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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2021 o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo 2,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)3,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 
stanovíšť (Bernský dohovor)4,

– so zreteľom na Komisiou vytvorený Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti 
(REFIT),

– so zreteľom na Oznámenie Komisie z 12. októbra 2021 s názvom Usmerňovací 
dokument o prísnej ochrane živočíšnych druhov európskeho významu podľa smernice 
o biotopoch (C(2021)7301.

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v mnohých častiach Európy dochádza k rozširovaniu oblastí výskytu alebo 
opätovnej kolonizácii niektorými veľkými predátormi, najmä vlkmi a medveďmi, ktoré 
na týchto územiach už dlhší čas neboli, čo ich dostáva do konfliktu s ľudskými 
aktivitami, najmä s extenzívnym pasením oviec a dobytka; keďže pastieri znášajú 
značné náklady, ktoré im spôsobujú útoky na ich stáda a existujú veľké rozdiely medzi 
členskými štátmi a regiónmi, pokiaľ ide o opatrenia (a v niektorých prípadoch 
chýbajúce opatrenia) na podporu ich poľnohospodárov a verejné prostriedky, ktoré 
poskytujú na odškodnenie a adaptáciu;

B. keďže legislatívne opatrenia, ako napríklad smernica o biotopoch, a medzinárodné 
zmluvy, ako napríklad Bernský dohovor, prispeli k obnove veľkých mäsožravcov 
vrátane vlka dravého, medveďa hnedého, rysa ostrovida a rosomáka severského; keďže 
počet veľkých mäsožravcov v kontinentálnej Európe v roku 2012 predstavoval 9 000 
rysov ostrovidov, 17 000 medveďov hnedých, 1 250 rosomákov severských a 12 000 

1 Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 25.
2 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 38.
3 Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.
4 Ú. v. EÚ L 38, 10.2.1982, s. 3.
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vlkov; keďže podľa posúdenia vykonaného v roku 20185 sa počet vlkov za posledných 
10 rokov výrazne zvýšil na 17 000, zatiaľ čo počet ostatných druhov zostáva podobný; 
keďže okrem toho na základe najlepších dostupných údajov je pravdepodobné, že v 
roku 2022 bude celkový počet vlkov v EÚ-27 rádovo 19 000 a v geografickej Európe 
pravdepodobne presiahne 21 5006; keďže podľa posúdenia stavu ochrany vlka dravého 
(Canis lupus) z roku 2022 bol za posledných 10 rokov zaznamenaný nárast výskytu 
vlka o viac ako 25 % v Európe7; keďže Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) 
klasifikovala 3 z 9 populácií vlka, 3 z 10 populácií medveďa hnedého a 3 z 11 populácií 
rysa ostrovida v Európe ako populácie vzbudzujúce najmenšie obavy; keďže obidve 
populácie rosomáka severského v Európe sú naďalej ohrozené a rys španielsky je stále 
ohrozený;

C. keďže negatívny vplyv útokov rastúcej populácie vlkov na hospodárske zvieratá sa 
zvyšuje; keďže vlci sa čoraz častejšie dostávajú do tesnej blízkosti ľudí, najmä v husto 
osídlených oblastiach;

D. keďže väčšina populácií veľkých mäsožravcov v Európe má cezhraničnú povahu; keďže 
jednotlivé populácie môžu pokrývať veľké zemepisné územia v rôznych krajinách, v 
rámci EÚ aj mimo nej, čo vedie k situáciám, keď sa tá istá populácia v jednom regióne 
môže považovať za populáciu s priaznivým stavom ochrany, zatiaľ čo v susednom 
regióne môže byť klasifikovaná ako populácia, ktorá si vyžaduje prísnu ochranu;

E. keďže prístupy k monitorovaniu sa značne líšia, čo vedie k nejednotnej kvalite a 
kvantite údajov o počte veľkých mäsožravcov;

F. keďže z programu LIFE sa už financovali mnohé projekty na zmiernenie konfliktov 
medzi voľne žijúcimi zvieratami a na podporu dlhodobej koexistencie s veľkými 
predátormi; keďže v rokoch 1992 až 2019 sa na projekty zamerané na opatrenia na 
zmiernenie škôd spôsobených veľkými mäsožravcami prostredníctvom programu LIFE 
vynaložilo v priemere 3,6 milióna EUR ročne a ďalších 36 miliónov EUR sa poskytlo 
na prebiehajúce projekty, ktoré poskytujú špecifické usmernenia o účinnosti 
zmierňujúcich opatrení, ako sú elektrické oplotenia, aktívne pasenie a používanie psov 
na stráženie hospodárskych zvierat v mnohých rôznych regiónoch EÚ; keďže je 
potrebné realizovať ďalšie projekty v regiónoch a v súvislosti s druhmi veľkých 
mäsožravcov, ktoré ešte neboli riešené;

G. keďže domestikované zvieratá, najmä na pastvinách a otvorených pasienkoch, sú 
vystavené vyššiemu riziku útokov (v závislosti od zavedených opatrení a ich účinnosti) 
v dôsledku rastúcej prítomnosti veľkých mäsožravcov; keďže to platí najmä v horských 

5Červený zoznam ohrozených druhov IUCN, Canis lupus (vlk dravý), stav k 23. novembru 2022. 
6 Iniciatíva pre ochranu veľkých mäsožravcov v Európe – špecializovaná skupina komisie IUCN pre prežitie 
druhov v rámci Stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 
stanovíšť, Assessment of the Conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe (Posúdenie stavu ochrany 
vlka (Canis lupus) v Európe),2. septembra 2022. 
7 Https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-
2/1680a7fa47 Idem, s. 2.

https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-2/1680a7fa47
https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-2/1680a7fa47
https://rm.coe.int/inf45e-2022-wolf-assessment-bern-convention-2791-5979-4182-1-2/1680a7fa47
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a riedko osídlených oblastiach, v ktorých je pasenie nevyhnutné na zachovanie týchto 
prioritných biotopov; keďže v niektorých husto zaľudnených oblastiach s nízkym 
počtom prirodzených druhov koristi pre veľké mäsožravce by mohlo byť vyššie riziko 
aj pre domáce zvieratá;

H. keďže postoj verejnosti k veľkým mäsožravcom sa v jednotlivých krajinách a medzi 
rôznymi záujmovými skupinami značne líši, najmä v regiónoch, kde sa veľké 
mäsožravce už dlhšie nevyskytujú; keďže strach z útokov a nedostatočná podpora zo 
strany orgánov, aby sa zabránilo škodám, môže viesť k nezákonnému zabíjaniu 
chránených druhov;

I. keďže odvetvia oviec a kôz, ktoré sú najzraniteľnejšie voči predátorským útokom 
veľkých mäsožravcov, sú už niekoľko desaťročí pod ekonomickým tlakom zo širších 
sociálno-ekonomických dôvodov; keďže toto krehké odvetvie môže poskytovať 
environmentálnu pridanú hodnotu prostredníctvom extenzívnej pastvy, pretože 
prispieva k zachovaniu biodiverzity v otvorenej krajine v mnohých oblastiach s 
prírodnými obmedzeniami alebo nízkou úrodnosťou, ako sú napríklad vysokohorské 
pasienky, a pomáha bojovať proti javom, ako sú erózia a lesné požiare;

J. keďže od tradičných systémov pasenia na vysokohorských pasienkoch a lúkach sa 
v dôsledku environmentálnych, poľnohospodárskych a sociálno-ekonomických 
problémov čoraz viac upúšťa;

K. keďže v rámci projektov LIFE v niektorých regiónoch EÚ sa uvádzajú preventívne 
opatrenia na predchádzanie konfliktom v rámci koexistencie ako úspešné metódy na 
zníženie škôd spôsobených veľkými mäsožravcami; keďže účinnosť týchto opatrení by 
však mohla byť ovplyvnená zemepisnými podmienkami a miestnymi podmienkami; 
keďže tieto opatrenia môžu viesť k zvýšeniu pracovnej náročnosti a nákladov pre 
poľnohospodárov, najmä v regiónoch, kde sa veľké mäsožravce vracajú alebo rozširujú 
svoje územie; keďže preventívne opatrenia na predchádzanie konfliktom v rámci 
koexistencie sa môžu kombinovať, aby sa zvýšila ich účinnosť; keďže kompenzačné 
platby, ktoré sú upravené na vnútroštátnej úrovni, sa v rámci EÚ líšia a nie vždy sa nimi 
dosiahne úplná náhrada vzniknutej škody;

L. keďže straty a zranenia domácich zvierat v dôsledku útokov veľkých mäsožravcov 
nespôsobujú len hospodárske škody poľnohospodárom a chovateľom, ale majú aj 
značné emocionálne dôsledky pre ich majiteľov;

M. keďže tradičné postupy chovu hospodárskych zvierat s vysokou ochranou 
hospodárskych zvierat pred predátormi, ako je využívanie pastierov, psov na stráženie 
hospodárskych zvierat a nočného vracania na zabezpečenie priameho a nepretržitého 
dohľadu nad pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami, sa v Európe používali po stáročia, 
ale postupne sa od nich upustilo z dôvodu oveľa menšieho počtu útokov predátorov; 
keďže v niektorých regiónoch môže byť ťažké v plnej miere sa vrátiť k týmto starým 
postupom vo veľkom rozsahu v dôsledku zmeny využívania pôdy s multifunkčnejším 
prístupom v poľnohospodárskych oblastiach, zvýšeného významu cestovného ruchu a 
súčasného sociálno-ekonomického tlaku, ktorému poľnohospodárstvo čelí v EÚ, s 
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výrazným poklesom počtu poľnohospodárov a podpriemernými mzdami; keďže bude 
potrebné nájsť inovatívne riešenia, ako prispôsobiť moderné poľnohospodárstvo 
výskytu vlkov;

N. keďže je potrebná konštruktívna koexistencia medzi veľkými mäsožravcami a chovom 
hospodárskych zvierat, pričom by sa na jednej strane mohol naďalej priaznivo vyvíjať 
stav ochrany veľkých mäsožravcov, zatiaľ čo poľnohospodári by mali k dispozícii 
nástroje a dostatočné finančné prostriedky na riešenie a prevenciu útokov na 
hospodárske zvieratá; keďže všetky rozhodnutia v oblasti riadenia by mali byť založené 
na vedeckých poznatkoch a spoľahlivých údajoch a mali by zohľadňovať ekologické, 
sociálne a hospodárske hľadisko; keďže budú potrebné ďalšie diskusie medzi 
zainteresovanými stranami a poľnohospodármi v oblastiach, kde sa veľké mäsožravce 
už desaťročia nevyskytujú, a ďalšie úsilie v oblasti výmeny najlepších postupov na 
podporu zavádzania preventívnych opatrení a získania prístupu k financovaniu; keďže 
zvýšený výskyt veľkých mäsožravcov môže mať pozitívny vplyv na fungovanie a 
odolnosť ekosystémov, zachovanie biodiverzity a ekologické procesy a okrem iného 
prispieva k regulácii populácií voľne žijúcich kopytníkov; zdôrazňuje takisto, že najmä 
v národných parkoch prispieva výskyt veľkých mäsožravcov k rekreačnej hodnote lesov 
a k stále sa zvyšujúcemu cestovnému ruchu blízkemu prírode8;

O. keďže v októbri 2021 Komisia vydala nové usmernenie k prísnej ochrane živočíšnych 
druhov podľa smernice o biotopoch, vrátane vlkov, ktorého cieľom je pomôcť členským 
štátom EÚ zlepšiť vykonávanie smernice o biotopoch v praxi, a najmä zabezpečiť 
úplnú, jasnú a presnú transpozíciu jej článku 16;

1. berie na vedomie pozitívne výsledky politík v oblasti biodiverzity, pokiaľ ide o obnovu 
druhov veľkých mäsožravcov v EÚ, a berie na vedomie ich vplyv na fungovanie a 
odolnosť ekosystému, zachovanie biodiverzity a ekologických procesov, ako aj chov 
hospodárskych zvierat; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vyváženú koexistenciu 
ľudí, hospodárskych zvierat a veľkých mäsožravcov, najmä vo vidieckych oblastiach, a 
zdôrazňuje, že je potrebné uznať, že zmeny týkajúce sa úrovne populácií určitých 
druhov môžu viesť k viacerým environmentálnym, poľnohospodárskym a sociálno-
ekonomickým výzvam; uznáva, že článok 2 ods. 3 smernice o biotopoch už obsahuje 
flexibilitu na účinné riešenie a riadenie týchto synergií a kompromisov a považuje sa za 
vhodný na tento účel; konštatuje, že tieto možnosti flexibility by sa mali ďalej skúmať;

2. vyzýva Komisiu, aby naďalej posudzovala pokrok pri dosahovaní priaznivého stavu 
ochrany druhov na základe vedeckých dôkazov s cieľom riadne posúdiť a monitorovať 
rozsah populácie a veľkosti veľkých mäsožravcov vrátane ich vplyvu na prírodu 
a biodiverzitu; zdôrazňuje, že treba zohľadniť vysokú cezhraničnú mobilitu druhov, 
keďže stav ochrany rôznych populácií rovnakého druhu sa môže v jednotlivých 
regiónoch líšiť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej zintenzívňovali cezhraničnú 
spoluprácu, a zdôrazňuje, že monitorovanie by sa malo koordinovať prostredníctvom 
harmonizovanej metodiky, ktorá by v prípade potreby zohľadňovala nadnárodné 

8 Európska komisia, Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores (Usmernenia pre 
plány regulácie populácie veľkých mäsožravcov), stav k 23. novembru 2022.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm#Innovative%20Financing)
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populácie a (bio)geografické regióny; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila finančné 
prostriedky na štúdie o biodiverzite, napríklad v rámci programu Horizont Európa, 
zamerané na aktualizáciu máp rozšírenia a hustoty veľkých mäsožravcov; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú používať vhodné metódy 
monitorovania jednotlivých druhov veľkých mäsožravcov a súvisiacich prínosov pre 
biodiverzitu, ktoré umožnia zhromažďovanie kvalitných, porovnateľných 
a štandardizovaných údajov na účinné posúdenie úrovne populácií;

3. uznáva, že útoky veľkých mäsožravcov v celej Európe narastajú, a berie na vedomie ich 
negatívny vplyv na chovateľov hospodárskych zvierat; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
členské štáty zhromažďovali aj informácie o škodách spôsobených útokmi veľkých 
mäsožravcov a podávali o nich správy; zdôrazňuje, že dobré monitorovanie trendov vo 
výskyte škôd u chovateľov hospodárskych zvierat je základným predpokladom 
úspešných politík, ale členské štáty používajú rôzne metódy prieskumu 
a monitorovania; vyzdvihuje význam štandardizovaných formátov podávania správ 
a zdôrazňuje, že by sa to malo vzťahovať aj na monitorovanie účinnosti programov na 
zmiernenie škôd vrátane kompenzácie a prevencie; žiada, aby boli výsledky 
monitorovania a použitá metodika včas a transparentne sprístupnené verejnosti; 
zdôrazňuje, že Komisia by mala koordinovať zber údajov a vykonávať analýzy;

4. zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť zdravotný dohľad nad voľne žijúcimi druhmi, najmä 
pokiaľ ide o hybridizáciu psov a vlkov, ktorá by sa mala proaktívne odhaliť v ranom 
štádiu; žiada štandardizovanú politiku identifikácie krížencov a transparentný prístup 
vrátane všeobecnej cezhraničnej výmeny vzoriek DNA vlkov medzi výskumnými 
inštitúciami;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli regiónom, ktoré čelia konfliktom v oblasti 
koexistencie, objasniť, ako vhodne a zodpovedne využiť flexibilitu, ktorá už existuje 
podľa článku 16 ods. 1 smernice o biotopoch; berie na vedomie aktualizovaný 
usmerňovací dokument Komisie o prísnej ochrane živočíšnych druhov európskeho 
významu podľa smernice o biotopoch uverejnený 12. októbra 20219; zdôrazňuje, že je 
zodpovednosťou Komisie objasniť existujúce usmernenia a v prípade potreby svoje 
usmernenia aktualizovať, a to aj pokiaľ ide o výklad článkov 12 a 16, a nabáda členské 
štáty, aby lepšie využívali existujúce usmernenia a účinne konali s cieľom predchádzať 
škodám spôsobeným veľkými mäsožravcami, zmierňovať ich a kompenzovať, berúc do 
úvahy cezhraničné populácie, a aby stanovili účinný právny a inštitucionálny rámec na 
podporu poľnohospodárov a chovateľov s cieľom umožniť túto koexistenciu;

6. pripomína, že výnimky by sa mali v súlade so smernicou o biotopoch a Bernským 
dohovorom používať len v jednotlivých prípadoch, keď všetky ostatné alternatívne 
riešenia zlyhali; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že využívanie výnimiek na 
kontrolu veľkých mäsožravcov bude krajným riešením a bude jasne oddelené od 
poľovníckej činnosti;

9 Oznámenie Komisie z 12. októbra 2021 s názvom Usmerňovací dokument o prísnej ochrane živočíšnych 
druhov európskeho významu podľa smernice o biotopoch (C(2921)7301). 

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/a17dbc76-2b51-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/a17dbc76-2b51-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-search
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7. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby vytvorili príležitosti pre rôzne zainteresované 
strany vrátane vidieckych aktérov na diskusiu o vplyve veľkých mäsožravcov; 
naliehavo ich vyzýva, aby poskytli informácie o praktických riešeniach a možnostiach 
financovania preventívnych opatrení proti útokom na hospodárske zvieratá a aby viedli 
jasnú informačnú kampaň; zdôrazňuje význam rozvoja platforiem zainteresovaných 
strán pre koexistenciu s veľkými predátormi na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a miestnej 
úrovni, ako je platforma EÚ pre koexistenciu človeka a veľkých mäsožravcov, 
a podpory dialógu, výmeny skúseností a spolupráce pri riešení konfliktov medzi ľuďmi 
a chránenými druhmi; vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj koordinovaných 
prístupov vo všetkých členských štátoch;

8. vyzýva Komisiu, aby v kontexte sociálno-ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú 
životaschopnosť chovu hospodárskych zvierat, podala správu o vplyve výskytu veľkých 
mäsožravcov v Európe na životaschopnosť chovu hospodárskych zvierat, biodiverzitu, 
vidiecke komunity a agroturizmus vrátane generačnej výmeny v poľnohospodárstve; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyhodnotili vplyv, ktorý môžu mať útoky veľkých 
mäsožravcov na dobré životné podmienky zvierat, ako aj na kvalitu života a príjmy 
poľnohospodárov a ich vyššie náklady na prácu a materiál, pričom by sa malo 
zohľadniť aj to, či boli zavedené preventívne opatrenia a aká bola ich účinnosť;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali dôkladné a komplexné hodnotenie 
všetkých relevantných hrozieb a tlakov na jednotlivé druhy veľkých mäsožravcov a ich 
biotopy na európskej úrovni a v každom členskom štáte, a to buď z prirodzených príčin, 
alebo z dôvodov spôsobených človekom; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zmapovali aj prioritné oblasti prepojenia populácií veľkých mäsožravcov 
a identifikovali najdôležitejšie ekologické koridory, prekážky rozptylu, úseky ciest 
s vysokou úmrtnosťou a iné dôležité krajinné prvky súvisiace s fragmentáciou 
rozšírenia veľkých mäsožravcov s cieľom zabrániť fragmentácii biotopov;

10. zdôrazňuje, že chovy hospodárskych zvierat v horských oblastiach, najmä alpskom 
regióne, sú obzvlášť zraniteľné voči rastúcim škodám spôsobeným veľkými predátormi; 
pripomína, že poľnohospodárske podniky v týchto regiónoch sú často malé, čelia 
vysokým dodatočným nákladom a mali by sa chrániť a podporovať, keďže môžu 
prispievať k ochrane horskej krajiny a zachovaniu biodiverzity v nehostinných 
regiónoch; 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; konštatuje, že 
tieto biotopy boli vytvorené za prítomnosti voľne žijúcich predátorov, a poukazuje na 
to, že kľúčovým faktorom ochrany týchto oblastí je extenzívna pastva, napríklad 
hovädzieho dobytka a koní alebo stád pod dohľadom pastierov; vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom konkrétnych riešení chránila a zachovala tradičné poľnohospodárske 
postupy, ako sú pastierstvo, model pastvy pod dohľadom, prax sezónneho presunu 
zvierat uznaná organizáciou UNESCO a spôsob života pastierov; uznáva, že niektoré 
z týchto postupov môžu byť zahrnuté do navrhovaného zoznamu potenciálnych 
poľnohospodárskych postupov financovaných z ekoschém;
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11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že v súčasnosti dostupné preventívne 
opatrenia vrátane oplotenia a strážnych psov, ktoré sú v niektorých regiónoch EÚ 
úspešné, môžu pre poľnohospodárov predstavovať dodatočnú finančnú a pracovnú 
záťaž, nie sú vždy podporované z finančných prostriedkov EÚ alebo členských štátov 
a ich účinnosť a efektívnosť sa líši v závislosti od miestnych podmienok1011; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že finančná podpora preventívnych opatrení by mala byť 
sprevádzaná poradenskou podporou, aby sa zabezpečilo ich komplexné a včasné 
vykonávanie; zdôrazňuje, že pri vykonávaní preventívnych opatrení a zvažovaní 
výnimiek treba zohľadniť charakter terénu, zemepisné podmienky, históriu koexistencie 
s veľkými mäsožravcami a ďalšie prevládajúce faktory, ako je cestovný ruch, ktorý je 
pre príslušné oblasti často nevyhnutný; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v prípadoch, keď sa populácie veľkých mäsožravcov rozširujú, uznali význam 
proaktívneho vypracovania a vykonávania stratégií na zmiernenie následkov v súlade so 
smernicou o biotopoch a na základe vedeckých dôkazov;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vedecky identifikovali a podporovali najlepšie 
uskutočniteľné preventívne opatrenia na zníženie útokov a škôd spôsobených predáciou 
hospodárskych zvierat veľkými mäsožravcami, pričom zohľadnia regionálne a miestne 
špecifiká členských štátov, a aby podporovali poľnohospodárov pri podávaní žiadostí 
o tieto preventívne opatrenia s cieľom zvýšiť počet a rozsah úspešných prístupov; 
vyzýva tiež na ich účinné začlenenie do poradenských služieb; požaduje zvýšenie 
finančných prostriedkov programu LIFE na projekty zamerané na dosiahnutie 
koexistencie s veľkými mäsožravcami pri súčasnom zachovaní financovania na ochranu 
druhov; žiada, aby sa uprednostňovali malé projekty zamerané na výmenu a rozvoj 
najlepších postupov v oblasti koexistencie s veľkými predátormi, a vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila vhodné požiadavky na meranie a podávanie správ o účinnosti opatrení 
na zmiernenie škôd skúmaných v projektoch financovaných EÚ, napríklad 
prostredníctvom programu LIFE, pričom sa uprednostnia metódy objektívneho 
a kvantitatívneho hodnotenia;

13. vyzýva členské štáty, aby vypracovali a vykonávali komplexné akčné plány pre druhy 
alebo plány ochrany a/alebo riadenia, ak už nie sú zavedené, pričom sa zohľadní hustota 
zaľudnenia, krajinné štruktúry, stáda hospodárskych zvierat, stav ochrany, iné 
relevantné ľudské činnosti a populácie voľne žijúcich kopytníkov;

14. zdôrazňuje potrebu pravidelného monitorovania populácií veľkých mäsožravcov 
s cieľom strategicky plánovať ochranné opatrenia, zavádzať preventívne programy na 
zníženie množstva konfliktov a vyhodnocovať výsledky všetkých opatrení; 
poznamenáva, že monitorovanie by malo byť založené na spoľahlivej metodike, malo 
by podporovať a uľahčovať účasť rôznych zainteresovaných strán a jeho výsledky by sa 

10 Cortés, Y. a kol.: A decade of use of damage prevention measures in Spain and Portugal (Dekáda využívania 
opatrení na prevenciu škôd v Španielsku a Portugalsku), Carnivore Damage Prevention News, 2020.
11 Oliveira, T. a kol.: The contribution of the LIFE program to mitigating damages caused by large carnivores in 
Europe (Príspevok programu LIFE k zmierňovaniu škôd spôsobených veľkými mäsožravcami v Európe), Global 
Ecology and Conservation, zv. 31, 2021.

https://www.researchgate.net/publication/346785659_A_DECADE_OF_USE_OF_DAMAGE_PREVENTION_MEASURES_IN_SPAIN_AND_PORTUGAL
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01815
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01815
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mali pravidelne oznamovať spoločnosti a hlavným zainteresovaným skupinám;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby určili primerané a dlhodobé možnosti financovania 
vhodných preventívnych opatrení a primeraných kompenzácií pre poľnohospodárov 
nielen za prípadné straty a náklady spôsobené útokmi veľkých mäsožravcov, ale aj za 
vykonané zmierňujúce opatrenia s cieľom zabezpečiť koexistenciu veľkých 
mäsožravcov a udržateľných postupov chovu hospodárskych zvierat; zdôrazňuje, že 
systémy kompenzácií navrhnuté tak, aby chov hospodárskych zvierat a prítomnosť 
veľkých mäsožravcov nepredstavovali pre poľnohospodárov stratu zisku, by mali 
pokrývať priame a nepriame náklady spojené s útokmi predátorov a mali by byť spojené 
s preventívnymi opatreniami na dosiahnutie čo najvyššej účinnosti; zdôrazňuje, že je 
dôležité spravodlivo a komplexne kompenzovať všetky straty hospodárskych zvierat 
spôsobené veľkými mäsožravcami vrátane hybridných druhov; vyzýva členské štáty 
a regióny, aby zlepšili prístup k finančným kompenzáciám; vyzýva Komisiu, aby 
uznala, že rastúci počet útokov veľkých mäsožravcov znamená, že sa zvyšujú aj 
prostriedky vyčlenené na ochranu domácich zvierat a vyplácanie odškodného; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že odškodnenie vyplácané chovateľom hospodárskych zvierat po 
útoku sa v jednotlivých členských štátoch líši; vyzýva Komisiu, aby zvážila zmenu 
svojich poľnohospodárskych usmernení s cieľom umožniť vyplácanie náhrad za škody 
spôsobené veľkými predátormi ako štátnej pomoci;

16. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Komisii a Rade.


