým dodatočným nákladom, zohrávajú však významnú úlohu pri ochrane horskej 
krajiny a zachovávaní biodiverzity v nehostinných regiónoch; tam, kde veľké voľne 
žijúce bylinožravce vymizli alebo ešte neboli opätovne vysadené, pretože predstavujú 
nákladovo efektívny prírodný nástroj na prevenciu a zmiernenie klimatických vplyvov, 
ako sú napríklad požiare v prírode; poukazuje na to, že oblasti, ako sú druhovo bohaté 
trávne porasty Nardus na kremičitých substrátoch v horských oblastiach a alpínske a 
subalpínske vápencové trávne porasty sú obzvlášť hodné ochrany podľa smernice o 
biotopoch; poukazuje na to, že kľúčovým faktorom pre zachovanie týchto oblastí je 
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extenzívna pastva; konštatuje, že zvyšujúca sa populácia vlkov spolu s nemožnosťou 
realizovať ochranné opatrenia v extrémnych topografických lokalitách, ako sú horské a 
riedko osídlené oblasti, vedie k postupnému upúšťaniu od pasenia; vyzýva Komisiu, 
aby rozhodnými krokmi a konkrétnymi riešeniami ochránila a zachovala tradičné 
poľnohospodárske postupy, ako je pastierstvo, model poľnohospodárskej pastvy, prax 
sezónneho presunu včelstiev (s uznaním UNESCO) a spôsob života pastierov; uznáva, 
že na niektoré z týchto postupov sa môže vzťahovať navrhovaný zoznam potenciálnych 
poľnohospodárskych postupov financovaných z ekologických schém, ktoré by mohli 
viesť k zásahom do biotopov voľne žijúcich organizmov; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila potrebné podmienky na ochranu pastvy, ak nie je možné prijať opatrenia na 
ochranu stáda;

Monitorovanie

9. zdôrazňuje, že dobré monitorovanie je predpokladom úspešného riadenia populácie 
veľkých mäsožravcov, ale členské štáty EÚ používajú rôzne metódy výskumu a 
monitorovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby harmonizovali vedecky overené 
metodiky monitorovania vo všetkých členských štátoch a aby monitorovali populácie 
veľkých mäsožravcov s prihliadnutím na cezhraničný rozmer, a to so zameraním na 
biogeografické regióny, ako aj na charakteristiky jednotlivých ekosystémov; žiada, aby 
boli výsledky monitorovania včas a transparentne sprístupnené verejnosti; okrem toho 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vedecky určili najlepšie uskutočniteľné opatrenia 
na zníženie útokov a škôd spôsobených predátormi hospodárskych zvierat, ako aj aby 
vykonali posúdenie vplyvu zavedenia aktívnych metód riadenia;

Financovanie

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégie v oblasti biodiverzity do roku 
2030 a smernice o biotopoch identifikovali primerané a dlhodobé možnosti 
financovania, a to jednak v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale najmä aj 
mimo nej, pre vhodné preventívne opatrenia a primerané kompenzácie pre 
poľnohospodárov s cieľom zabezpečiť koexistenciu veľkých mäsožravcov a 
udržateľných postupov chovu hospodárskych zvierat bez toho, aby sa obmedzili celkové 
ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ; vyzýva Komisiu, aby uznala, že rastúci 
počet útokov veľkých mäsožravcov znamená, že sa zvyšuje aj objem prostriedkov 
vyčlenený na ochranu domácich zvierat a vyplácanie kompenzácií, pričom hrozí, že 
prostriedky z programov rozvoja vidieka, ktoré sú tradične určené na pomoc s 
dosiahnutím dôležitých cieľov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, budú 
použité na ochranu druhov; domnieva sa, že kompenzácie vyplácané chovateľom 
hospodárskych zvierat po útoku sa v jednotlivých členských štátoch líšia; domnieva sa, 
že uvedená náhrada škody by mala patriť medzi skupinové výnimky zo štátnej pomoci; 
žiada Komisiu, aby zvážila zrušenie svojich poľnohospodárskych usmernení, podľa 
ktorých sa náhrada škôd spôsobených veľkými predátormi považuje za štátnu pomoc, 
keďže straty, ktoré utrpeli výrobcovia, nesúvisia s ich poľnohospodárskou činnosťou;

°

° °
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11. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Komisii.


