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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zelená kniha o budoucí námořní politice EU je velmi vítaným dokumentem, neboť jak se 
v knize uvádí:
z výnosů, které nám [naše moře] poskytují, se budeme moci nadále těšit jen tehdy, když se 

k nim [našim mořím] budeme chovat nanejvýš ohleduplně v době, kdy jsou jejich zdroje 
ohroženy nadměrnou zátěží a naší technickou schopností je využívat. Zrychlené snižovaní 
biologické rozmanitosti moří způsobené především znečištěním, důsledky klimatických změn a 
nadměrným rybolovem jsou varovnými signály, které nemůžeme ignorovat. (str. 5–6)
Je nejvyšší čas, aby se Komise chopila iniciativy a pokusila se vytvořit koordinovanou a 
koherentní námořní politiku. 
Kromě toho, že kniha často poukazuje na to, do jaké míry se mořské prostředí zhoršilo, jsou 
v ní uvedeny i další důležité skutečnosti, s nimiž zpravodaj souhlasí:
- zhoršení mořského prostředí snižuje možnost zaměstnání;
- každá politika EU musí být vytvářena v mezinárodních souvislostech;
- vývoj a zavádění nových technologií k zajištění environmentální udržitelnosti může přinést 
nová pracovní místa a možnosti vývozu;
- není dostatek informací o využívání mořského prostředí (nedostatek údajů, údaje členských 
států nejsou srovnatelné apod.) a uvádí se návrhy na zlepšení.
Námořní činnosti nutně potřebují územní plánování z hlediska ekosystémů, které by v případě 
nutnosti tyto činnosti omezilo (viz str. 34).
V knize se uvádí, že námořní politika by měla být založena na dvou pilířích – Lisabonské 
strategii a tematické strategii ochrany a zachování mořského prostředí. Zpravodaj si 
uvědomuje, že může být obtížné sladit požadavky na hospodářský růst a zachování životního 
prostředí, domnívá se však, že přílišný důraz na krátkodobé výhody hospodářského růstu
může z dlouhodobého pohledu vést ke značným škodám z hlediska životního prostředí i 
hospodářství. Z knihy je zřejmé, že Komise si je vědoma potenciálu k hospodářskému růstu, 
který lze úsilím o zachování mořského prostředí získat – je zmíněna energie z pobřežních 
elektráren, čistší formy námořní dopravy, loďařství a další technologie.
Zpravodaj naléhá na výbor, aby v průběhu schvalování konečné verze nebo výsledku diskusí 
o námořní politice nepřipustil oslabení směrnice o námořní strategii, která je legislativním
pilířem snahy EU o ochranu moří. Je mimořádně důležité, aby v ní zůstala zachována definice 
dobrého stavu životního prostředí a aby byly také členské státy nuceny plně uplatňovat právní 
předpisy týkající se životního prostředí, např. směrnici o přírodních stanovištích, Natura 2000
a další.
Klimatické změny mají pro EU a zbytek světa tak zásadní význam, že kampaň EU za snížení 
emisí se musí stát jednou z jejích nejvyšších priorit. Doprava ve všech jejích formách 
(letecká, silniční a námořní) se podílí na stále rostoucích emisích skleníkových plynů a je 
naléhavě zapotřebí, aby Komise připravila návrhy na jejich snížení, což může navíc přispět ke 
zvýšení zaměstnanosti v důsledku rozvoje odborných znalostí v oblasti technologií, které 
budou potřebovat ostatní země.
A nakonec, jedno téma v knize očividně chybí. Ozbrojené síly jsou uvedeny pouze 
v souvislosti s možnostmi jejich pozitivního přínosu k námořní politice, např. pátrací a 
záchranné akce, prosazování práva atd. Vůbec nejsou zmíněny škody na životním prostředí, 
které mohou vojenské síly členských států a jejich činnost způsobit. Toto opomenutí by mělo 
být v usnesení uvedeno.
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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2006 o tematické 
strategii ochrany a zachování mořského prostředí1 a znovu zdůrazňuje zejména potřebu, 
aby

• všeobecným cílem EU bylo udržitelné využívání moří a zachování mořských 
ekosystémů, včetně energické politiky EU na ochranu moří, která zabrání dalším
ztrátám biologické rozmanitosti a zhoršování mořského prostředí;

• návrh usnesení obsahoval společnou definici dobrého stavu životního prostředí pro 
celou EU;

• Evropská agentura pro životní prostředí prováděla pravidelná hodnocení mořského 
prostředí, což vyžaduje, aby se v členských státech zlepšil sběr, podávání zpráv a 
výměna informací;

• byl uznán význam předchozích konzultací, koordinace a spolupráce se sousedními 
státy při přijímání a provádění nadcházející směrnice o mořské strategii 
(KOM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), jak zdůraznil Evropský
parlament ve svém stanovisku ze dne 14. listopadu 20062;

2. trvá na tom, že čisté mořské prostředí s dostatečnou biologickou rozmanitostí, která
zajistí správné fungování jeho ekosystémů, je pro Evropu nezbytné; dále trvá na tom, že 
vlastní hodnota mořských oblastí znamená, že výhody dobrého stavu mořského prostředí 
značně přesahují potenciální hospodářské zisky z využívání různých komponent moře, 
pobřežních vod a povodí řek, a že je proto zachování a v mnoha případech i obnova 
mořského prostředí EU závazná;

3. je proto přesvědčen, že obnovitelné zdroje mořského prostředí mohou a měly by být 
využívány udržitelným způsobem, aby jejich využívání a výsledný hospodářský prospěch
mohly dlouhodobě pokračovat;

4. znepokojen dopady klimatických změn na mořské ekosystémy, které se objevují i ve 
scénářích s nejdokonalejší ochranou klimatu, žádá, aby se věnovala náležitá pozornost 
tomu, že mořské prostředí je v důsledku těchto dopadů vystaveno i dalším nepříznivým 
faktorům; trvá na tom, že se musí pomocí účinných opatření neprodleně řešit emise 
skleníkových plynů způsobené námořní činností;

5. konstatuje, že většina znečistění v mořském prostředí pochází ze zdrojů umístěných na 
pevnině, včetně, ale nejen, z odtoků ze zemědělské půdy a průmyslových emisí, které 
mají zvlášť škodlivý vliv na uzavřená a polouzavřená moře; zdůrazňuje, že EU musí 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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věnovat těmto oblastem zvláštní pozornost a přijmout opatření na omezení a prevenci 
dalšího znečišťování;

6. domnívá se, že je třeba snížit množství znečišťujících látek v mořích, aby se zajistilo, že 
rybí produkty pocházející ze zdrojů EU nebudou kontaminovány; 

7. domnívá se, že pro zachování kvality mořského prostředí je nutné úplné a včasné 
uplatňování všech právních předpisů EU o životním prostředí (mimo jiné rámcové 
směrnice o vodě1, o přírodních stanovištích2 a směrnice o volně žijících ptácích3, 
směrnice o dusičnanech4, směrnice o obsahu síry v kapalných palivech5, o zavedení 
sankcí za protiprávní jednání6) a že by Komise měla vyvinout veškerý potřebný tlak, aby 
k tomu členské státy přiměla, a to včetně případných právních kroků;

8. v souvislosti se zlepšením prosazování právních předpisů EU o životním prostředí a 
předcházení znečištění moří připomíná svůj dřívější požadavek, aby Komise
prozkoumala možnost zřízení evropské pobřežní stráže; 

9. je přesvědčen, že zásada obezřetnosti zakotvená v čl. 174 odst. 2 Smlouvy o ES musí 
tvořit základ všech druhů využívání mořských oblastí EU; zdůrazňuje, že nedostatek 
vědecké jistoty by proto neměl být používán na ospravedlnění odkladu preventivních 
opatření;

10. domnívá se, že ve srovnání s právními předpisy má koncepce společenské odpovědnosti 
podniků omezenou hodnotu, pokud jde o zachování mořského prostředí, a že program 
Společenství na ochranu životního prostředí musí proto mít i nadále náležitý právní 
základ posílený dobrovolnými opatřeními podniků, které chtějí prokázat své odpovědné 
chování;

11. zdůrazňuje, že EU se musí aktivně zapojit do řízení námořních záležitostí na mezinárodní 
úrovni s cílem prosadit rovné podmínky pro námořní hospodářství bez ústupků, pokud 
jde o environmentální udržitelnost námořních činností;

12. uznává význam pobřežních oblastí pro rozvoj obnovitelné energie, která je zásadní a 
neodmyslitelnou součástí úsilí EU v boji proti globálním klimatickým změnám; 
poukazuje na to, že je nutné správné vymezení zón na výstavbu zařízení na výrobu 
větrné, přílivové a dalších forem energie, aby se snížila na minimum možnost konfliktu 
s jinými uživateli mořského prostředí a zamezilo se poškozování životního prostředí; vítá 

  
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky).
2 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. (Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).
3 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. (Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků).
4 Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1. (Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů).
5 Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13. (Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v 
některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS).
6 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o 
znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání).
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velké příležitosti, které odvětví obnovitelné energie nabízí pro vytváření nových 
pracovních míst a odborných znalostí v EU;

13. znovu potvrzuje své stanovisko ze dne 14. listopadu 2006 ke směrnici o námořní strategii, 
zejména v souvislosti se zákazem a/nebo kritérii systematické/úmyslné likvidace 
veškerých pevných, kapalin nebo plynů látek ve vodním sloupci, na mořském dně nebo v 
podloží; dále se domnívá, že jakékoli skladování oxidu uhličitého na mořském dně a v 
podloží musí podléhat povolení podle mezinárodního práva, předchozímu posouzení
vlivu na životní prostředí v souladu se směrnicí Rady 85/337/EHS1 a příslušnými 
mezinárodními úmluvami a také pravidelnému sledování a kontrole; 

14. trvá na tom, že plánování veškerého rozvoje podél dlouhého pobřeží Společenství týkající
se rozvoje měst, průmyslových zón, velkých i malých přístavů, rekreačních oblastí atd. 
musí výslovně zohledňovat důsledky klimatických změn a s nimi souvisejícího zvýšení
mořské hladiny, včetně zvýšené frekvence a síly bouřek a větší výšky vln; trvá na tom, 
aby se v pobřežních oblastech nebudovaly žádná nová jaderná zařízení;

15. domnívá se, že koncepce seskupení („clustering“) by mohla mít na mořské prostředí
příznivý vliv, pokud by byly ochrana biotopů, kontrola znečistění a další environmentální
technologie zahrnuty do návrhu a realizace koncepce seskupení už ve fázi plánování; 
poukazuje na to, že sdílení osvědčených environmentálních technologií by mělo být 
významnou součástí koncepce uskupení;

16. vítá, že Komise uznala, že k zabezpečení stabilního regulačního prostředí je nutný
„jednotný systém územního plánování“; domnívá se, že základním kritériem územního 
plánování musí být taková organizace činností, která z ekologicky citlivých oblastí 
odstraní vliv činností škodlivých pro životní prostředí; v této souvislosti trvá na použití 
nástroje strategického environmentálního posouzení2;

17. trvá však na tom, že jedním ze základních cílů správy pobřežních zón musí být ochrana
životního prostředí a nikoli vyčlenění několika vzorových oblastí jako důkazu ochrany;

18. souhlasí v této souvislosti s Komisí, že existuje přirozená hranice množství lidské
činnosti z hlediska hustoty obyvatelstva a průmyslové činnosti, kterou mohou pobřežní
zóny snést bez vážného a případně nevratného poškození životního prostředí podporuje 
proto názor Komise, že je nutno vypracovat komplexní studii, aby bylo možné tyto 
hranice stanovit a na základě toho vytvářet další předpoklady a plány; 

19. souhlasí s názorem uvedeným v zelené knize, že v dostupných údajích o stavu mořských 
oblastí a činností, které se tam vykonávají nebo jejichž vliv tam působí jsou významné
a závažné nedostatky; podporuje proto výzvu k vytvoření mnohem dokonalejších 
programů sběru údajů, mapování a dohledu, sledování plavidel atd. zahrnujících členské 
státy, Komisi a další orgány Společenství, např. Evropskou agenturu na ochranu 
životního prostředí a Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost; 

  
1 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky).
2 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 
2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí).
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20. připomíná, že zelená kniha uvádí několik užitečných způsobů, jimiž mohou ozbrojené 
síly přispět k ochraně mořského prostředí, včetně pátracích a záchranných akcí, pomoci 
při katastrofách a provádění dohledu na moři; lituje však, že v knize není zmíněno 
poškození životního prostředí, které mohou ozbrojené síly způsobit, např. zkoušky
zbraní, podmořské sonary, výstavba námořních základen atd.; trvá v této souvislosti na 
tom, aby vojenské činnosti byly plně zahrnuty do námořní politiky a aby se na ně v plné 
míře vztahovalo komplexní posouzení dopadů na životní prostředí a odpovědnost za ně. 
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