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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o volné přírodě v Evropě
(2008/2210(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků (směrnice o ptácích)1,

– s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)2,

– s ohledem na ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany Evropské unie, která byla 
vytvořena na základě obou výše uvedených směrnic a která se nazývá Natura 2000,

– s ohledem na výsledek devátého zasedání konference smluvních stran (COP 9) Úmluvy 
o biologické rozmanitosti,

– s ohledem na zprávu č. 3/2008 Evropské agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské lesy – stav lesních ekosystémů a jejich udržitelné využívání“,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že účinná ochrana a v případě nutnosti obnova posledních oblastí volné 
přírody v Evropě je zásadním předpokladem pro to, aby byla do roku 2010 zastavena 
ztráta biologické rozmanitosti,

B. vzhledem k tomu, že EU by měla stavět na stávajících úspěšných projektech, jako je 
Natura 2000, a na období po roce 2010 vypracovat nový rámec politiky v oblasti 
biologické rozmanitosti, který bude výrazně posílený a ambiciózní,

C. vzhledem k tomu, že směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích poskytují pevný 
a funkční rámec pro ochranu přírody, včetně oblastí volné přírody, před škodlivými vlivy,

D. vzhledem k tomu, že cíle politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti ani cíle směrnice 
o ptácích a směrnice o stanovištích ještě zdaleka nebyly řádně začleněny do odvětvových 
politik, jako jsou politiky v oblasti zemědělství, regionálního rozvoje, energií nebo
dopravy, 

E. vzhledem k tomu, že mnohé oblasti volné přírody jsou důležitými zásobárnami uhlíku a 
jejich ochrana je podstatná jak z hlediska biologické rozmanitosti, tak z hlediska ochrany 
klimatu, 

                                               
1 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
2  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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F. vzhledem k tomu, že obzvláště závažnou hrozbou je pro oblasti volné přírody dopad 
invazních nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost, neboť invazní druhy v nich 
často není možné odhalit včas a před tím, než se podniknou příslušné kroky, tak mohou 
vzniknout značné ekologické a hospodářské škody,    

Definice a zmapování

1. vyzývá Komisi, aby definovala volnou přírodu;

2. vyzývá Komisi, aby zmapovala oblasti volné přírody v Evropě s cílem zjistit současný 
stav výskytu a rozšíření dosud nedotčených oblastí (rozdělených podle hlavních typů 
stanovišť na lesní, sladkovodní a mořské oblasti volné přírody);

3. vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o významu a přínosu ochrany volné přírody;

Rozvoj oblastí volné přírody

4. vyzývá Komisi, aby vytvořila strategii EU pro volnou přírodu;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby se věnovaly rozvoji oblastí volné přírody; zdůrazňuje, 
že je třeba poskytnout zvláštní finanční prostředky na omezování fragmentace volné 
přírody, pečlivé řízení při obnově oblastí volné přírody, vytvoření mechanismů a 
programů náhrad, na osvětovou činnost, budování porozumění, souborné cestovní služby 
a měření a zvyšování účinnosti řízení;

Podpora

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s místními nevládními organizacemi 
propagovaly význam volné přírody;

7. vyzývá členské státy, aby zahájily a podporovaly informační kampaně, jejichž cílem je 
zvyšovat povědomí široké veřejnosti o volné přírodě a její důležitosti;

8. vyzývá členské státy, aby si mezi sebou vyměňovaly zkušenosti vztahující se k oblastem 
volné přírody;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a propagovaly udržitelný cestovní ruch 
v oblastech volné přírody;

Lepší ochrana

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost účinné ochraně oblastí 
volné přírody; 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby oblasti volné přírody lépe chránily tím, že budou 
účinněji a důsledněji provádět směrnici o ptácích, směrnici o stanovištích a rámcovou 
směrnici o vodě1 a že budou jejich provádění lépe financovat, aby se zabránilo zničení 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60 ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
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těchto oblastí v důsledku škodlivých vlivů;

Volná příroda a Natura 2000

12. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny, jak chránit, řídit, sledovat a financovat oblasti 
volné přírody v rámci sítě Natura 2000;

13. vyzývá Komisi, aby přidělila zvláštní úlohu oblastem volné přírody v rámci sítě Natura 
2000 a podrobila je přísnější ochraně;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila další posílení sítě Natura 2000, která by se tak měla stát 
koherentní a fungující ekologickou sítí, v níž oblasti volné přírody zaujímají ústřední 
místo;

Invazní nepůvodní druhy

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby společným úsilím vytvořily pevný legislativní rámec 
týkající se invazních nepůvodních druhů, který se zaměří na to, jaký mají tyto druhy 
ekologický i hospodářský dopad, a na to, jak konkrétně jsou vůči této hrozbě zranitelné 
oblasti volné přírody;

Podpora Parlamentu

16. vyjadřuje silnou podporu posílení politik a opatření vztahujících se k volné přírodě; 

0

0      0

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výraz „volná příroda“ označuje oblasti panenské přírody, tedy přírodní prostředí, které nebylo 
výrazně poznamenáno lidskou činností. Tyto oblasti mají pro přírodu zásadní význam. Oblasti 
volné přírody jsou místa, kde se daří přírodním procesům, planě rostoucím rostlinám a volně 
žijícím živočichům. Jedná se o rozsáhlé oblasti pevniny nebo moře, které se společně 
s původními rostlinnými a živočišnými společenstvími, která v nich rostou a žijí, 
a ekosystémy, jichž jsou součástí, nacházejí v přírodním stavu a u nichž je nutné zabránit 
tomu, aby do nich výrazně zasahoval člověk. Volná příroda stále tvoří asi 46 % pevniny. 

Volnou nebo také divokou přírodu lze vnímat dvojím způsobem. Na jedné straně je chápána 
jako místo vyvolávající strach, jemuž je třeba se vyhnout, místo, v němž se ukrývají příšery a 
neznámá nebezpečí. Na straně druhé se jeví jako místo vybízející k zábavě a rozjímání, místo, 
které nám poskytuje dočasné útočiště před stresem, jež je vlastní civilizaci měst a průmyslu. 
O výhodách a nevýhodách kultu spojeného s volnou přírodou se vedou vážné debaty. 
Objevuje se např. názor, že nám umožňuje vyhýbat se odpovědnosti za místa, v nichž 
skutečně žijeme. Rovněž existuje rozdíl mezi pojmem zachování (conservation), který
označuje řádné využívání přírody, a pojmem ochrana (preservation), jenž znamená uchránění 
přírody před jejím využíváním. Zprávě tohoto typu nepřísluší se pouštět do takovýchto 
filozofických úvah. Zpravodaj se nicméně přiklání na stranu zachování, přinejmenším pokud 
jde o Evropu. 

Přírodu musíme chránit, a to prostřednictvím jejího využívání člověkem. Území Evropy je 
příliš malé na to, aby v něm existovaly oblasti, do kterých mají její občané zakázán vstup. 
Lesy v současnosti pokrývají 33 % pevninského území zemí patřících k regionu EHP, což 
odpovídá asi 185 milionům hektarů. Jenom asi 9 milionů hektarů lesů (5 % celkové rozlohy 
lesů) je považováno za volnou přírodu. Tyto oblasti s původními rostlinnými a živočišnými 
společenstvími a ekosystémy, jichž jsou součástí, se v zásadě nacházejí v přírodním stavu. 
Jakožto oblasti volné přírody by tedy měly požívat účinného a zvláštního statusu ochrany. Je 
mnoho důvodů, proč by se Evropa měla oblastem volné přírody intenzivněji věnovat. 
Především proto, že jsou útočištěm a genetickou zásobárnou pro mnoho druhů, zejména 
velkých savců, jako je medvěd hnědý, vlk a rys, které nedokážou přežít v byť jen nepatrně 
změněných podmínkách. Vyskytuje se také mnoho druhů, které teprve budou objeveny a 
popsány. Většina z nich žije v půdě nebo v rozkládajícím se dřevě a je vysoce citlivá na 
změnu. Tyto nenarušené oblasti se dokonale hodí pro zkoumání přirozené proměny přírody –
evoluce. Vědomí, že tyto oblasti řídí příroda, navíc vytváří zvláštní a jedinečnou atmosféru, 
kterou lze hospodářsky využít při vytváření nových produktů v oblasti cestovního ruchu. Tyto 
oblasti jsou však zároveň extrémně zranitelné vůči dopadu změn životního prostředí 
způsobených člověkem, k nimž dochází za jejich hranicemi, jako je změna klimatu, zavádění 
invazních nepůvodních druhů a změny říčních systémů v místech nacházejících se ve směru 
proti proudu od těchto oblastí. A konečně pro zachování volné přírody v Evropě hovoří také 
množství čistě etických důvodů. Máme morální povinnost zajistit, aby budoucí generace 
mohla mít požitek a prospěch z oblastí se skutečně volnou přírodou. Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu je využíván jako prostředek, který volné přírodě dodává ekonomickou 
hodnotu a vytváří mezi občany podporu pro koncept zachování přírody.

Udržitelný cestovní ruch tvoří důležitou součást využívání volné přírody v Evropě. Běžné 
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občany vede k tomu, aby objevovali skryté hodnoty přírody, aniž by ji tím poškozovali. 
Udržitelný cestovní ruch má pozitivní vliv na přijatelnost politiky zachování, neboť občané 
díky němu a prostřednictvím osobní zkušenosti porozumí nutnosti chránit přírodu. Zároveň 
pomáhá podporovat volnou přírodu z hlediska ekonomického a vytváří pracovní příležitosti 
pro odborníky v oblasti zachování přírody.  

Propojením programů zaměřených na volnou přírodu a udržitelného cestovního ruchu 
v Evropě se zabývá zajímavá iniciativa nazvaná PAN Parks Foundation – PPF (PAN je 
zkratkou Protected Area Network, síť chráněných oblastí). PPF spravuje síť chráněných 
oblastí, které zůstávají posledními nedotčenými územími v Evropě. Cílem iniciativy PPF, 
která má již desetiletou historii, je udržitelný cestovní ruch v těchto oblastech. Do sítě 
chráněných oblastí PAN Parks se v celé Evropě od severního polárního kruhu po Středozemí 
řadí deset přírodních parků. PPF podporuje cestovní ruch s cílem získat nové příznivce 
konceptu zachování přírody. Oblast volné přírody je velmi přísně definována. Podmínkou je 
nejméně 10 000 ha území nacházejícího se stále v přírodním stavu, což vylučuje, aby jej lidé 
využívali k těžební činnosti. Norma pro oblast volné přírody iniciativy PAN Parks zní: 

Podmínkou je ekologicky neroztříštěné jádrové území / oblast volné přírody o rozloze nejméně 
10 000 ha, v níž není povoleno žádné těžební využití a v níž jediné zásahy v oblasti řízení mají 
za cíl udržovat nebo obnovit přirozené ekologické procesy. Rozloha jádrového území / oblasti 
volné přírody se v minulosti nezmenšila. 

Oblasti volné přírody, které obdržely značku PAN Parks

Zachování oblastí volné přírody je nejúspěšnějším výsledkem koncepce PAN Parks a řadí se 
k jejím stěžejním cílům. Zde je krátký přehled výsledků této úspěšné iniciativy:

 Národní park Archipelago (Finsko): 10 600 ha
 Národní park Bieszczady (Polsko): 18 425 ha
 Národní park Borjomi-Kharagauli (Gruzie): 50 325 ha (mimo EU)
 Národní park Fulufjället (Švédsko): 22 140 ha
 Národní park Oulanka (Finsko): 12 924 ha
 Národní park Centrální Balkán (Bulharsko): 21 019 ha
 Národní park Majella (Itálie): 25 500 ha
 Národní park Paanajärvi (Rusko): 30 000 ha (mimo EU)
 Národní park Retezat (Rumunsko): 14 215 ha
 Národní park Rila (Bulharsko): 16 350 ha
 Celková ověřená plocha volné přírody: 226 498 ha 
 Ve členských státech Evropské unie: 146 173 ha

Tento přístup nabízí jedinečnou příležitost, jak alespoň do určité míry vyřešit problém 
rostoucího počtu chráněných oblastí v Evropě vytvořením malé, ale funkční sítě chráněných 
oblastí volné přírody.

Existuje sdružení evropských nevládních organizací, jako je PAN Parks Foundation, Europarc 
Federation, Eurosite, Wild Europe, Birdlife International a WWF, které podporují 
zdokonalenou ochranu evropského dědictví volné přírody.



PE414.259v01-00 8/8 PR\747407CS.doc

CS

Nejcennější a biologicky nejrozmanitější oblasti v Evropské unii již pokrývá Evropská síť 
Natura 2000. Znamená to, že přinejmenším značná část evropských oblastí volné přírody je 
prostřednictvím projektu Natura 2000 chráněna. Na tuto výzvu však musíme reagovat. Na 
základě směrnice EU o ptácích a o stanovištích bylo 13 % rozlohy lesů ve 27 členských
státech vyhlášeno za lokality spadající pod síť Natura 2000. Natura 2000 poskytuje flexibilní 
rámec, jenž vyžaduje, aby si členské státy stanovily cíle v oblasti zachování přírody a aby tyto 
lokality chránily a spravovaly s cílem obnovit nebo udržovat příznivý stav zachování druhů a 
stanovišť, kvůli nimž lokality toto označení získaly. 

Nových právních předpisů vztahujících se na volnou přírodu není zapotřebí, ale důrazně se 
doporučuje, aby oblasti volné přírody v rámci sítě Natura 2000 získaly zvláštní postavení a 
aby byly podrobeny přísnější ochraně. Evropská komise by proto měla vypracovat vhodná 
doporučení, která poslouží členským státům EU jako vodítko, pokud jde o osvědčené metody 
zajištění ochrany stávajících a potenciálních oblastí nebo území volné přírody a jejich 
přírodních procesů, které jsou pravděpodobně součástí sítě Natura 2000. Tato doporučení by 
měla zahrnovat: definici volné přírody pro Evropský parlament, zmapování posledních oblastí 
volné přírody v Evropě, abychom zjistili současný stav výskytu a rozšíření dosud nedotčených 
oblastí (rozdělených podle hlavních typů stanovišť na lesní, sladkovodní a mořské oblasti 
volné přírody), zhotovení studie o významu/přínosu ochrany volné přírody, vypracování 
pokynů týkajících se volné přírody pro použití v síti Natura 2000 a rovněž evropské strategie 
pro volnou přírodu. Je třeba poskytnout finanční prostředky na omezování fragmentace volné 
přírody, pečlivé řízení při obnově oblastí volné přírody, vytvoření mechanismů a programů 
náhrad, na osvětovou činnost, budování porozumění, souborné cestovní služby a měření a 
zvyšování účinnosti řízení.


	747407cs.doc

