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Předmluva k pokynům 

 

Výrobní průmysl a stavebnictví v Evropě jsou ve velké míře závislé na těžbě neenergetických 
nerostných surovin, neboť z ní získávají základní suroviny. Hospodářský význam tohoto odvětví, jež  

v roce 2007 zaměstnávalo přibližně 287 000 lidí a docílilo obratu ve výši zhruba 49 miliard EUR, je 
zřejmý. Při zohlednění dalších souvisejících odvětví závislých na nepřetržité dodávce surovin je tento 
význam dokonce ještě patrnější.  

Pro hospodářství budoucnosti je důležité, abychom se již dnes starali o naše životní prostředí. To 
znamená, že při těžbě surovin musíme v zájmu udržitelnosti brát ohled na přírodní prostředí.  

Síť Natura 2000 je základem politiky EU v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Je to 
celoevropská ekologická síť sestávající z téměř 26 000 lokalit v 27 zemích EU, která byla zřízena na 
základě směrnice o stanovištích z roku 1992. Tato síť zaujímá téměř 18 % pevniny Evropské unie. Síť 
Natura 2000 má pomoci zajistit dlouhodobé přežití nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů, 
přírodních stanovišť a ekosystémů v Evropě, jež kromě své vnitřní hodnoty přinášejí společnosti i 
širokou škálu sociálních a hospodářských výhod.  

Tyto pokyny ukazují, jak lze naplnit potřeby odvětví těžby nerostných surovin, aniž by vznikaly 
nepříznivé důsledky pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a pro přírodu. Zabývají se 
možnostmi, jak snížit dopad těžební činnosti na přírodu a biologickou rozmanitost na co nejnižší míru 
nebo jak takovému vlivu zcela zabránit. Zdůrazňují přitom význam strategického plánování, náležité 
hodnocení nových vývojových trendů a rovněž nezbytnost vhodných opatření ke zmírnění důsledků 
těžby. Pokyny obsahují řadu příkladů osvědčených postupů a ukazují, že některé těžební projekty 
mohou být pro biologickou rozmanitost dokonce přínosem, neboť dávají vzniknout cenným 
ekologickým nikám. 

Jsme přesvědčeni, že tyto pokyny budou významným příspěvkem k vzájemně prospěšnému 
společnému fungování těchto klíčových politik EU.  

 

                           

                        
Janez Potočnik, evropský komisař pro               Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise 

životní prostředí                                                   a komisař pro průmysl a podnikání 
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ÚČEL TĚCHTO POKYNŮ 
 
 
Širší souvislosti 
Průmysl těžby neenergetických surovin (PTNS) poskytuje mnoho základních surovin pro výrobní 
a stavební činnosti v Evropě. V listopadu 2008 přijala Evropská komise Iniciativu v oblasti 
surovin, které stanovuje cílená opatření k zajištění a zlepšení přístupu k surovinám v rámci EU 
i v celosvětovém měřítku. 
 
Identifikovala řadu faktorů, které by mohly potenciálně ovlivnit konkurenceschopnost průmyslu. 
Jeden z těchto faktorů se týká potíží, kterým někdy čelí kvůli zajištění přístupu k pozemkům. Tato 
skutečnost vedla k situacím, kdy se jednotlivé plány a projekty dostávaly do střetu 
s konkurenčním využitím půdy nebo širšími společenskými zájmy, včetně ochrany přírody. 
 

Směrnice EU o stanovištích a ptácích představují základní pilíře politiky biologické rozmanitosti 
v Evropě. Jejich jádrem je vytvoření sítě lokalit určených k ochraně nejvzácnějších a nejvíce 
ohrožených evropských druhů a typy stanovišť – sítě Natura 2000. V lokalitách Natura 2000 
a kolem nich však nedochází k automatickému vyloučení činností PTNS. Těžební činnost však 
musí postupovat podle ustanovení uvedených v článku 6 směrnice o stanovištích, aby se 
zajistilo, že tyto činnosti nebudou mít nepříznivý účinek na integritu lokalit Natura 2000. 
 
 
Účel těchto pokynů 
 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout návod, jak nejlépe zajistit, aby se vývoj v oblasti PTNS 
nejlépe shodoval s ustanoveními obou směrnic EU. Zaměřuje se zejména na postupy, které je 
třeba dodržovat podle článku 6, a poskytuje vysvětlení k některým klíčovým aspektům tohoto 
schvalovacího procesu, zejména v souvislosti s vývojem PTNS. 
 
Tento dokument byl připraven v těsné spolupráci se zástupci různých průmyslových odvětví, 
odborníky, orgány veřejné moci a nevládními organizacemi prostřednictvím specializované 
pracovní skupiny EK. Je určen především pro využití ze strany příslušných orgánů a realizátorů, 
stejně jako konzultantů, správců lokalit a dalších odborníků, kteří se podílejí na plánování, 
navrhování, provádění a schvalování minerálních plánů nebo projektů PTNS. Doufáme, že se 
o něj budou zajímat také jiné organizace, jako nevládní organizace a mezinárodní orgány či 
všeobecná veřejnost. 
 
 
Struktura a obsah 

Tento dokument se skládá z 9 hlavních oddílů: 
 
• Kapitola 1: uvádí přehled odvětví PTNS v Evropě a Iniciativy EU v oblasti surovin. 
 
• Kapitola 2: představuje politiku biologické rozmanitosti EU a zejména klíčová ustanovení 

směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Zkoumá vztah mezi strategickým posuzováním 
životního prostředí, posuzováním dopadů na životní prostředí a odpovídajícím posuzováním 
podle směrnice o stanovištích. 

 
• Kapitola 3: přezkoumává různé typy dopadů, které by mohly těžební činnosti PTNS mít a jaký 

vliv by mohly mít na druhy a přírodní stanoviště, o něž má Společenství zájem a jež chrání 
podle směrnice o stanovištích a ptácích. 

 
• Kapitola 4: zkoumá, jak může strategické plánování vytvořit integrovanější strategie 

udržitelného rozvoje pro sektor těžby nerostných surovin, zatímco též bere v úvahu širší 
společenské otázky, například ochranu přírody, a to již ve velmi rané fázi procesu 
rozhodování. 
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• Kapitola 5: zaměřuje se na ustanovení článku 6.3 směrnice o stanovištích a nabízí průvodce 

jednotlivými kroky postupů, které je třeba dodržovat při posuzování plánů nebo projektů 
PTNS, které by mohly mít vliv na lokality Natura 2000. Přináší rady, jak provádět odpovídající 
posuzování, jak určit, zda existují jakékoli nepříznivé účinky na integritu lokality Natura 2000, 
a jak tyto účinky zmírnit, pokud je to možné. 

 
• Kapitola 6: přezkoumává ustanovení článku 6.4, která ve výjimečných případech umožňují 

schválit plány nebo projekty, u kterých nelze určit, že nebudou mít nepříznivý vliv na lokality 
Natura 2000, pokud se u nich má za to, že představují vyšší veřejný zájem a pokud neexistují 
žádné alternativy. V takových případech bude nutné přistoupit k vhodným kompenzačním 
opatřením. 

 
• Kapitola 7: přezkoumává různé činnosti PTNS, například obnovu lokality a vyrovnání 

biologické rozmanitosti, a zkoumá, jak se vztahují k ustanovením článku 6. 
 
• Kapitola 8: se zabývá těžební činností v kontextu mořského prostředí. 
 
• Kapitola 9: představuje závěr a obsahuje oddíly zabývající se dlouhodobým sledováním 

a důležitostí dobré spolupráce průmyslu, příslušných orgánů veřejné moci a dalších 
zúčastněných stran; 

 
 
Omezení dokumentu 
Tento dokument s pokyny má být vázán textem směrnic o ptácích a stanovištích a má být věrný 
jejich znění, stejně jako širším zásadám, o něž se opírá politika Společenství v oblasti životního 
prostředí a surovin. Dokument nemá legislativní povahu, nevytváří nová pravidla, ale spíše 
poskytuje další pokyny k použití těch, která již existují. Jako takový pouze odráží názory útvarů 
Komise a nemá charakter právně závazného dokumentu. Konečný výklad směrnice náleží 
Soudnímu dvoru Evropských společenství. Všude, kde je to vhodné, byla zahrnuta stávající 
judikatura, pokud již Soudní dvůr zaujal jasné stanovisko. 
 
Dokument rovněž nenahrazuje stávající obecné interpretační a metodické pokyny Komise 
k ustanovením článku 6 směrnice o stanovištích1. Namísto toho se snaží vyjasnit určité aspekty 
těchto ustanovení a zejména je začlenit do kontextu těžby neenergetických nerostných surovin. 
Tento dokument proto musí být vždy brán v úvahu ve spojení se stávajícími obecnými pokyny 
a oběma směrnicemi. 
 
Na závěr tento dokument uznává, že se na obě směrnice zabývající se přírodou vztahuje zásada 
subsidiarity a že je na členských státech, aby stanovily procesní požadavky, které z uvedených 
směrnic vyplývají. Postupy dobré praxe popsané v tomto dokumentu nejsou míněny jako 
normativní; jejich účelem je spíše poskytnout užitečné rady, náměty a návrhy na základě 
rozsáhlé diskuse se zástupci odvětví PTNS, nevládních organizací a dalších zúčastněných stran 
prostřednictvím pracovní skupiny Komise pro PTNS. 
 
Komise by ráda poděkovala všem, kteří se účastnili činnosti pracovní skupiny, za cenné 
příspěvky a diskuse. Pro vypracování těchto pokynů byla činnost pracovní skupiny klíčová. 
 
 
                                                 
1 „Péče o lokality soustavy Natura 2000. Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích (92/43/EHS)“. 
   „Posuzování plánů a projektů významně ovlivňující lokality Natura 2000. Metodické pokyny k ustanovením 
čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43/EHS o stanovištích“. 
  „Pokyny k čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS o stanovištích“ 
  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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1. NEENERGETICKÝ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL V EU 
 
 
 
 
 
 

• Neenergetický těžební průmysl (PTNS) poskytuje mnoho základních surovin pro výrobní a stavební 
činnosti v Evropě, a je proto klíčový pro hospodářskou konkurenceschopnost EU, vytváří 
významný obrat a zaměstnanost. 

•  Dělí se na tři hlavní dílčí sektory: stavební materiály, průmyslové nerosty a kovové nerosty. 
Z těchto tří dílčích sektorů je největší stavebnictví. 

• V listopadu 2008 přijala Evropská komise Iniciativu v oblasti surovin, která stanovuje cílená 
opatření k zajištění a zlepšení přístupu k surovinám v UE, a to jak v EU a ve světě. 

• V rámci EU byla identifikována celá řada faktorů, které by mohly mít potenciální vliv na 
konkurenceschopnost odvětví PTNS. Jeden z důležitých faktorů se týká soutěže o využití půdy pro 
různé účely. 

 
 
 
1.1 Neenergetický těžební průmysl v EU: přehled po jednotlivých dílčích sektorech 
 
Neenergetický těžební průmysl (PTNS) poskytuje mnoho základních surovin pro 
zpracovatelský průmysl a stavebnictví v Evropě. V roce 2007 vytvořil obrat ve výši přibližně 
49 miliard eur a poskytl zaměstnání asi 287 000 lidí.2 Přesto je jeho ekonomický význam 
ještě vyšší, vezmeme-li v úvahu přidanou hodnotu, kterou přináší do významných 
navazujících odvětví, jejichž podniky jsou závislé na stabilních dodávkách nerostných 
surovin. 
 
Evropský sektor PTNS se často dělí na tři hlavní dílčí sektory – těžbu stavebních materiálů, 
průmyslových nerostů a kovových nerostů – v závislosti na fyzikálních a chemických 
vlastnostech dotyčných surovin a zejména na jejich využití a na navazujících odvětvích, 
kterým poskytují dodávky (viz rámeček). 
 
 
Tři hlavní skupiny nerostných surovin těžených odvětvím PTNS 

• Do stavebních materiálů se obvykle řadí kamenivo o různé velikosti částic, například písek, štěrk 
a různé druhy drceného kamene (např. křída, vápenec, pískovec, křída, břidlice...), materiály 
využívané jako přírodní kámen (např. mramor a žula) a dále různé jíly, sádra či jílovitá břidlice. 

• Průmyslové nerosty je možné volně kvalifikovat jako fyzické nerostné suroviny (např. bentonit, 
boritany, uhličitan vápenatý, diatomity, živec, kaolin, plastické jíly, oxid křemičitý a mastek) nebo 
suroviny pro chemický průmysl (např. sůl, draslík či síra). 

• Kovové nerosty zahrnují celou řadu rud, z nichž se zpracováním získávají kovy nebo kovové 
látky, např. bauxit, chrom, měď, zlato, lithium, mangan, nikl, selen, stříbro, cín, wolfram apod. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals‐minerals/files/sec_2007_771_en.pdf 
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• Stavební materiály 
 
Těžba „stavebních materiálů“ a zejména kameniva3 představuje největší dílčí sektor odvětví 
PTNS v EU, pokud jde o hodnotu a objem. 
 
Potenciální zdroje stavebních materiálů jsou značně rozšířeny ve všech členských státech 
a jsou těženy ve velkém množství (přibližně 3 miliardy tun ročně).4 Vyráběné množství se 
nicméně mezi jednotlivými zeměmi významně liší: Německo, Francie, Itálie, Španělsko 
a Velká Británie dohromady vytěží většinu tohoto materiálu. 
 
Kamenivo má širokou škálu použití, včetně využití při stavbě budov, silnic a železnic. 
Poptávka po kamenivu tedy úzce souvisí s mírou výstavby nových domů, údržbou 
a opravami stávajících budov a rozsahem inženýrských projektů. Odhaduje se, že 
v současné době je v celé EU využíváno přibližně 22 000 lokalit, z nichž mnohé se nacházejí 
v blízkosti zastavěných oblastí.5 Náklady na dopravu jsou pro cenu kameniva rozhodující, 
což znamená, že trhy jsou většinou místní nebo regionální a mezinárodní obchod je 
relativně skromný. Taková situace vyžaduje přiměřenou síť těžebních jam a lomů, což má 
vést ke snižování přepravních vzdáleností a souvisejících nákladů, stejně jako dopadu na 
životní prostředí. 
 
• Průmyslové nerosty 
 
EU těží také celou řadu „průmyslových nerostů“, včetně živce, kaolinu, magnezitu, perlitu, 
potaše a soli. Zatímco některé se vyskytují v přibližně polovině členských států, jiné, 
například fluorit, slída, fosforit a síra, se těží jen v jednom nebo dvou státech. Za posledních 
10 let se výroba většiny průmyslových nerostů celkově nemění nebo se zvyšuje. 
 
Průmyslové nerosty se používají ve velmi širokém spektru průmyslových odvětví, ale – na 
rozdíl od kovových nerostů pro získávání základních či cenných kovů – se neuvádějí na trh 
ani neprodávají jako standardizované produkty prostřednictvím centralizovaných trhů. 
Namísto toho se nejčastěji prodávají přímo koncovému uživateli. Přestože se tedy s několika 
průmyslovými nerosty obchoduje globálně, většina z nich se zpracovává a využívá v rámci 
výroby uvnitř EU. Relativně vysoké náklady na přepravu mají významný vliv na výši dodací 
ceny a účinně omezují geografickou dostupnost vhodných zdrojů. 
 
• Kovové nerosty 
 
V EU se těží poměrně málo „kovových nerostů“. Patří mezi ně chrom, měď, železná ruda, 
nikl, olovo, stříbro a zinek. Geologie evropského kontinentu je taková, že v rámci EU se jiné 
kovové nerostné suroviny nenacházejí ve velkém množství nebo se nacházejí pouze 
v situacích, kdy je těžba technicky obtížná a nákladná. 
 
Současné rozšíření dolů se z tohoto důvodu omezuje na relativně malý počet členských 
států. Pouze v Rakousku, Finsku, Řecku, Irsku, Polsku, Portugalsku a Švédsku přispívá 
odvětví těžby kovových nerostných surovin více než 1 % ke globální produkci dané kovové 

                                                 
3 Drcený kámen, písek a štěrk  
4 Malé, ale rostoucí množství kameniva se též produkuje v podobě vedlejších produktů z jiných průmyslových 
procesů, například strusky z vysokých pecí či zbytky z procesů využívajících nerostné suroviny, například 
kaolinové písky či zbytky z těžby kamene, případně z dalšího zpracování materiálů již dříve použitých ve 
stavebnictví.  
5 V Nizozemsku a Belgii se vzhledem k relativně omezeným zásobám kameniva častěji přepravuje na delší 
vzdálenosti po splavných řekách a kanálech. Podobně i města s vysokým počtem obyvatel, jako je Londýn či 
Paříž, musí své potřebné kamenivo získávat ze vzdálenějších lokalit.  
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nerostné suroviny. Výsledkem je, že mnoho kovových nerostných surovin se dováží 
z ostatních částí světa. 
Hlavní prvotní trhy pro kovové rudy a koncentráty v EU představuje rafinérský 
a zpracovatelský sektor, který produkuje polotovary a hotové produkty pro mnoho dalších 
segmentů zpracovatelského průmyslu. 
 
V rámci těchto tří dílčích sektorů představují stavební materiály největší problém, pokud jde 
o objem recyklované suroviny, zatímco kovy představují pro oblast recyklace největší 
ekonomické příležitosti. Mnoho kovů, včetně železa a oceli, mědi, cínu, olova a hliníku, se 
recykluje relativně snadno, protože je lze roztavit a přepracovat, aniž by ztratily své důležité 
vlastnosti. Tento potenciál však dosud není plně realizován, protože produkty na konci 
životnosti jsou často exportovány mimo EU a následně jsou pro trh EU ztraceny. 
 
 
1.2 Rámec politiky EU pro odvětví PTNS 
 
Zajištění spolehlivého a nerušeného přístupu k surovinám se stává stále důležitějším 
faktorem ovlivňujícím ekonomickou konkurenceschopnost EU, a má proto zásadní význam 
pro úspěch lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost. Evropská komise tuto 
skutečnost bere na vědomí, a proto přijala v listopadu 2008 Iniciativu v oblasti surovin, která 
stanovuje cílená opatření pro zajištění a zlepšení přístupu k surovinám pro EU.6 
 
Iniciativa v oblasti surovin stojí na třech pilířích: 

 zajištění přístupu k surovinám z mezinárodních trhů za stejných podmínek, jaké mají 
konkurenti v odvětví; 

 stanovení správných rámcových podmínek v rámci EU s cílem podpořit udržitelné 
dodávky z evropských zdrojů; 

 zvýšení celkové účinnosti zdrojů a podpora recyklace s cílem omezit spotřebu 
primárních surovin v EU a snížit relativní závislost na dovozu. 

 
V návaznosti na výsledky komplexní analýzy konkurenceschopnosti odvětví PTNS v EU7 
požaduje iniciativa integrovaný přístup, jehož prostřednictvím budou příslušné politiky 
a nástroje EU působit ve shodě s cílem zajistit dostupnost základních surovin a dosáhnout 
udržitelnosti v jejich těžbě a využívání. 
 
První pilíř se týká aktivní surovinové diplomacie a zajišťuje spravedlivý, nenarušený 
a bezpečný přístup k nerostným surovinám. Reaguje i na skutečnost, že většina z kovových 
nerostů v Evropě se musí dovážet (v roce 2007 tato skutečnost představovala obchodní 
deficit překračující 20 miliard eur). Politický dialog se třetími zeměmi, rozvíjejícími se 
ekonomikami a jejich regionálními seskupeními se řídí zásadou „vzájemného zájmu“. Jedna 
z hlavních linií činnosti se týká prosazování udržitelného přístupu k surovinám na poli 
rozvojové politiky, zejména se s ohledem na udržitelnost a sociální odpovědnost posiluje 
dialog s Afrikou a související činnosti v oblasti přístupu k nerostným surovinám a péče o 
přírodní zdroje, stejně jako dopravní infrastruktury.8 
 
Kvůli závislosti na dovozu je zpracovatelský průmysl v EU citlivý na vnější vlivy na trhu. 
V posledních letech ceny mnoha nerostných surovin výrazně vzrostly v důsledku rychlé 

                                                 
6 Sdělení Komise ze dne 4. 11. 2008 „Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst 
a zaměstnanost v Evropě“, KOM (2008) 699 v konečném znění. 
7 Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 4. 6. 2007, SEK(2007)771 
8 http://www.euroafrica‐ict.org/downloads/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf 
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industrializace rozvíjejících se zemí, jako je Brazílie, Čína a Indie. Mnoho zemí bohatých na 
zdroje nyní také omezuje vývoz ve prospěch svých vlastních domácích výrobců, což 
představuje pro průmysl v EU konkurenční nevýhodu. V souladu s Iniciativou v oblasti 
surovin bude EU jakékoli nekalé obchodování řešit.9 
 
Druhý pilíř se zabývá znepokojením, které v odvětví panuje, pokud jde o přístup k nerostným 
surovinám v rámci EU a zejména o související regulační rámec. Odlišné regulační postupy, 
procesy plánování a předpisy pro ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti mají 
potenciál těžební činnosti omezovat nebo zvyšovat jejich náklady. Kromě toho může být 
získání přístupu k těžbě nákladné a časově náročné, zejména v případech, kdy se pozemky 
již využívají pro jiné činnosti. Evropská komise proto bude spolupracovat s členskými státy 
na zlepšování rámcových podmínek, na kterých těžba nerostných surovin závisí, s cílem 
zjednodušit a urychlit administrativní procesy. 
 
Iniciativa EU bude rovněž usilovat o zlepšení šetření a sdílení znalostí o ložiscích 
nerostných surovin v celé Unii. Jedním z cílů je zajistit, aby oblasti s vysokým potenciálem, 
pokud jde o výskyt ložisek nerostných surovin, nebyly zbytečně sterilizovány. Kromě toho 
bude podporovat výzkumné projekty zaměřené na rozvoj nových technik pro těžbu 
nerostných surovin, které mohou následně také snížit jejich dopad na životní prostředí. 
 
Třetí pilíř se snaží podporovat lepší účinnost zdrojů a recyklaci. V současné době není 
značná část výrobků s ukončenou životností spolehlivě zpracovávána za účelem zpětného 
získání cenných materiálů, především technologicky vyspělých kovů, které mohou být 
recyklovány. Zejména jsou odpadní produkty vyváženy z Evropy bez účinné kontroly nad 
místem jejich konečného určení a možnostmi jejich zpracování. Komise má v úmyslu 
spolupracovat s členskými státy na zlepšení kontroly osudu těchto odpadů, na snížení škod 
působených na životním prostředí a zvýšení podílu recyklace příslušných složek. 

 

Vý
zk

um

Dovednosti

Znalosti

 
Obrázek 1: Klíčové prvky Iniciativy EU v oblasti surovin  
 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/trade/tackling‐unfair‐trade/ 
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1.3 Faktory ovlivňující těžbu neenergetických surovin v Evropě: přístup k půdě 
 
Pokud jde o druhý pilíř Iniciativy v oblasti surovin, byla identifikována celá řada faktorů, které 
by mohly mít potenciálně vliv na konkurenceschopnost evropského odvětví neenergetické 
těžby.10 Tyto faktory sahají od znepokojení nad různorodostí a složitostí schvalovacích řízení 
v různých členských státech až po rozpory s jinými způsoby využívání půdy, nedostatečnou 
dostupnost kvalifikované pracovní síly a požadavky týkající se životního prostředí nebo 
zdraví či bezpečnosti. Odrážejí také potřebu nových technik těžby a lepších znalostí, kde se 
nacházejí potenciální zdroje. 
 
Těžební průmysl je odkázán do míst se známými a komerčně životaschopnými nalezišti 
nerostných surovin. Výskyt nerostných surovin se určuje podle geologické aktivity v minulosti 
a znalosti o jejich rozšíření do značné míry souvisí s mírou investic do geologického 
mapování, zkoumání a průzkumu. Odvětví se proto nemusí nutně snažit působit pouze 
v oblastech, kde by to nebylo v rozporu s jinými způsoby využívání půdy, s veřejností nebo 
ochranou krajiny či vizuálním významem. 
 
Přístup k půdě je zvláště zdůrazňován. Přinejmenším zčásti je to způsobeno povahou 
odvětví PTNS. Přestože má EU mnoho ložisek nerostných surovin, jsou tato rozložena 
nerovnoměrně po celém území a jejich kvalita je různá. Odvětví proto může působit pouze 
tam, kde jsou nerostné látky přítomny. 
 
Navíc platí, že ne všechna ložiska jsou komerčně životaschopná, a rozhodnutí o tom, zda 
konkrétní lokalitu využít, bude silně ovlivněno poptávkou na trhu, stejně jako mírou 
počáteční investice a náklady na dopravu zdrojů ke koncovému uživateli. Zejména náklady 
na dopravu se významně zvyšují se vzdáleností, na kterou musí být suroviny přepravovány, 
a účinně omezují geografickou dostupnost takových nerostných surovin (viz tabulka 1). 
 
 

Silniční Železniční Vodní 
Dílčí sektor Prům. 

přepravní 
vzdálenost 

% celkového 
přepraveného 

množství 
Prům. 

přepravní 
vzdálenost 

% celkového 
přepraveného 

množství 
Prům. 

přepravní 
vzdálenost 

% celkového 
přepraveného 

množství 
Stavební materiály       

Odhadovaný průměr* 33 km 89 % 148 km 6 % 142 km 5 % 
Průmyslové nerosty       

2001 245 km 63 % 234 km 15 % 2 482 km 22 % 
2002 - 63 % - 22 % - 15 % 
2003 - 68 % - 19 % - 13 % 

Kovové nerosty       
2001 232 km 62 % 273 km 16 % 4 494 km 22 % 
2002 84 km 15 % 225 km 78 % 1 583 km 8 % 
2003 59 km 7 % 203 km 81 % 912 km 12 % 

 
* Vykazované údaje za tento dílčí sektor jsou omezené, protože informace o další přepravě k zákazníkovi nejsou k dispozici. 
 
Tabulka 1. Přepravní vzdálenosti a způsoby přepravy používané pro tři sektory v období 2001 
až 2003.11 
 
 
V praxi to znamená, že mnohé lomy se často nacházejí v blízkosti nebo v nejbližším okolí 
místa, kde jsou příslušné nerostné suroviny potřeba, například v blízkosti center růstu. Ze 
stejných důvodů bývají též nové lomy umístěny v blízkosti stávajících provozů, byť jsou 
příležitostně zkoumány a rozvíjeny i zcela nové lokality budované „na zelené louce“. 

                                                 
10 SEK (2007) 771  
11 Indikátory udržitelného rozvoje neenergetického těžebního odvětví v EU, 2001‐2003; 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub‐3_en‐final_report_2001_2003.pdf 



 14 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 
 2000 

 
Tato potřeba přístupu k určitým pozemkům také znamená, že zatímco množství půdy 
potřebné pro neenergetickou těžbu je v absolutním vyjádření relativně malé (méně než 1 % 
území EU), mohou se jednotlivé rozvojové projekty dostat do konfliktu s konkurenčními 
využitími půdy nebo s širšími společenskými zájmy, případně mohou mít nepřijatelně vysoký 
dopad na životní prostředí. Tuto skutečnost je nutné zkoumat případ od případu, neboť 
hodně záleží na tom, kde přesně se navrhuje, aby se těžba rozvíjela, a jak má být proces 
těžby prováděn. 
 
Nicméně jeden z nejčastěji citovaných problémů odvětví PTNS představují obtíže, které má 
toto odvětví při získávání nových povolení k nahrazení vyčerpaných lokalit nebo 
ke zkoumání a využívání nových zdrojů. 
 
Zabývat se podrobně všemi nadnesenými otázkami není v rámci tohoto dokumentu 
možné.12 Jako u jiných rozvojových aktivit, i aktivity průmyslu PTNS musí najít rovnováhu 
mezi vlastními potřebami a jinými hospodářskými zájmy, zájmy životního prostředí a širšími 
společenskými zájmy. Tak je možné zajistit, aby tento průmysl fungoval trvale udržitelným 
způsobem. 
 
Tyto pokyny se konkrétně zaměřují na jeden prvek: na objasnění, jak se aplikují ustanovení 
směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích na rozvojové plány a projekty průmyslu PTNS. 
Přímo tak reaguje na závazek přijatý v rámci druhého pilíře Iniciativy EU v oblasti surovin 
a jako takový si klade za cíl poskytnout jednotlivým sektorům pokyny k tomu, jak uplatňovat 
právní předpisy EU týkající se ochrany přírody zejména v kontextu průmyslu PTNS.13 

                                                 
12 Podrobnosti viz dokument SEK(2007) 771 
13  V samostatném dokumentu zveřejní Komise zprávu o provádění Iniciativy v oblasti surovin do konce 
roku 2010. Dílčí zpráva ad‐hoc pracovní skupiny zabývající se nejlepší praxí na poli územního plánování bude 
rovněž zahrnovat příklady nejlepší praxe v oblasti plánování využívání nerostných surovin a půdy v členských 
státech. 
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2. RÁMEC POLITIKY EU A LEGISLATIVA EU V OBLASTI 
PŘÍRODY A BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI  
 
 
 
 
 
 
 

• Směrnice EU o stanovištích a ptácích představují základní pilíře politiky biologické rozmanitosti 
v Evropě. Umožňují všem členským státům, aby spolupracovaly na ochraně a zajištění přežití 
nejvíce ohrožených a zranitelných druhů a typů stanovišť v Evropě. 

• Ústředním prvkem obou směrnic je vytvoření sítě Natura 2000, ekologické sítě lokalit zasahující 
do 27 zemí EU. Téměř 26 000 lokalit, jež jsou v tuto chvíli zahrnuty do sítě, pokrývá téměř 18 % 
rozlohy EU. Mořská součást sítě není dosud kompletní. 

• Projekty PTNS v oblasti lokalit Natura 2000 a v jejich blízkosti nejsou automaticky vyloučeny. Platí 
však, že pokud by mohly mít na lokality významný vliv, musí být předmětem odpovídajícího 
posouzení. Na základě výsledku takového posouzení bude přijato rozhodnutí, zda plán nebo 
projekt schválit, či neschválit, a pokud schválit, tak za jakých podmínek. Cílem je zabránit 
negativním vlivům na integritu lokality Natura 2000. 

• Ve výjimečných případech mohou být za určitých podmínek realizovány projekty, které by mohly 
mít nepříznivý účinek na lokalitu Natura 2000, jestliže jsou respektovány procesní záruky 
stanovené těmito dvěma směrnicemi zaměřenými na přírodu. 

• Plány a projekty PTNS mohou být také předmětem ustanovení směrnic SEA a EIA, ale tato 
posouzení jsou osobitá a liší se od odpovídajícího posouzení prováděného podle směrnice 
o stanovištích. 

 

 
 
2.1 Úvod 
 
Aby bylo možné plnit pokračující poptávku po nerostných surovinách v EU, může být nutné 
rozvíjet nové těžební lokality, neboť staré lomy se vyčerpávají. Bude důležité zajistit, aby tyto 
nově rozvíjené lokality byly ve všech ohledech udržitelné a aby jich bylo dosaženo bez 
zbytečných škod na přírodním životním prostředí a přírodním dědictví Evropy. 
 
Stejně jako u jiných průmyslových činností, pro něž je nutné využívat půdu či moře, 
zanechávají rozvojové projekty PTNS nevyhnutelně ekologickou stopu, a přestože skutečné 
zabrání půdy je ve srovnání s některými jinými průmyslovými činnostmi a jinými způsoby 
využívání půdy poměrně malé, je nutné zvažovat a případně řešit jejich dopady na životní 
prostředí. 
 
Tato kapitola nastiňuje klíčové právní předpisy EU o životním prostředí, které musí být 
uplatňovány při vývoji plánů a projektů nových lokalit pro těžbu neenergetických nerostných 
surovin v EU. Kapitoly po ní následující poskytnou další podrobné pokyny, pokud jde 
o rozvojové projekty ovlivňující zejména lokality Natura 2000. 
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2.2 Závazek EU k zastavení ztráty biologické rozmanitosti 
 
Zachování biologické rozmanitosti stojí na předním místě politického programu EU. Na 
evropském summitu v Göteborgu v roce 2001 si Evropská unie určila za cíl „zastavení ztráty 
biologické rozmanitosti do roku 2010“. Tento závazek je pevně zakotven ve všech aspektech 
politiky EU. Zachování biologické rozmanitosti je také zařazeno mezi klíčové operativní cíle 
Strategie udržitelného rozvoje (SUR)14 a Lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost. 
Vzhledem k blížícímu se termínu 2010 a zjištění, že cíl nebude naplněn, byl Radou 
Evropské unie dne 15. března 2010 přijat nový cílový termín biologické rozmanitosti, 
rok 2020, který byl následně 26. března potvrzen Evropskou radou. Snahou tohoto nového 
cíle je „do roku 2020 zastavit ubývání biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb 
v EU, obnovit je do co největší míry a zesílit snahy EU o zastavení ubývání biologické 
rozmanitosti na celém světě“. 
 
Šestý akční program pro životní prostředí (Šestý APŽP)15, který stanoví rámec pro proces 
tvorby politiky životního prostředí v EU na období 2002–2012, pokládá „přírodu a biologickou 
rozmanitost“ za jednu ze čtyř prioritních oblastí činnosti. Šestý APŽP také doporučuje plně 
začlenit požadavky ochrany životního prostředí, včetně požadavků týkajících se zachování 
biologické rozmanitosti, do všech ostatních politik a činností Společenství. 
 
Podrobnosti o tom, jak toho má být dosaženo, jsou stanoveny v Akčním plánu EU pro 
biologickou rozmanitost přijatém Evropskou komisí v roce 2006.16 Akční plán EU představuje 
v politice biologické rozmanitosti EU významný nový přístup, protože se vůbec poprvé 
zabývá v jediném strategickém dokumentu všemi ekonomickými sektory a oblastmi politiky 
a rozděluje odpovědnost za jeho provádění.17 Bere na vědomí, že ke změně dojde pouze 
v případě, kdy bude existovat společné úsilí všech hospodářských odvětví, jež napomůže 
splnit cíle určené pro rok 2010. 
 
Plán EU rovněž zdůrazňuje ekonomickou hodnotu, kterou společnosti dávají ekosystémové 
služby poskytované přírodou a na nichž závisí naše hospodářství a veřejný blahobyt. Zdravé 
ekosystémy pomáhají čistit vzduch a vodu a regulovat klima. Poskytují také základní zboží, 
jako jsou potraviny, vlákna a dřevo. Zachování a obnova zdravých ekosystémů má význam 
pro pomoc v boji proti potenciálně ničivým účinkům změny klimatu v příštích letech. 
 
Komise předloží novou strategii biologické rozmanitosti EU do konce roku 2010 na základě 
sdělení zabývajícího se koncepcí a cíli EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po 
roce 2010 (KOM(2010) 4 v konečném znění, 19.1.2010) a závěrů Rady EU pro biologickou 
rozmanitost po roce 2010 přijatých 15. března 2010. Tato strategie by měla stanovit 
omezený počet měřitelných dílčích cílů pro různé ekosystémy, hybné síly, tlaky a reakce 
a zajistit jejich integraci do příslušných interních a externích odvětvových politik EU. Novým 
aspektem strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2020 bude stanovení výchozí 
úrovně biologické rozmanitosti, která nám umožní posuzovat pokrok směrem k naplňování 

                                                 
14 KOM (2001) 264 v konečném znění; obnovená strategie udržitelného rozvoje EU přijatá v červnu 2006.  
15 Rozhodnutí č. 1600/2002/ES, Úř. věst. L 242, 10.9.2002 
16 KOM/2006/0216 v konečném znění.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm 
17 Jednou z předpokládaných akcí je rozvíjení partnerství mezi podniky a biologickou rozmanitostí a napomáhat 
takovým partnerstvím na úrovni Společenství. Proto byla v roce 2007 zahájena iniciativa, jež má posílit vazby 
mezi podniky a ochranou biologické rozmanitosti a nese název „Budování lepších partnerství: propojení 
podnikání s biologickou rozmanitostí“ (Iniciativa EU B@B): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm,  
http://www.countdown2010.net/business 
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cíle. Strategie EU18 bude vytvořena s ohledem na globální rámec biologické rozmanitosti po 
roce 2010, který by měl být přijat podle Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v říjnu 2010. 
 

Biologická rozmanitost a změna klimatu 
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) předpovídá, že průměrná povrchová teplota na celém 
světě se do roku 2100 zvýší ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí o 2–6,4 °C. Dopad na 
biologickou rozmanitost a ekosystémy je těžké odhadnout, ale očekává se, že bude velmi značný. 
Studie již ukazují, že mnohé druhy mají problémy přizpůsobit se měnícímu se klimatu a že je tato 
změna vystavuje ještě většímu riziku vyhubení. 

Klimatická změna také ohrožuje cenné ekosystémy, na nichž závisí zboží a služby důležité pro 
společnost, například ochrana proti povodním nebo ukládání uhlíku. Zdravé ekosystémy představují 
zásadní složku jakékoli strategie zmírňování klimatických změn, stejně jako v případě volně žijících 
živočichů jsou však pod značným tlakem z důvodu ztrát a zhoršení stanovišť. Podle posouzení 
ekosystému na konci tisíciletí trpí ekosystémy Evropy roztříštěností způsobenou lidskou činností víc 
než na kterémkoli jiném světadílu. 

Schopností ekosystémů a druhů reagovat na požadavky způsobené změnou klimatu budou do 
značné míry určovány tím, jak efektivně budou chráněny před nevhodnými rozvojovými záměry 
a dalším využitím půdy a jak aktivně budeme obnovovat to, co již poškozeno bylo. 
 
 
 
2.3 Směrnice o stanovištích a ptácích 
 
Směrnice o ptácích a stanovištích představují základní kameny politiky biologické 
rozmanitosti EU. Umožňují spolupráci všech 27 členských států EU v rámci společného 
právního rámce, za účelem ochrany některých z nejcennějších druhů v Evropě a přírodních 
stanovišť v celém jejich přirozeném areálu rozšíření v EU, bez ohledu na politické či správní 
hranice. 
 
Směrnice mají dva hlavní cíle: 
• chránit vlastní druhy v celé EU (prostřednictvím ustanovení o ochraně druhů), 
• chránit určité vzácné a ohrožené typy stanovišť nebo základních stanovišť některých 

vzácných a ohrožených druhů, aby bylo zajištěno jejich přežití (prostřednictvím 
ustanovení o ochraně lokalit vedoucích k vytvoření sítě Natura 2000). 

 
V druhém z případů je důležité poznamenat, že síť Natura 2000 nepředstavuje systém 
striktních přírodních rezervací, kde jsou vyloučeny veškeré lidské činnosti. Naopak obě 
směrnice určují společný právní rámec, který platí ve všech zemích EU a který zajišťuje, aby 
byly lidské činnosti – mimo jiné činnosti PTNS – prováděny tak, že nemají nepříznivý vliv na 
integritu lokalit Natura 2000. 
 
Článek 6 směrnice o stanovištích stanovuje v odstavcích 3 a 4 procesní záruky, které je 
třeba dodržovat v případě plánů a projektů. Jeho ustanovení jsou vysvětlena podrobněji 
v následujících kapitolách. Nejdříve je však užitečné pochopit obecný účel obou směrnic. 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Další vývoj je možné sledovat na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm 
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Článek 12 a 13 směrnice o stanovištích 
Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření na ochranu 
druhů uvedených v příloze IV v celém jejich přirozeném areálu 
rozšíření v Evropě.  
 
V případě chráněných živočichů to znamená, že se zakazuje: 
- úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoli způsobem; 
- úmyslné vyrušování, zejména v období rozmnožování, 

výchovy mláďat, přezimování a migrace; 
- úmyslné ničení nebo sběr jejich vajec z volné přírody; 
- poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst 

odpočinku; 
- držení, prodej a doprava jedinců z volné přírody. 
 
V případě chráněných rostlin to znamená, že se zakazuje: 
- úmyslné vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení 

takových rostlin ve volné přírodě; 
- držení, doprava nebo prodej takových druhů odebraných 

z volné přírody. 

2.3.1 Celkové cíle směrnice o ochraně ptáků a stanovišť19 
 
Celkovým cílem směrnice o ptácích, která byla přijata v roce 1979, je zachování a obnovení 
populací přirozeně se vyskytujících volně žijících druhů ptáků na území EU (cca 500 druhů) 
na úrovni, která zajistí jejich přežití v dlouhodobém horizontu. Tento postup by měl 
„odpovídat zejména ekologickým, vědeckým a kulturním požadavkům, přičemž budou brány 
v úvahu hospodářské požadavky a požadavky rekreace.“ (srov. článek 2). 
 
Směrnice o stanovištích, která byla přijata v roce 1992, má podobné cíle jako směrnice 
o ptácích, ale týká se jiných druhů než ptáků, stejně jako vlastních typů přírodních stanovišť. 
Jejím cílem je zajistit zachování asi 1 000 druhů ohrožených, vzácných, endemických nebo 
ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin uvedených v jejích přílohách a rovněž 
dalších 230 typů stanovišť ohrožených zánikem. 
 
Je třeba poznamenat, že směrnice se nevztahují na všechny druhy rostlin a zvířat v EU 
(tj. netýkají se veškeré biologické rozmanitosti v EU). Namísto toho se zaměřují na 
podmnožinu přibližně 1 500 druhů – často jsou tyto druhy označované jako druhy významné 
pro Společenství – které potřebují ochranu, aby bylo zajištěno jejich dlouhodobé přežití 
v EU. 
 
 
2.3.2 Ustanovení o ochraně druhů 
 
Pokud jde o ochranu druhů, obě směrnice vyžadují, aby členské státy zavedly obecné právní 
úpravy ochrany všech druhů volně žijících ptáků v EU a druhů uvedených v příloze IV 
směrnice o stanovištích v celém přirozeném areálu rozšíření druhu v EU. Tato ustanovení 
platí jak uvnitř, tak vně chráněných oblastí. Přesné podmínky jsou stanoveny v článku 5 
směrnice o ptácích a v článku 12 (pokud jde o zvířata) a v článku 13 (pokud jde o rostliny) 
směrnice o stanovištích (hlavní body jsou uvedeny v tabulce níže). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (kodifikovaná verze Směrnice Rady 79/409/EHS 
o ochraně volně žijících ptáků ve znění pozdějších předpisů) 
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin, konsolidovanou verzi s referenčním číslem 01992L0043 ze dne 1.1.2007 naleznete 
na adrese http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

Článek 5 směrnice o ptácích 
Členské státy by měly přijmout opatření 
nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy 
ochrany všech druhů volně žijících ptáků 
v celém jejich přirozeném areálu rozšíření 
v rámci EU. Zejména by měly zakázat 
následující: 
 
- úmyslné usmrcování nebo odchyt 

jakýmkoli způsobem; 
- úmyslné ničení nebo poškozování jejich 

hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd; 
- sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich 

držení; 
- úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména 

během rozmnožování a odchovu mláďat, 
pokud by takové vyrušování mělo na ptáky 
významný negativní účinek; 

- držení ptáků v zajetí a jejich prodej. 
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Odchylky jsou povoleny v některých případech (např. za účelem předcházení závažných 
škod na úrodě, dobytku, lesích, rybářství a vodním hospodářství), pokud neexistuje jiné 
uspokojivé řešení a důsledky těchto odchylek nejsou v rozporu s cíli směrnic. Podmínky pro 
uplatnění výjimek jsou stanoveny v článku 9 směrnice o ptácích a v článku 16 směrnice 
o stanovištích.20 
 
 
2.3.3 Ustanovení o ochraně stanovišť: síť Natura 2000: 
 
Některé druhy a typy stanovišť jsou ohroženy do takové míry, že potřebují, aby byla 
chráněna i jejich základní stanoviště. V souhrnu tvoří tyto lokality síť Natura 2000, jež je 
ekologickou sítí chráněných přírodních lokalit rozkládajících se ve všech 27 zemích EU. 
 
Podle směrnice o stanovištích je třeba chránit základní lokality typů stanovišť uvedených 
v příloze I a druhů uvedených v příloze II.21 Prvním krokem je, aby členské státy navrhly 
národní seznam možných lokalit pro zařazení do soustavy Natura 2000. Tyto lokality jsou 
pak zkoumány na biogeografické úrovni,22 aby bylo zajištěno, že nabízejí dostatečné pokrytí 
pro příslušný druh nebo příslušné stanoviště. Tyto lokality, jakmile budou Komisí schváleny, 
se stanou lokalitami významnými pro Společenství (SCI) a budou tvořit součást sítě 
Natura 2000 a budou chráněny podle článku 6. Je důležité poznamenat, že výběr lokalit SCI 
musí být prováděn výhradně na základě vědeckého hlediska. Členské státy v této fázi 
nesmějí brát v úvahu ekonomické aspekty.23 
 
Jakmile se lokalita stane lokalitou SCI, mají členské státy šest let na to, aby ji označily jako 
zvláštní oblast ochrany (SAC) a aby byla přijata nezbytná ochranná opatření k udržení 
a obnovení přírodních stanovišť a druhů v příznivém stavu z hlediska ochrany. V této fázi je 
možné zkoumat praktická řešení pro péči, která pomohou integrovat tyto potřeby ochrany 
přírody do jiných činností využívání půdy, s přihlédnutím k sociálně ekonomickým otázkám, 
kde je to možné. 
 
Podle směrnice o ptácích musí být lokality klasifikovány pro přibližně 190 druhů ptáků 
uvedených v příloze I směrnice. Členské státy musí označit lokality pro další pravidelně se 
vyskytující stěhovavé druhy ptáků, které nejsou uvedeny v příloze I, s ohledem na potřebu 
ochrany zimovišť, míst zastávek na jejich tahových cestách, míst, kde se rozmnožují 
a pelichají, např. mokřadů mezinárodního významu. Tyto lokality se nazývají zvláště 
chráněné oblasti (ZCHO) a jsou zahrnuty přímo do Evropské sítě Natura 2000.24 
 
Do prosince 2009 bylo do sítě Natura 2000 zařazeno asi 25 800 lokalit (přibližně 
22 400 lokalit SCI a 5 200 lokalit ZCHO).25 Společně pokrývají přibližně 17,6 % rozlohy  
EU-27.26 Asi 1 400 lokalit SCI a 600 lokalit ZCHO zahrnuje námořní části, ale další lokality 
v námořní složce budou muset být do sítě doplněny, aby byla úplná. Cílem je dosáhnout 
tohoto stavu do roku 2012. 

                                                 
20 Pokyny k přísné ochraně živočišných druhů v zájmu Společenství podle směrnice 92/43/EHS 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm   
21 Mezi druhy uvedenými v příloze II a v příloze IV existuje značný přesah, ale ne všechny druhy uvedené 
v příloze IV vyžadují speciální ochranu lokalit v síti Natura 2000, a proto nejsou všechny uvedeny v příloze II.  
22 EU má 9 biogeografických oblastí, z nichž každá je charakterizována kombinací vegetace, podnebí, topografie 
a geologie. Práce na této úrovni usnadňuje kontrolu druhů a trendů ochrany přírodních stanovišť v podobných 
přírodních podmínkách, bez ohledu na státní hranice.  
23 Rozsudek ESD C‐371/98, First Corporate Shipping LTD.  
24 Na rozdíl od směrnice o stanovištích neexistuje žádný mezistupeň výběru lokalit podle biografické oblasti 
v případě lokalit ZCHO.  Tyto jsou zahrnuty přímo do sítě Natura 2000. 
25 Evropská komise, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
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Obrázek 2: evropská síť Natura 2000 v EU-27, stav k lednu 2010 
 
 
 

                                                                                                                                                        
26 Někdy vznikají značné překryvy mezi lokalitami ZCHO a SCI, uváděné hodnoty proto nejsou kumulativní. 
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Co v praxi znamená stav příznivý z hlediska ochrany? 

Konečným cílem směrnice o stanovištích je zajistit, aby druhy a typy stanovišť, kterých se týká, 
dosáhly tzv. „stavu příznivého z hlediska ochrany“ a aby bylo jejich dlouhodobé přežití 
považováno za bezpečné v rámci celého jejich přirozeného areálu rozšíření v Evropě. 

V případě druhů, na něž se vztahuje směrnice (viz čl. 1 písm. i)), to znamená, že: 
- populace se dlouhodobě udržují a nevykazují známky pokračujícího poklesu; 
- nedochází k redukci jejich přirozeného areálu rozšíření; 
- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká 

stanoviště k dlouhodobému zachování jejich populací. 

V případě typu stanoviště je stavu příznivého z hlediska ochrany (viz čl. 1 písm. e)) dosaženo, 
když: 
- jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní 

nebo se zvětšují a 
- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují 

a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat; 
- z hlediska ochrany je příznivý i stav typických druhů, které v daném typu stanoviště žijí. 

2.3.4 Péče o lokality Natura 2000 a jejich ochrana 
 
V lokalitách Natura 2000 musí členské státy: 
• přijmout vhodná ochranná opatření pro zachování a obnovu přírodních stanovišť 

a druhů, pro které byla lokalita vyhlášena, do příznivého stavu z hlediska jejich ochrany 
(čl. 6 odst. 1); 

• vyloučí škodlivé činnosti, které by mohly významně rušit tyto druhy nebo poškozovat 
typy přírodních stanovišť nebo stanovišť chráněných druhů (čl. 6 odst. 2). 

 
Příslušné orgány v každé zemi by měly určit cíle ochrany pro lokality Natura 2000 nejpozději 
do 6 let po zařazení lokality mezi lokality významné pro Společenství (nebo v případě ZCHO 
bezprostředně po zařazení). Tyto cíle ochrany mají být založeny na postavení 
a ekologických požadavcích stanovišť a druhů, pro které je lokalita zařazena do sítě 
Natura 2000. Konečným cílem je zajistit, aby byly druhy a typy stanovišť zachovány nebo 
obnoveny do příznivého stavu v celém jejich přirozeném areálu rozšíření.27 

 
 

 

 
Co se týče ochranných opatření, která by měla být realizována v jednotlivých lokalitách sítě 
Natura 2000, směrnice o stanovištích (čl. 6 odst. 1) uvádí, že „členské státy stanoví 
nezbytná ochranná opatření zahrnující v případě potřeby odpovídající plány péče 
vypracované speciálně pro dané lokality nebo integrované do jiných plánů rozvoje“. 
 
Tyto plány péče, pokud existují, mohou být užitečným zdrojem informací pro realizátory, 
kteří chtějí vykonávat činnost v lokalitě Natura 2000 či v jejím okolí, protože: 
- zaznamenají potřeby ochrany přítomných stanovišť a druhů, pro něž je lokalita určena, 

tak, aby bylo všem jasné, co se ochraňuje a proč; 
- analyzují sociálně-ekonomický a kulturní kontext dané oblasti a interakce mezi různými 

způsoby využívání půdy a přítomnými druhy a stanovišti; 
- upřesňují pro danou lokalitu cíle ochrany; 
- identifikují praktická řešení péče, která mohou pomoci integrovat ochranářské aktivity 

s ostatními postupy využívání půdy. 
                                                 
27 Pojem stavu příznivého z hlediska ochrany není uveden ve směrnici o ptácích, ale existují v ní obdobné 
požadavky, tj. všechny lokality ZCHO musí být stále předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich 
stanovišť s cílem zajistit přežití a rozmnožování ptáků uvedených v příloze I v jejich areálu rozšíření. 
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2.3.5 Rozvojové záměry ovlivňující lokality Natura 2000 
 
Zatímco čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice o stanovištích se týkají běžné péče a ochrany lokalit 
Natura 2000, čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 stanoví postup při plánování jakýchkoli rozvojových 
záměrů, které by mohly mít na lokalitu v síti Natura 2000 dopad.28 
 
Tento postup je podrobně rozebrán v kapitolách 5 a 6, ale v zásadě vyžaduje, aby byl 
jakýkoli plán nebo projekt, u něhož je pravděpodobné, že bude mít významný účinek na 
lokalitu Natura 2000, podroben „odpovídajícímu posouzení“ (OP), a tyto účinky aby tak byly 
podrobně prozkoumány a aby se zjistilo, jak se vztahují k cílům ochrany dotyčné lokality. 
 
V závislosti na zjištěních plynoucích z odpovídajícího posouzení příslušný orgán buď schválí 
plán nebo projekt ve stávající podobě, pokud zjistí, že nebude mít nepříznivý vliv na 
celistvost příslušné lokality, nebo v závislosti na míře vlivu může vyžadovat jednu nebo více 
z těchto akcí: 
 
• budou zavedena určitá opatření, která negativní účinky odstraní; 
• během stavební, provozní či koncové fáze projektu budou dodržovány určité podmínky, 

opět za účelem eliminace pravděpodobnosti negativních účinků nebo jejich snížení na 
úroveň, kde již nemají negativní účinek na integritu lokality; 

• namísto původní možnosti jsou zkoumány alternativy. 
 
Za výjimečných okolností může být u určitého plánu nebo projektu i nadále povoleno 
pokračovat za daných podmínek, navzdory tomu, že z posouzení vyplynulo, že bude mít 
negativní účinky na lokalitu, a to za podmínek dodržení procesních záruk stanovených ve 
směrnici o stanovištích. Takový postup může být přípustný, pokud nejsou k dispozici žádné 
alternativy a má se za to, že realizace takového plánu nebo projektu je v převažujícím 
veřejném zájmu. V takových případech bude třeba zavést vyrovnávací opatření, aby byla 
zajištěna celková soudržnost sítě Natura 2000. 
 
 
2.3.6 Zlepšování ekologické soudržnosti sítě Natura 2000 
 
Kromě určení základních lokalit v rámci sítě Natura 2000 požaduje článek 10 směrnice 
o stanovištích, aby se členské státy snažily prostřednictvím územního plánování či rozvojové 
politiky zlepšovat ekologickou soudržnost sítě zachováváním a případně i rozvíjením 
krajinných prvků, které mají velký význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, 
například koridory pro volně žijící zvířata nebo „nášlapné kameny“ neboli spojovací ostrůvky, 
které lze využít při migraci a šíření. 
 
 
2.4 Směrnice SEA a směrnice EIA 
 
Následující směrnice týkající se ochrany životního prostředí EU jsou přímo relevantní pro 
průmysl PTNS: 

- směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí (běžně označovaná jako směrnice „SEA“),29 

                                                 
28 Tato skutečnost platí pro lokality SCI, SAC i ZCHO a týká se nejen plánů či záměrů realizovaných uvnitř lokalit 
Natura 2000, ale i těch, které jsou situovány mimo, ale mohly by mít významný dopad na ochranu druhů 
a stanovišť uvnitř lokality.  Například může jít o přehradu stavěnou ve směru proti proudu řeky, která by mohla 
změnit či zastavit pravidelné zaplavování důležitého mokřadu pro ptáky, který se nachází v lokalitě ZCHO dále 
po proudu.   
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- směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí, ve znění novelizace z roku 1997 (97/11/ES), 2003 (2003/35/ES) a 2009 
(2009/31/ES ) – (běžně označovaná jako směrnice „EIA“). 30 

 
 
2.4.1 Směrnice SEA 
 
Účelem směrnice 2001/42/ES (směrnice SEA) je zajistit, aby u některých plánů 
a programů byly již během jejich přípravy a před jejich přijetím identifikovány, posuzovány 
a brány v úvahu jejich dopady na životní prostředí. 
 
V tomto ohledu se po členských státech požaduje: 

• aby připravily zprávu o vlivech na životní prostředí, která určuje a hodnotí možné 
významné vlivy plánů a programů na životní prostředí a veškerá rozumná řešení; 

• aby poskytly některým orgánům a veřejnosti příležitost vyjádřit své stanovisko ke zprávě 
o vlivech na životní prostředí, stejně jako k návrhu plánu nebo programu. Konzultace 
nejen pomáhá zajistit, aby údaje poskytnuté pro posuzování byly úplné a spolehlivé, ale 
také pomáhá zajistit větší průhlednost rozhodovacího procesu. 

 
Nakonec si SEA klade za cíl podpořit integrovanější a účinnější přístup k územnímu 
plánování, kde je životní prostředí, včetně biologické rozmanitosti, bráno v úvahu v mnohem 
ranější fázi procesu plánování a na mnohem strategičtější úrovni. Pokud se tak učiní, 
vyplývá z toho obvykle, že dochází k menšímu počtu konfliktů v navazující fázi na úrovni 
jednotlivých záměrů. Tento postup umožňuje také vhodnější určování lokalit pro budoucí 
rozvojové záměry, mimo oblasti možného konfliktu s ochranou přírody. 
 
Strategické posuzování životního prostředí je závazné pro celou řadu plánů a programů 
(tj. provádí se v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, průmyslu, dopravy, 
nakládání s odpady, vodního hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního 
plánování nebo plánování využívání půdy) a určuje rámec pro budoucí schvalování záměrů 
uvedených ve „směrnici EIA“. Posouzení SEA by se mělo provádět ke všem plánům nebo 
programům, u nichž – s ohledem na pravděpodobný významný účinek na lokality – bylo 
určeno, že vyžadují posouzení podle článku 6 nebo 7 směrnice o stanovištích. 
 
V souvislosti s PTNS je směrnice SEA s největší pravděpodobností použitelná v případech, 
kdy národní, regionální nebo místní orgán připravuje plán nebo program (např. plán využití 
půdy, ale také průmyslový plán nebo plán nakládání s odpady), který se buď speciálně 
zabývá otázkou těžby nerostných surovin (např. „plán těžby nerostných surovin“) nebo kde 
těžba nerostných surovin představuje jedno z využití půdy posuzovaného v plánu. 
 
 
2.4.2 Směrnice EIA 
 
Zatímco proces SEA funguje na úrovni veřejných plánů a programů, posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA) se provádí na úrovni jednotlivých veřejných a soukromých 
záměrů. Povolení pro záměry, které pravděpodobně budou mít významný vliv na životní 
prostředí, by proto mělo být poskytováno pouze po provedení posouzení pravděpodobných 
významných vlivů dotyčného záměru. 
 
                                                                                                                                                        
29 Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30–37 – viz http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 
30 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17, úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114 – viz 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 
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Směrnice EIA definuje záměr jako provádění stavebních prací nebo výstavbu jiných zařízení 
nebo děl, jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby 
nerostných surovin (čl. 1 odst. 2). Těžební činnosti jsou uvedeny jak v příloze I, tak 
v příloze II směrnice EIA. Činnosti PTNS proto vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí 
podle této směrnice, nebo přinejmenším provedení „výběru“ (viz tabulka níže). 
 
 
2.4.3 Vztah mezi SEA, EIA a odpovídajícími posouzeními 
 
Existuje mnoho podobností mezi postupy pro SEA a EIA a odpovídajícími posouzeními 
prováděnými pro plány nebo záměry mající dopad na lokality Natura 2000 podle směrnice 
o stanovištích. To však neznamená, že jsou stejné, protože existují také významné rozdíly 
(viz tabulka). Posouzením SEA ani EIA proto není možné zastoupit ani nahradit 
odpovídající posouzení, protože žádný z těchto postupů není povýšen nad ostatní. 
 
Postupy SEA/EIA a odpovídající posouzení je samozřejmě možné provádět souběžně 
(v rámci koordinovaného postupu), nebo mohou být informace týkající se odpovídajícího 
posouzení součástí postupu a dokumentace pro posouzení EIA/SEA31 (v rámci 
integrovaného postupu). Nicméně ve všech případech by ve zprávě o životním prostředí 
v rámci posouzení SEA nebo v dokumentaci o životním prostředí v rámci posouzení EIA 
mělo být odpovídající posouzení jasně rozpoznatelné a identifikovatelné nebo by mělo být 
vykázáno samostatně, aby bylo možné jeho závěry odlišit od obecných závěrů posouzení 
EIA či SEA.32 
 
 

Proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) 
 
Typický postup EIA sestává z následujících fází: 

• Výběr (čl. 4 odst. 2–4 a příloha III směrnice EIA): provádí se za účelem určení, zda se posouzení 
EIA vyžaduje. Výběr je třeba provést u jakéhokoli typu záměru uvedeného v příloze II. 
Rozhodnutí o výběru přijímané příslušným vnitrostátním orgánem by mělo vycházet z kritérií 
uvedených v příloze III a mělo by být zpřístupněno veřejnosti. 

• Určení rozsahu (článek 5): představuje fázi procesu posouzení EIA, která určuje obsah a rozsah 
témat, kterým se mají věnovat informace o životním prostředí, jež mají být předloženy 
příslušnému orgánu realizátorem záměru. Fáze určení rozsahu představuje důležité rysy 
odpovídající režimu EIA, a to především proto, že zlepšuje kvalitu posouzení EIA. 

• Příprava prohlášení, studie nebo zprávy o životním prostředí (článek 5) zahrnující následující 
potřebné informace o životním prostředí: popis záměru, popis opatření k vyloučení nebo 
omezení významných škodlivých účinků, údaje nezbytné ke zjištění a posouzení hlavních účinků 
na životní prostředí, nástin hlavních alternativních řešení uvažovaných realizátorem a uvedení 
důvodů pro upřednostňovanou volbu, s ohledem na identifikované účinky na životní prostředí. 
Tyto údaje by měly být k dispozici veřejnosti. 

• Konzultace (články 6, 7 a 8): je třeba informovat a konzultovat veřejnost, orgány zabývající se 
životním prostředím a členské státy dotčené záměrem, a to ještě před přijetím rozhodnutí 
o povolení rozvojového záměru. Výsledky konzultací a shromážděné informace musí být 
v povolovacím řízení brány v úvahu. 

                                                 
31 Provádění odpovídajícího posouzení na úrovni plánu také neodstraňuje nutnost použít postup též pro 
jednotlivé záměry podle čl. 6 odst. 3–4.  Samozřejmě, pokud odpovídající posouzení plánu vede k tomu, že 
potenciální rozvojový záměr je umístěn do oblastí, kde je konflikt s lokalitami Natura 2000 mírný nebo žádný, 
je pravděpodobné, že méně záměrů, které budou z takového plánu vyplývat, bude vyžadovat provedení 
odpovídajícího posouzení na úrovni záměru.   
32 „Posuzování plánů a projektů významně ovlivňující lokality Natura 2000. Metodické pokyny k ustanovení čl. 6 
odst. 3 a 4 směrnice 92/43/EHS o přírodních stanovištích.“   
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• Informace o konečném rozhodnutí a jeho vysvětlení (článek 9): po přijetí rozhodnutí o udělení či 
neudělení povolení jsou vnitrostátní orgány povinny zpřístupnit veřejnosti informace, např. obsah 
rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené, hlavní důvody a úvahy, z nichž rozhodnutí 
vychází, včetně informací o procesu účasti veřejnosti a popisu hlavních opatření pro zmírnění či 
vyrovnávacích opatření, pokud je to relevantní. 

 
Posouzení EIA by se mělo zabývat přímými a nepřímými vlivy na (článek 3) člověka, faunu a flóru, 
půdu, vodu, podnebí a krajinu, hmotný majetek a kulturní dědictví a vzájemným působením mezi 
těmito faktory. Posouzení EIA by mělo brát v úvahu přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, 
kumulativní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, stálé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy 
záměru (příloha IV). 
 
 
Jedním z klíčových rozdílů mezi posouzeními SEA/EIA a odpovídajícími posouzeními podle 
směrnice o stanovištích, kromě skutečnosti, že tato posouzení měří různé aspekty 
přirozeného prostředí a liší se v kritériích pro určení „významnosti“, je způsob, jakým se 
s výsledkem posouzení dále nakládá. V tomto ohledu posouzení SEA a EIA stanoví 
v zásadě procesní požadavky a nezakládají povinné normy pro oblast životního prostředí, 
zatímco posouzení podle směrnice o stanovištích stanoví materiální povinnosti, hlavně 
proto, že zavádí normy pro oblast životního prostředí, tj. cíle ochrany pro lokalitu 
Natura 2000 a potřebu zachovat její celistvost. 
 
Jinými slovy, pokud odpovídající posouzení neposkytne ujištění, že plán nebo projekt 
nebude mít nepříznivý účinek na celistvost lokality Natura 2000, nemůže orgán souhlasit 
s plánem nebo záměrem v takové podobě, pokud – ve výjimečných případech – neuplatní 
speciální postupy v případě plánů a záměrů, u nichž neexistují méně škodlivá alternativní 
řešení a u nichž se má za to, že realizace takového plánu nebo záměru je v převažujícím 
veřejném zájmu. 
 
Posouzení SEA/EIA jsou na druhé straně navržena tak, aby jimi byly plánovací orgány 
v úplnosti uvědomeny o dopadech navrhovaného plánu nebo záměru na životní prostředí, 
aby pak tyto důsledky mohly být brány v úvahu při konečném rozhodnutí. 
 
Výše uvedené aspekty jsou shrnuty v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Srovnání postupů podle odpovídajícího posouzení, EIA a SEA 
 
 

 Odpovídající posouzení 
(OP) 

EIA SEA 

Na jaký typ 
vývojových 
záměrů se 
zaměřuje?  

Jakýkoli plán nebo záměr, 
který – ať už samostatně 
nebo v kombinaci s jinými 
plány/záměry – bude 
pravděpodobně mít 
významný účinek na lokalitu 
Natura 2000 (s výjimkou 
plánů nebo záměrů přímo 
spojených se správou 
chráněné lokality). 

Všechny záměry 
uvedené v příloze I. 
 
Pro záměry uvedené 
v příloze II se nutnost 
provést posouzení EIA 
stanoví případ od 
případu a v závislosti na 
prahových hodnotách 
nebo sestavě kritérií 
stanovených členskými 
státy (s přihlédnutím ke 
kritériím uvedeným 
v příloze III). 

Jakékoli plány a programy 
(a) které se provádějí v oblasti 
zemědělství, lesnictví, rybolovu, 
energetiky, průmyslu, dopravy, 
nakládání s odpady, vodního 
hospodářství, telekomunikací, 
cestovního ruchu, územního 
plánování nebo plánování využívání 
půdy a které stanoví rámec pro 
budoucí schvalování záměrů 
uvedených v přílohách I a II 
směrnice 85/337/EHS, nebo 

(b) u nichž bylo s ohledem na možný 
účinek na lokality stanoveno, že 
vyžadují posouzení podle článku 6 
nebo 7 směrnice 92/43/EHS. 

Které dopady 
musí být 
posouzeny 
jako relevantní 
ve vztahu 
k přírodě?  

Posouzení by mělo být 
provedeno s ohledem na 
cíle ochrany dané lokality 
(které se týkají druhů / typů 
stanovišť, pro které byla 
lokalita vymezena.) 
 
Dopady by měly být 
posouzeny za účelem 
zjištění, zda nebudou 
negativně ovlivňovat 
celistvost dotčené lokality 
nebo jinak. 
 

Přímé a nepřímé, 
sekundární, kumulativní, 
krátkodobé, 
střednědobé 
a dlouhodobé, stálé 
a dočasné, pozitivní 
a negativní vlivy záměru 
na .... „faunu a flóru“. 

Pravděpodobné významné vlivy na 
životní prostředí, včetně vlivů na 
biologickou rozmanitost, populaci, 
lidské zdraví, faunu, flóru, půdu, 
vodu, ovzduší, podnebné faktory, 
hmotný majetek, kulturní dědictví 
včetně architektonického 
a archeologického dědictví, krajinu 
a vzájemný vztah mezi výše 
uvedenými faktory. 

Kdo 
posouzení 
provádí?  

Za zajištění, že bude 
provedeno odpovídající 
posouzení, odpovídá 
příslušný orgán. V této 
souvislosti je možné 
požadovat, aby realizátor 
provedl veškeré potřebné 
studie a poskytl příslušnému 
orgánu všechny potřebné 
informace, aby ten mohl 
přijmout plně informované 
rozhodnutí. V tomto postupu 
může příslušný orgán podle 
potřeby shromažďovat 
relevantní informace i z 
jiných zdrojů. 
 

Realizátor poskytne 
potřebné informace, jež 
má brát v úvahu 
příslušný orgán, který 
vydává povolení. 

Příslušný plánovací úřad. 

Provádí se 
konzultace 
s veřejností / 
jinými orgány? 

Nejsou povinné, ale 
doporučují se („v případě 
potřeby“). 
 
 
 

Konzultace se provádějí 
povinně před 
schválením návrhu 
vývojového záměru. 
 
Členské státy přijmou 

Konzultace jsou povinné a provádějí 
se před schválením plánu nebo 
programu. 
Orgány a veřejnost musí mít 
včasnou a účinnou možnost vyjádřit 
v přiměřených časových lhůtách svůj 
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nezbytná opatření, aby 
zajistily, že orgány, 
kterých se záměr 
pravděpodobně může 
z důvodu jejich 
specifické odpovědnosti 
v oblasti životního 
prostředí týkat, budou 
mít příležitost k žádosti 
vyjádřit své stanovisko. 
 
Totéž platí i pro 
konzultace s veřejností.  

názor na návrh plánu nebo programu 
a doprovodnou zprávu o životním 
prostředí, a to ještě před schválením 
plánu nebo programu nebo jeho 
předáním k legislativnímu procesu. 
 
Členské státy musí určit orgány, 
které mají být konzultovány, protože 
budou z důvodu jejich speciální 
odpovědnosti v oblasti životního 
prostředí pravděpodobně dotčeny. 
 

Jak závazné 
jsou výsledky? 
 
 
 
 

Závazné. Příslušné orgány 
mohou schválit plán nebo 
projekt teprve poté, co se 
ujistí, že nebude mít 
nepříznivý účinek na 
celistvost příslušné lokality. 

Výsledky konzultací 
a informace 
shromážděné v rámci 
posouzení EIA musí být 
brány v úvahu 
v povolovacím řízení.  

Zpráva o životním prostředí 
i vyjádřené názory musí být brány 
v úvahu během přípravy plánu nebo 
programu a před jeho přijetím nebo 
předáním do legislativního postupu. 

 
 
 
2.5 Další relevantní předpisy a politiky EU v oblasti životního prostředí 
 
Pro činnosti PTNS jsou důležité rovněž tyto další předpisy a politiky v oblasti životního 
prostředí: 
 
• směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (2006/21/ES), 

 
• směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES), 
 
• rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o podzemních vodách 

(2006/118/ES), 
 
• rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES), 
 
• strategie EU pro udržitelné využívání přírodních zdrojů, 
 
• zásada předběžné opatrnosti. 
 
Tyto předpisy a politiky jsou stručně shrnuty v příloze I, protože jejich podrobné rozvádění 
tomuto dokumentu nepřísluší. 
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3. POTENCIÁLNÍ ÚČINEK ČINNOSTÍ TĚŽBY    
NEENERGETICKÝCH SUROVIN NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
 
 
 
 
 
• Těžba nerostů má nevyhnutelně vliv na půdu, na které probíhá. Příležitostně může také způsobit 

poškození přírodních stanovišť a závažně rušit volně žijící živočichy. 

• Typ a míra dopadu závisí na řadě faktorů, a proto je třeba je určovat případ od případu. 

• V případě lokalit Natura 2000 mohou těžební činnosti způsobovat ztrátu cenných vzácných 
stanovišť a druhů chráněných právními předpisy EU nebo mohou mít vliv na fyzické struktury 
a fungování takových stanovišť v konkrétních oblastech, a tím poškozovat odolnost celkového 
ekosystému. 

• Ne všechny vlivy jsou negativní, průmysl těžby neenergetických surovin také významně pozitivně 
přispívá k zachování biologické rozmanitosti, například prostřednictvím sanace těžebních lokalit 
na konci projektového cyklu. 

• Stále více firem přijímá prohlášení o politice biologické rozmanitosti v rámci své celkové firemní 
strategie společenské odpovědnosti a aktivně obnovuje využité lomy a doly ve prospěch volně 
žijících živočichů. Tento postup je obzvláště cenný v oblastech, které již ztratily mnoho ze své 
přírody. 

 

 
 
3.1 Pozitivní a negativní dopady: potřeba systematického přístupu 
 
Těžba nerostů již ze své podstaty má vždy vliv na místo,33 na němž se odehrává. U většiny 
dolů a lomů je třeba během procesu těžby odstranit povrchovou vrstvu a dále je třeba vyklidit 
prostor pro skladovací haldy, deponie a laguny, jakož i pro související infrastrukturu, budovy 
a přístupové cesty. 
 
Takové činnosti mohou také příležitostně působit významné rušení volně žijících zvířat 
a vést ke ztrátě nebo poškození cenných přírodních stanovišť. V žádném případě se však 
nejedná o působení systematické. Existuje mnoho případů, kdy bylo zjištěno, že nové 
těžební lokality měly pouze omezený či dočasný dopad na biologickou rozmanitost 
a přírodní prostředí. 
 
Existuje také stále více příkladů, kdy těžební lokalita měla během celého svého životního 
cyklu celkově pro biologickou rozmanitost čistý přínos. Je tomu tak proto, že stále více lomů, 
těžebních jam a dolů je na konci životnosti sanováno právě s ohledem s biologickou 
rozmanitost. Pokud k tomu dojde v již ochuzeném přírodním prostředí, mají takové 
sanované lokality potenciál významně pozitivně přispívat k biologické rozmanitosti tím, že 
poskytují volně žijícím živočichům nová stanoviště. 
 
To však neznamená, že není třeba zajistit, aby jednotlivé těžební záměry nepůsobily 
významné poškození nebo rušení v oblastech, jejichž přírodní hodnota je již vysoká, 
zejména pokud by mohly ovlivnit vzácné a ohrožené druhy obývající stanoviště v zájmu 
Společenství. Tato rizika musí být posuzována případ od případu. 

                                                 
33 Toto se týká speciálně těžby na zemi. Kapitola 8 se zabývá otázkami týkajícími se těžby v mořském prostředí.  
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PTNS: dosahování pozitivního přínosu k zachování biologické rozmanitosti 
 
Činnosti moderního průmyslu těžby neenergetických surovin (PTNS) mohou, jsou-li řádně 
naplánovány, aktivně přispívat k zachování biologické rozmanitosti. Tato skutečnost je zvláště 
relevantní v případech, kdy se oblast těžby nachází v již upraveném nebo ochuzeném prostředí. 
V takových případech může těžební průmysl přispět k vytvoření nových stanovišť pro volně žijící 
živočichy, například nových mokřadních ploch vhodných pro různé druhy obojživelníků nebo nových 
útesů, které poskytují dobré hnízdní možnosti pro některé ptáky. Otevřené lomy mohou rovněž 
nabídnout vhodná stanoviště pro různé druhy hmyzu a plazů, například teplomilné střevlíky, pavouky, 
včely a ještěrky, zatímco staré důlní šachty mohou být kolonizovány netopýry. 
 
Protože některá tato nová stanoviště se nacházejí v oblastech s nízkou hodnotou, pokud jde 
o ochranu přírody, mohou navíc fungovat jako významné spojovací ostrůvky nebo ekologické koridory 
mezi základními chráněnými oblastmi, čímž zlepšují celkovou soudržnost stávajících sítí chráněných 
oblastí, jako je například síť Natura 2000. 
 
Studie prováděné ve Francii a Německu, jež se zabývaly oblastmi těžby, ukázaly, že některé 
chráněné druhy, které se v těchto zemích staly vzácnými, nacházely útočiště v nových stanovištích, 
která bývalé těžební lokality nabízí. Ekologický průzkum prováděný v 35 velkých skalních lomech ve 
Francii (polovina z nich byla ještě v provozu) ukázal, že tyto lokality hostí asi 50 % druhů ptáků, plazů, 
obojživelníků a kobylek, které se v současné době nachází na francouzském území (UNICEM, 
2008a). 
 
Jiný průzkum provedený v 17 aluviálních lomech v šesti francouzských povodích měl též za výsledek 
podobný procentuální podíl, pokud jde o druhy ptáků, plazů, obojživelníků a vážek, včetně některých 
vzácných a ohrožených druhů (UNICEM, 2008b). 
 
Druhy chráněné podle směrnic o ptácích a stanovištích byly rovněž nalezeny v těžebních lokalitách 
nebo jejich okolí; několik bývalých lomů či těžebních jam bylo též zahrnuto do sítě Natura 2000 právě 
proto, že nyní představují útočiště pro vzácné a ohrožené druhy v zájmu Společenství: 

- bývalé lomy mohou být využívány chráněnými druhy ptáků, např. Bubo bubo, Falco tinnunculus 
a Falco peregrinus; 

- jámy na písek a pískovec představují potenciální hnízdiště pro Merops apiaster, Riparia riparia 
nebo Upupa epops, pokud během hnízdění (březen až srpen), je alespoň jedna část lokality se 
„strmou“ stěnou ponechána stranou těžební činnosti; 

- nová vodní stanoviště vytvořená v lomech poskytují vhodné lokality pro rozmnožování druhů 
obojživelníků uvedených v příloze II směrnice o stanovištích, např. Bufo calamita, Pelodytes 
punctatus, Bombina variegata, Alytes obstetricans, Triturus alpestris, Triturus cristatus, 
Salamandra salamandra atd.; 

- díky řádně plánované sanaci dolů a lomů v Evropě vznikají dočasná jezírka a další mokřady, říční 
lesy, louky, vřesoviště, dubové a jasanové lesy, stejně jako jiné typy stanovišť. 

 
Sanace lomů a dolů představují nyní v celé Evropě běžnou praxi a jsou stále více využívány ke 
zlepšení stanovišť volně žijících živočichů a biologické rozmanitosti v průběhu záměru a na konci jeho 
životního cyklu. 
 
Některé firmy vydaly prohlášení o politice biologické rozmanitosti v rámci své celkové strategie 
společenské odpovědnosti. Některé připravují také podrobnější strategie a akční plány pro oblast 
biologické rozmanitosti, v nichž analyzují, jak může průmysl pozitivně přispět k biologické rozmanitosti 
ve vlastních těžebních lokalitách a zajistit, aby byly tyto příspěvky součástí praktického provozování 
každé lokality. 
 
Je možné uvést četné příklady uvádění průmyslových akčních plánů pro oblast biologické 
rozmanitosti do praxe. Často se toho dosahuje spoluprací v partnerství s orgány a organizacemi 
z oblasti ochrany přírody na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. 
 
Další informace o některých z výše uvedených iniciativ a zkušenostech jsou spolu s dalšími 
zajímavými příklady uvedeny v příloze 2. 
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3.2 Identifikace potenciálních negativních vlivů 
 
Protože hlavním cílem tohoto orientačního dokumentu je vyjasnit ustanovení článku 6 
směrnice o stanovištích ve vztahu k činnostem těžby neenergetických surovin, zaměřuje se 
tato kapitola především na přezkoumání možných negativních dopadů, které by těžební 
činnosti mohly mít na biologickou rozmanitost, protože je bude třeba brát v úvahu v rámci 
posuzování dopadů. Přitom je třeba neodhlížet od skutečnosti, že těžební a dobývací 
činnosti mohou přispívat a též aktivně přispívají k posílení biologické rozmanitosti (viz 
rámeček výše). 
 
Při posuzování možných dopadů těžebních činností na přírodu a volně žijící živočichy je 
důležité mít na paměti, že dopady se nemusí týkat pouze samotné těžební lokality, ale 
i veškerého souvisejícího zařízení, například přístupových silnic, dopravních pásů, drtičů, 
úložišť, deponií, lagun, odkališť apod. Týkají se též všech fází navrhovaného vývojového 
záměru, od počátečního průzkumu a vlastního provozu lokality (včetně rotace/rozšíření 
lokality) po konečné uzavření a sanaci. 
 
Tabulka 3 uvedená níže nabízí přehled možných negativních dopadů dolů a lomů na 
biologickou rozmanitost rozdělený podle fází činnosti. 
 
Prevence dopadů po celou dobu životnosti dolu nebo lomu je také do značné míry určena 
rozhodnutími přijatými v té fázi projektu, kdy se připravuje studie proveditelnosti a projekt 
získává podobu. Přijetí vhodných opatření ke zmírnění může pomoci například snížit nebo 
dokonce eliminovat některé negativní dopady těžby nerostných surovin. Toto téma je dále 
podrobně zpracováno v kapitole 5. 
 
 
3.3 Faktory ovlivňující druh a míru dopadu 
 
Dopady na životní prostředí se značně liší u různých lokalit a závisí na řadě faktorů. To 
znovu poukazuje na nutnost zaměřovat se na tyto aspekty případ od případu. 
 
Hodně závisí na typu a kvalitě nerostů, jež se těží, stejně jako na geologické stavbě 
zemského podpovrchu. Tyto faktory ovlivňují způsoby těžby a techniky zpracování, které 
budou použity, stejně jako celkový návrh vývojového záměru. Je jasné, že těžba 
z podzemních dolů, otevřených jam, lomů či pod vodou vyžaduje využití velmi odlišných 
těžebních procesů.34 
 
Míru potenciálního dopadu na životní prostředí také ovlivňuje rozsah procesu těžby. Mnohé 
lomy používané pro stavební materiály bývají provozovány malými až středními místními 
podniky a dosahují objemu těžby 0,25–0,50 milionů tun za rok. Takové lomy často fungují 
méně než deset let, než dojde k vyčerpání suroviny, a obvykle je pro ně třeba mnohem 
menší pozemek, než pro rozsáhlejší „velké lomy“ nebo jiné doly, které mohou být v provozu 
po mnohem delší časové období. 
 
Velmi důležitá je i citlivost prostředí, ve kterém se navrhuje, že má těžba probíhat. Těžební 
lokality nacházející se v křehkém životním prostředí, například v mokřadech nebo blízko 
řeky či jezera, případně na půdě, která má vysokou přírodní hodnotu, mohou mít potenciálně 
větší dopad než těžební lokality umístěné v již značně změněném prostředí. 

                                                 
34 Například těžba kameniva z lomů či pískových/štěrkových jam představuje do značné míry mechanický 
proces, zatímco těžba a zpracování určitých kovů může být mnohem složitější a vyžaduje například použití 
chemických látek, které by mohly způsobovat vznik nebezpečných vedlejších produktů.  
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Tabulka 3. Přehled35 možných dopadů těžebních činností na biologickou rozmanitost 
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Průzkum       
Vymýcení pozemků* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Vrtání a hloubení ♦ ♦ ♦   ♦ 
Výstavba silnic/cest ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
Pohyb osob a vozidel  ♦   ♦  
Příprava lokality / těžba nerostných 
surovin        
Odstraňování/ukládání „přebytečné“ 
horniny a vegetace 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Stavba infrastruktury (elektrické 
vedení, silnice, budovy, drtiče, pásové 
dopravníky) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Odstřelování za účelem uvolnění 
rudy/kamene 

 ♦     

Těžba a hromadění rudy/kamene ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
Čištění důlních a povrchových vod*      ♦ 
Vypouštění povrchové a podzemní 
vody 

     ♦ 

Odčerpávání podzemní vody ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
Tvorba hald hlušiny* ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
Doprava materiálu  ♦   ♦  
Zpracování       
Drcení/mletí   ♦    ♦ 
Chemické loužení, koncentrace nebo 
zpracování rudy* 

 ♦    ♦ 

Používání a skladování chemikálií 
využívaných v procesu* 

     ♦ 

Skládky a odkaliště ♦ ♦  ♦  ♦ 

                                                 
35 Zpracováno podle: Miranda et al. 2003. Mining and Critical Ecosystems. (Těžba a kritické ekosystémy.) World 
Resources Institute. ICMM 2006. Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. (Pokyny ke správným 
postupům v oblasti těžby a biologické rozmanitosti.) Rio Tinto/EarthWatch Institute 2006. A Review of 
Biodiversity Conservation Performance. (Přehled výkonů v oblasti ochrany biologické rozmanitosti.) Informace 
o možných dopadech činností těžby stavebních materiálů poskytla též asociace UEPG. 
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Sanace lokality       
Nové utváření stěn jámy, lomu 
a odpadních hald 

 ♦  ♦ ♦  

Zakrytí hald reaktivní hlušiny* ♦   ♦ ♦ ♦ 
Oplocení nebezpečných oblastí ♦ ♦  ♦   
Likvidace silnic / demontáž budov  ♦   ♦  
Opětný výsev / obnovení rostlinného 
pokryvu narušených ploch 

   ♦ ♦  

Sledování kvality vody a případně její 
úprava 

     ♦ 

 
POZNÁMKA: Činnosti označené hvězdičkou (*) se pravděpodobně nevyužijí v souvislosti se stavebními 
materiály. 
Z této tabulky nevyplývá, že tyto dopady nastanou za všech okolností, ani že budou trvalé. Hodně bude záležet 
na konkrétních okolnostech každého jednotlivého případu a na dostupnosti nápravných opatření k jejich 
zmírnění. 
 
 
3.4 Dopady těžební činnosti na biologickou rozmanitost: potenciální účinky 
 
Níže uvádíme stručný popis některých možných příčin a účinků těžebních prací na druhy 
a typy stanovišť v zájmu Společenství. Tento výčet není vyčerpávající a má za cíl pouze 
pomoci objasnit, jaké druhy problémů může být nutné brát v úvahu v rámci odpovídajícího 
posouzení. 
 
 
3.4.1 Ztráta36 a degradace stanovišť 
 
Průmysl PTNS ovlivňuje často biologickou rozmanitost primárně prostřednictvím vymýcení 
pozemku a odstranění povrchových vrstev při těžbě nerostů nebo výstavbě související 
infrastruktury, např. přístupových cest, skládek a odkališť. 
 
Prostřednictvím tohoto procesu může dojít k pozměnění, poškození, fragmentaci či místnímu 
odstranění stávajících stanovišť. Opět platí, že rozsah degradace stanovišť závisí 
přinejmenším na těchto faktorech: velikost, umístění a navržení těžební lokality a související 
infrastruktury a typ přírodního prostředí. 
 
Například podzemní důl s malým množstvím činností na povrchu bude pravděpodobně 
působit podstatně méně přímých ztrát stanovišť než otevřený povrchový důl, který se 
postupně každý rok prohlubuje a rozšiřuje. Podobně i těžební lokalita nacházející se v již 
umělé krajině nebo vedle ní bude mít pravděpodobně mnohem menší dopad na cenná 
přírodní stanoviště než lokalita, která se nachází v oblasti s vysokou přírodní hodnotou, 
například na dně řeky nebo v mokřadech. 
 
Takové lokality mohou nejen způsobovat přímou ztrátu stanovišť v místě dotyčné lokality, 
ale mohou poškozovat i okolní stanoviště. Tyto nepřímé účinky mohou být způsobeny mimo 
jiné změnou stávajících hydrologických nebo hydrogeologických režimů (například 
prostřednictvím odčerpávání podzemních vod, odvedení povrchových vod, odstraňování 
vody apod.) nebo změnou kvality vody (např. v důsledku vypouštění odpadních vod, 
kontaminace půdy...). 
 

                                                 
36 Tj. částečné či úplné odstranění místního stanoviště 
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Takové nepřímé účinky mohou způsobit vážná poškození a ztráty stanovišť, a to nejen 
v samotné lokalitě, ale i mimo ni, například v případě vzdálených pramenů nebo mokřadů, 
které mohou narušit běžnou fyzikální strukturu a ekologické fungování některých stanovišť 
nebo komplexů stanovišť nebo snížit odolnost ekosystému.37 
 
Jelikož jsou tato stanoviště rovněž cenná i pro volně žijící živočichy, ztráty a poškození 
stanovišť mohou mít dopad také na místní populace fauny a flóry. 
 
V případě těžebních záměrů v oblastech lokalit Natura 2000 a v jejich okolí může poškození 
stanovišť vést k jednomu nebo více z následujících následků: 
• ztráta, degradace nebo fragmentace typů stanovišť chráněných podle směrnice 

o stanovištích, 
• pokles nebo vysídlení populací místních druhů chráněných podle směrnice EU o přírodě, 

jejichž přežití je závislé na těchto stanovištích. 
 
Význam poškození závisí na vzácnosti a zranitelnosti postižených stanovišť (např. i malá 
plocha může mít závažné důsledky pro typ stanoviště, které má velmi omezený rozsah) 
a/nebo jejich význam coby lokalit pro krmení, rozmnožování nebo odpočinek postižených 
druhů. 
 
Například ztráta jedné lokality vhodné pro rozmnožování by v případě vzácných druhů, např. 
orla jestřábího, mohla mít pro přežití takového druhu významné důsledky. Na druhou stranu 
ztráta malé části stanoviště vhodného pro rozmnožování u mnohem běžnějších druhů může 
být pro takový druh méně významná, pokud je například v bezprostřední blízkosti k dispozici 
dostatečný počet alternativních hnízdišť vhodných pro daný druh, jejichž kapacita dosud 
naplněna nebyla. 
 
Posouzení dopadů na druhy v zájmu Společenství by nemělo brát v úvahu pouze ztrátu 
dospělých jedinců, ale také jejich vajec, semen nebo juvenilních fází. V případě typů 
stanovišť by hodnocení mělo zahrnovat jak velikost stanoviště, tak stav jeho zachování. 
 
Těmto potenciálním dopadům, jsou-li řádně posouzeny a pochopeny, je možné se vyhnout 
nebo mohou být zmírněny změnou původního plánu těžební lokality a způsobu jejího 
fungování, případně výběrem alternativní lokality pro všechny či některé části lomu nebo 
dolu. 
 
 
3.4.2 Rušení a vysídlování druhů 
 
Proces těžby PTNS může také způsobovat významné rušení určitých druhů nebo rostlin či 
živočichů. Dopad může být dočasný, nebo trvalý, přímý, nebo nepřímý, v rámci lokality, nebo 
mimo ni a může se vyskytnout v různých okamžicích v průběhu cyklu záměru. 
 
Zvířata mohou být rušena celou řadou faktorů, např. hlukem, prachem, znečištěním, 
přítomností lidí, pravidelným pohybem (např. přepravou zboží) atd… Takový ruch může 
ovlivňovat schopnost druhu rozmnožovat se, krmit, odpočívat nebo se šířit a migrovat. 
 
Pokud rušení dosáhne významné úrovně, může vést k vysídlení druhu z dané oblasti a tím 
ke ztrátě využívání stanovišť, případně může dojít ke zhoršení úspěšnosti přežití a/nebo 

                                                 
37 Účinky na vlastnosti půdy by měly být též zahrnuty do posouzení, protože operace PTNS mají dopad na 
vlastnosti půdy, které by mohly vést k poškození stanovišť a ztrátě druhů. Existují systémy klasifikace půdy, 
které by se měly v procesu posuzování využívat pro účely srovnávání situace před těžbou a po ní. 
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rozmnožování. V případě vzácných a ohrožených druhů může mít i malé nebo dočasné 
rušení vážné důsledky pro jejich dlouhodobé přežití v daném regionu. 
 
Míra rušení závisí na mnoha faktorech, které je třeba zhodnotit jak ve vztahu k působenému 
typu rušení, tak ve vztahu k druhům, které budou pravděpodobně zasaženy (některé druhy 
jsou na určité rušivé faktory citlivější než ostatní). Rozsah a stupeň rušení určuje, jak 
významný bude vliv, další faktory zahrnují dostupnost a kvalitu dalších vhodných stanovišť 
v blízkosti, kam se mohou vysídlení živočichové uchýlit. 
 
Opět platí, že těmto potenciálním dopadům, budou-li řádně posouzeny a pochopeny, je 
možné se vyhnout nebo je zmírnit změnou původního návrhu těžební lokality a způsobu 
jejího fungování, případně výběrem alternativní lokality pro všechny či některé části lomu 
nebo dolu. 
 
 
3.5 Dopady těžební činnosti na biologickou rozmanitost: potenciální příčiny 
 
 
3.5.1 Vymýcení pozemků 
 
Pro získání přístupu k nerostným surovinám je často třeba pozemek vymýtit a vytvořit 
prostor pro veškerou související infrastrukturu, včetně lokalit pro ukládání materiálu 
a deponie, odkaliště a fyzické stavby, jako jsou dopravníkové pásy, zpracovatelské závody 
atd… 
 
Kvůli zajištění přístupu do lokality může být také nutné postavit přístupovou komunikaci. 
 
 
3.5.2 Narušení vodních podmínek (změna hydrologických/hydrogeologických podmínek) 
 
Pokud je třeba provádět odvodnění rudního tělesa nebo jiné těžební lokality, mohou těžební 
činnosti potenciálně pozměnit hydrologické podmínky v oblastech těžby a v jejich okolí 
s následnými změnami v odvodňovací síti způsobenými dočasnou nerovnováhou 
povrchového odtoku, infiltrace apod. V takových případech by mohly vzniknout dopady na 
blízké či vzdálenější prameny a mokřady, a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. 
 
Správné řízení těžební lokality by proto mělo vždy zahrnovat udržitelné vodní hospodářství 
a/nebo – je-li to možné – využití důmyslných odvodňovacích technik, které mohou omezit 
rozsah odčerpávání podzemní vody během těžby. 
 
Tyto dopady se mohou týkat podzemních a povrchových vod a pro posouzení jejich vlivů na 
lokality Natura 2000 může být nutné vypracovat hydrologické studie. Potenciální účinky, 
které by měly být analyzovány, zahrnují změny hladiny podzemní vody (snížení nebo 
zvýšení v různých pásmech), hydrodynamické změny zvodně kolem vodního útvaru, úpravy 
vztahu mezi mělkými podzemními vodami a vodními toky (např. snížené doplňování ze 
zvodně, které může vést ke snížení hladiny vody), úbytek pohybu toku atd.38 
                                                 
38 Podle směrnice 2000/60 (rámcová směrnice o vodě), „minimální požadavky, které mají respektovat“, 
zahrnují „omezení odběrů sladkých povrchových a podzemních vod a vzdouvání sladkých povrchových vod, 
včetně registru nebo registrů odběrů vod a požadavku na předchozí povolení k odběrům a vzdouvání vod. Tato 
opatření budou pravidelně přezkoumána a podle potřeby aktualizována…“ a „pro jakékoli jiné významné 
nepříznivé vlivy na stav vod podle článku 5 a přílohy II, …. opatření k zajištění odpovídajících 
hydromorfologických podmínek vodního útvaru, které umožní dosažení požadovaného ekologického stavu 
nebo dobrého ekologického potenciálu…“ [čl. 11 odst. 3 písm. e) a i) směrnice 2000/60]. Příloha II vyžaduje 
odhad a identifikaci „významných odběrů vody pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití … a ztrát 
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V závislosti na druhu dopadu mohou být ovlivněna vodní a převážně vodní společenství 
(flóra a fauna), která jsou přizpůsobena stávajícím podmínkám ve vodních útvarech, a jejich 
mokřadní stanoviště (bažiny, močály, slatiny atd.), která existovala před zahájením těžební 
činnosti. 
 
Posuzování těchto vlivů by mělo brát v úvahu fyzikální vlastnosti podzemní vody, směr jejího 
proudění, změny hladiny (piezometrické výkyvy) atd. Je třeba také analyzovat předvídatelné 
změny v povrchové hydrologii v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu 
(včetně možných mimořádných povodní) a jejich vliv na biologická společenstva, která vedla 
k zařazení této lokality do sítě Natura 2000 (ochranyhodná stanoviště a ochranyhodné 
druhy). 
 
 
3.5.3 Změny v kvalitě vody 
 
Některé procesy těžby a zpracování nerostných surovin mohou působit znečištění i další 
změny v kvalitě vody, které by mohly přímo ovlivnit vodní stanoviště a druhy vyskytující se 
v dané lokalitě a/nebo nepřímo ovlivnit jiné lokality, které jsou na takový druh změny citlivé. 
 
Za účelem vyšší efektivity zpracování funguje celá řada operací PTNS v uzavřených vodních 
okruzích s nulovým vypouštěním nebo s velmi omezeným a kontrolovaným vypouštěním 
odpadních vod. Znečištění vody se předchází také uplatňováním stávajících předpisů, které 
obvykle vyžadují, aby byla voda, která byla používána při těžební činnosti, před vypuštěním 
do životního prostředí náležitě upravena. 
Zákonné povinnosti vyžadují, aby realizátor přijal opatření k omezení rizika znečištění 
způsobeného mycí vodou, odvodňováním kyselých hornin nebo šířením znečišťujících látek 
do podzemních vod. Je však důležité posoudit případ od případu, zda je, či není plnění 
těchto zákonných povinnosti dostatečné pro vyloučení či snížení potenciálních účinků na 
ochranyhodná stanoviště a ochranyhodné druhy v lokalitě Natura 2000, případně zda je 
třeba přijmout další opatření. 
 
 
3.5.4 Změny v přírodních stanovištích, které mohou podpořit kolonizaci invazivními druhy 
 
Ekologické změny způsobené doly a lomy mohou vést ke kolonizaci průkopnickými druhy, 
z nichž některé se mohou stát invazivními (Melki, 2007). Kolonizace invazními druhy může 
mít tři zdroje: 
- Přirozená kolonizace z oblastí, kde jsou druhy již přítomné a dalšími prostředky šíření 

(zvířaty, větrem a vodou). V prostředí, které je z větší části nenarušené, mohu invazivní 
druhy svůj invazivní potenciál projevit jen vzácně v důsledku soutěže s místními druhy. 
Na druhou stranu, je-li vytvořeno nové prostředí, může invazivním druhům umožnit 
rychle růst a usadit se, čímž se zvyšuje riziko následné invaze do dalších okolních 
oblastí. 

- Zanesení druhů vlivem sanace lokality. Může se jednat o záměrné zavedení, například 
když jsou dováženy ryby do rybníků, nebo o nezáměrné zavedení, jako v případě 
exotických semenáčů obsažených v dovážených půdách využívaných jako výplň. 
Druhému případu se obvykle předchází zachováváním a opětovným používáním 
původní zeminy z dané lokality. 

                                                                                                                                                        
vody v rozvodných systémech.“ a „vlivů významných regulací odtoku vody, včetně převádění a odklánění vod, 
na celkové průtokové charakteristiky a vodní bilance“. 
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- Nekontrolované zanesení třetími stranami (rezidenti, rybáři atd.). Po skončení operací 
a v závislosti na způsobu sanace lokality mohou být druhy zaneseny jinými osobami, 
které mají do lokality přístup. 

 
Je třeba poznamenat, že úmyslné zavádění nepůvodních druhů by měly členské státy 
regulovat, aby nedocházelo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu 
rozšíření nebo původních volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a – pokud je to 
považováno za nutné – mělo by takové zavádění být zakázáno v souladu s čl. 22 písm. b) 
směrnice o stanovištích a s článkem 11 směrnice o ptácích. 
 
 
3.5.5 Hluk a vibrace 
 
Při těžebních činnostech může vznikat hluk různého druhu a intenzity. Je důležité rozlišovat 
mezi konstantnějším hlukem (vyvolávaným například drcením, proséváním, nákladními 
automobily, dopravní pásy pro přepravu materiálů atd.) a přerušovaným, ale velmi silným 
hlukem (vyvolávaným např. odstřelováním). V případě těžby masivního kamene je někdy 
nutné používat odstřely pro rozbití kamene, který tvoří rudu. 
 
Vibrace, jiné než způsobované odstřelem, bývají způsobovány vysokými primárními drtiči 
a prosévacím zařízením, jsou-li ale správně navrženy základy, je možné vibrace z operací 
drcení a prosévání značně snížit. Citlivost na různé typy hluku a vibrací závisí na 
jednotlivých druzích a vzhledem k nedostatku studií na toto téma je obtížné ji posuzovat. 
 
 
3.5.6 Rušení související s dopravou 
 
Na některé druhy může mít vliv pohyb zařízení a vozidel a přítomnost lidí v lokalitě. 
Například velcí dravci jsou velmi citliví na lidskou přítomnost, zejména v blízkosti jejich 
hnízdišť, a mohou dokonce opustit svá vejce nebo hnízda, pokud je rušení příliš četné nebo 
z velké blízkosti. Podle směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích je úmyslné rušení 
některých druhů či jejich rušení z nedbalosti, zejména v období rozmnožování, odchovu 
mláďat, přezimování a migrace (viz bod 2.3.2) trestným činem. 
 
 
3.5.7 Prach 
 
Potenciální emise prachu závisí na operační metodě a činnostech (odstřelování, nakládání, 
doprava, drcení atd.). Prach vznikající v provozech (jemným drcením, mletím, proséváním, 
sušením atd.) se obecně shromažďuje pomocí větracích systémů, které jsou zakončeny 
filtry. Prach odebíraný z těchto filtrů se musí likvidovat, ale v mnoha případech je možné jej 
vrátit do procesního cyklu, nebo dokonce prodávat přímo jako určitou třídu produktu. 
Dynamika tvorby prachu představuje složitou otázku a posouzení jejího vlivu na 
ochranyhodná stanoviště a ochranyhodné druhy v lokalitě Natura 2000 by mělo zahrnovat 
kvalitativní vyhodnocení emisí prachu a jeho rozptyl s ohledem na převládající větry. 
 
 
3.5.8 Sesuvy a propady půdy 
 
V současné době jsou tyto dopady velmi omezené a mohou se týkat především podzemních 
lomů řezaného kamene, křídy, sádry, hlíny nebo okru. Rizika pro živočišné a rostlinné druhy 
jsou také velmi omezená, ale mohou být významná, pokud takové události nastanou. 
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Významnost se bude lišit v závislosti 
na následujících faktorech: 
• velikost dopadu, 
• typ, 
• rozsah, 
• trvání, 
• intenzita, 
• načasování, 
• pravděpodobnost, 
• kumulativní účinky. 
 

3.6 Kumulativní účinky 
 
Kumulativní účinky mohou vzniknout, když je v určité oblasti přítomno několik těžebních 
lokalit, nebo v důsledku kombinovaného vlivu těžebních činností a dalších typů rozvojových 
záměrů (např. lesnických nebo jiných průmyslových záměrů). Kumulativní účinek 
představuje kombinovaný účinek všech rozvojových záměrů dohromady. Takže i když může 
být u určitého těžebního projektu posouzeno, že nebude mít nepříznivý vliv na určitou 
lokalitu v síti Natura 2000, musí realizátoři projektu brát v úvahu také případné kumulativní 
účinky tohoto projektu v kombinaci s jinými plány a projekty v dané oblasti. 
 
Nejedná se pouze o součet účinků jednoho těžebního projektu a účinků druhého projektu. 
Kumulativní účinky mohou být větší i menší než takový součet. První těžební projekt může 
například způsobovat malou, ale přijatelnou míru rušení druhů a ztrátu prostředí, která 
nepřekračuje regenerační schopnosti dané populace, a tudíž má malý vliv na celkovou 
populaci v dané oblasti. 
 
Avšak míra rušení druhů a ztráta stanovišť způsobovaná několika těžebními projekty 
dohromady může překračovat regenerační schopnosti populace daného druhu. V tomto 
případě sice není dopad prvního a druhého záměru, berou-li se jednotlivě, rozpoznatelný, 
ale účinek obou dohromady by významný být mohl a mohl by způsobit pokles místní 
populace daného druhu. Tato skutečnost ovlivňuje rozhodnutí o plánování v případě obou 
navrhovaných projektu. 
 
Při posuzování kumulativních účinků je třeba také 
brát v úvahu fragmentaci stanovišť, protože může 
mít škodlivý vliv na populační strukturu a dynamiku 
široké škály druhů. 
 
 
3.7 Rozlišování mezi závažnými a méně 
závažnými účinky 
 
Dosud jsme se v této kapitole zabývali tím, které 
aspekty těžební činnosti by mohly mít potenciálně 
negativní vliv na biologickou rozmanitost. Když se 
provádí odpovídající posouzení plánu nebo záměru, který by mohl mít vliv na lokalitu v síti 
Natura 2000, podle směrnice o stanovištích, klade se důraz zejména na potenciální vliv 
těchto činností na ty druhy a typy stanovišť, pro které byla dotyčná lokalita vyhlášena. 
 
Tento postup pomůže určit, které druhy a typy stanovišť v zájmu Společenství jsou ohroženy 
a proč. V dalším kroku je pak třeba zjistit, zda jsou potenciální účinky pro dané druhy či typy 
stanovišť významné, nebo nikoli. Postupy pro stanovení „významnosti“ u jakýchkoli plánů 
nebo záměrů, které ovlivňují lokality Natura 2000, jsou popsány v kapitole 5. Nejprve je však 
užitečné zamyslet se nad základními argumenty, na nichž stojí proces rozhodování, zda je 
dopad významný, či nikoli. 
 
Je zřejmé, že posuzování významu je třeba provádět případ od případu, v závislosti na 
postižených druzích a stanovištích. Ztráta několika jedinců může být pro některé druhy 
zanedbatelná, ale pro jiné může mít závažné následky. 
 
Podobně může vysídlení zvířat výrazně snížit způsobilost a v konečném důsledku i míru 
přežití určitých druhů, ale může mít jen omezený dopad na další druhy, zejména ty, které 
mají v okolí dostatečný počet náhradních přírodních stanovišť. Významnost účinků proto 
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závisí na velikosti populace, rozšíření, areálu, reprodukční strategii a délce života daného 
druhu. 
 
Posouzení významnosti by rovněž mělo být zvažováno ve vhodně určeném zeměpisném 
měřítku. V případě migrujících druhů, které během svého života cestují na dlouhé 
vzdálenosti, může mít vliv na konkrétní lokalitu důsledky pro dané druhy ve větší zeměpisné 
oblasti. Podobně platí, že pro rezidentní druhy využívající velká území nebo měnící 
stanoviště může být nutné uvažovat možné dopady spíše v regionálním než místním 
měřítku. 
 
Běžným prostředkem k určení významnosti účinků je použití klíčových ukazatelů. Některé 
ukazatele, například procentuální ztráta stanovišť, mohou mít větší význam pro prioritní typy 
stanovišť nebo pro stanoviště s omezenou distribucí než pro ostatní stanoviště, a to 
s ohledem na jejich status. 
 
Je třeba brát v úvahu i propojenost faktorů, které by mohly mít potenciálně významný vliv na 
určitý druh nebo typ stanoviště. Fyzikální vlivy, například vysídlení z oblastí krmení nebo 
změna stanoviště, může způsobit ekologické dopady, např. změnu přístupu ke stanovištím 
a pohyby na větší vzdálenosti. To může vést k vyšším energetickým výdajům, které mohou 
postihnout parametry související se způsobilostí, například míru přežití a reprodukce, a tak 
mohou mít přímý dopad na velikost místní populace. 
 
Je jasné, že posouzení dopadů by mělo vycházet z nejlepších dostupných údajů. Může se 
jednat o údaje ze specializovaných terénních průzkumů nebo z různých prediktivních 
populačních modelů. Ve zvláštních případech mohou být k dispozici i údaje z komplexních 
monitorovacích programů „výzkumného typu“. 
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 4. VÝZNAM STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ  
 
 
 
 
 

• Plány těžby nerostných surovin, zejména jsou-li začleněny do územního plánování využití půdy, 
pomáhají průmyslu a příslušným orgánům vytvořit pevný plánovací rámec pro těžbu nerostů 
v dlouhodobém horizontu. 

• Představují také velmi účinný prostředek vytváření integrovanější strategie udržitelného rozvoje, 
která bere v úvahu širší společenské otázky jako ochranu přírody již ve velmi rané fázi 
rozhodovacího procesu. 

• V případě sítě Natura 2000 je možné pomocí překryvů mapy nerostných zdrojů s mapami lokalit 
Natura 2000 určit potenciální oblasti konfliktu, a proto je možné budoucí rozvojové záměry, pokud 
je to proveditelné, vymezit mimo takové konfliktní oblasti. 

• To se nejlépe provádí na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami a zájmovými 
skupinami. Pak je možné prozkoumat všechny proveditelné alternativy. 

• V konečném důsledku může takový přístup ke strategickému územnímu plánování vést 
k předvídatelnějšímu a stabilnějšímu rámci plánování pro všechny zúčastněné strany. To by mělo 
na druhou stranu pomoci snižovat riziko nečekaných potíží a průtahů v pozdějších fázích, např. na 
úrovni jednotlivých projektů. 

 
 
4.1 Územní plánování na strategické úrovni 
 
Územní plánování na strategické úrovni je nástroj používaný orgány veřejné moci, který jim 
pomáhá vytvářet koherentní politiky udržitelného rozvoje pro danou obec, region či zemi. 
 
Územní plánování na národní, regionální nebo místní úrovni, v závislosti na právních 
předpisech a systémech plánování zavedených v jednotlivých zemích, umožňuje 
přezkoumávat různé požadavky týkající se půdy v rámci větší zeměpisné oblasti, aby bylo 
možné vytvářet integrovanější strategie regionálního rozvoje, v nichž se v maximální míře 
dosahuje všestranně výhodných výsledků a minimalizují se konflikty všude tam, kde je to 
možné. 
 
Poskytuje také vyváženější rozvojový rámec, protože umožňuje brát v úvahu širší 
společenské a ekologické otázky již ve velmi rané fázi procesu plánování. Kromě toho 
podporuje zapojení různých odvětví hospodářství, zájmových skupin a široké veřejnosti 
prostřednictvím veřejných konzultací, čímž se zajišťuje větší transparentnost rozhodovacího 
procesu. 
 
V tomto kontextu je územní plánování obzvlášť užitečnou pomůckou pro posouzení, jak 
podpořit hospodářský rozvoj a současně jak se vyhnout nebo jak snížit, je-li to možné, 
potenciální negativní dopady na životní prostředí, včetně zachování celistvosti lokalit 
Natura 2000. Skutečnost, že k tomuto procesu dochází již v tak časné fázi procesu 
plánování, je důležitá, protože na této úrovni existuje obvykle mnohem větší prostor pro 
zkoumání alternativních přístupů a scénářů. 
 
Přestože není tento postup zaveden ve všech zemích EU, existuje stále více důkazů o tom, 
že takový přístup k územnímu plánování na strategické úrovni vede k vytvoření 
předvídatelnějšího a stabilnějšího rámce plánování pro všechny zúčastněné strany. To by 
mělo na druhou stranu pomoci snižovat riziko nečekaných potíží a průtahů v pozdějších 
fázích, např. na úrovni jednotlivých projektů. 
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4.2 Plány těžby nerostných surovin 
 
Pro průmysl PTNS jsou typické dvě důležité geologické skutečnosti: první z nich je 
skutečnost, že nerostné suroviny jsou pod zemskou kůrou rozmístěny nerovnoměrně. 
Druhou je pak skutečnost, že stávající lokality se vyčerpávají, a proto musí být otevírány 
nové, aby bylo možné i nadále uspokojovat poptávku po nerostných surovinách. 
 
Důležitý nástroj pro toto odvětví proto představuje výhledové plánování. I když jen málo 
zemí v EU přijalo strategické plány těžby nerostných surovin, ty, které tak učinily, považují 
tento postup z několika důvodů za užitečný. Může například přispět: 
• k dostatečně včasné identifikaci lokalit, kde se nacházejí rezervní ložiska nerostných 

surovin, takže je možné provést prvotní průzkumy pro odhadnutí jejich množství a jakosti 
a určení, zda by jejich využívání mohlo být komerčně udržitelné, či nikoli;39 

• k provedení analýzy předpokládaných potřeb pro různé typy nerostných surovin v delším 
časovém horizontu a k zajištění maximálně obezřetného, efektivního a udržitelného 
využívání nerostných surovin a recyklování40 vhodných materiálů v souladu s Iniciativou 
EU v oblasti surovin; 

• k přípravě integrovanější strategie plánování těžby nerostných surovin, která bere 
v úvahu širší společenské otázky, například životní prostředí. V tomto ohledu je klíčové 
zapojení různých zúčastněných stran do přípravy plánu těžby nerostných surovin, mimo 
jiné ze sektoru PTNS a ochrany přírody. 
 

Důležité prvky politiky těžby nerostných surovin v kontextu udržitelného rozvoje: 

Obecné 
• recyklace, 
• změněné stavební postupy využívající obnovitelné materiály. 

Pro konkrétní nerostné suroviny 

• Stav poptávky: 
 místní poptávka po nerostných surovinách. 
• Stav zásobování: 
 jak je možné plnit poptávku? (z místních zdrojů, prostřednictvím dovozu); 
 jak je dodávka bezpečná? 
• Situace v oblasti národních zdrojů: 
 znalost zdrojů nerostných surovin; 
 ochrana zdrojů nerostných surovin. 
• Legislativní a administrativní rámec, který reguluje odvětví: 
 práva na nerostné suroviny; 
 přístup k nerostným surovinám; 
 zdraví a bezpečnost pracovníků; 
 ochrana a sledování životního prostředí. 
Převzato ze studie vypracované na University of Leoben v roce 2004 – plný odkaz uvádí poznámka č. 40. 
 
Plány těžby nerostných surovin rovněž výrazně usnadňují, aby byly potřeby průmyslu PTNS 
brány v úvahu v rozsáhlejších územních plánech a plánech využití půdy, protože to pomáhá 
zviditelňovat průmysl v rámci národních, regionálních nebo místních orgánů územního 
                                                 
39 Členské státy provádějí geologické průzkumy již po mnoho let, ale kvalita a úplnost průzkumů se mezi 
jednotlivými státy velmi významně liší. Komise navrhla poskytnout členským státům platformu pro výměnu 
doporučovaných postupů v oblasti územního plánování a povolování záměrů a sdílení geologických informací 
pro těžební průmysl v Iniciativě EU v oblasti surovin (KOM(2008)699). 
40 UEPG vykazuje výrobu recyklovaného kameniva v roce 2008 v množství 216 milionů tun, přičemž Německo 
a Velká Británie produkují 56, respektive 53 milionů tun. 
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plánování. Například mapy výskytu nerostných surovin lze používat v procesu územního 
plánování pro identifikaci ložisek nerostných surovin, která by měla být chráněna pro 
budoucnost, a pro prevenci jejich „zablokování“ jinými způsoby využívání půdy, například pro 
účely rozvoje měst. 
 
Studie vypracovaná na základě zadání Evropské komise41 však ukázala, že do roku 2002 
jen několik členských států vypracovalo a zveřejnilo politiky v oblasti těžby nerostných 
surovin. Protože v územním plánování se jedná o výběr mezi různými možnostmi, dospěla 
studie k závěru, že průmysl PTNS má tendenci být absencí jasně definovaných politik 
v oblasti těžby nerostných surovin významně znevýhodňován. 
 
Některé členské státy však vypracovaly programy, které identifikují oblasti, kde pro těžební 
činnost existují závažná omezení, oblasti, kde je možné těžbu za určitých podmínek povolit, 
a oblasti, kde je těžba nerostných surovin v zásadě přípustná. Jiné členské státy na druhou 
stranu vytvářejí politické dokumenty, které musí brát v úvahu nižší úrovně samosprávy (viz  
příloha 2). 
 
 
Příklady systémů plánování těžby nerostných surovin 
 
Plány těžby nerostných surovin vypracované v některých členských státech (např. v Rakousku, 
Francii či v některých německých spolkových zemích) identifikují zásoby nerostných surovin 
(především písku a štěrku) a vyhodnocují jejich kvalitu a kvantitu (produktivitu), regionální význam 
(poptávku atd.) a vhodnost pro využití. Plán také analyzuje možné konflikty s jinými způsoby 
využívání půdy, které zahrnují lokality Natura 2000, přírodní chráněné oblasti, lesy, pásma ochrany 
podzemních vod, sídelní oblasti a dopravní cesty. Nakonec určuje, které oblasti mohou být pro těžbu 
vhodné či nevhodné. 

• V Anglii (viz příloha 2) určují Prohlášení a pokyny pro politiku plánování pro oblasti těžby 
nerostných surovin, biologické rozmanitosti a geologické ochrany jasná pravidla a podmínky pro 
těžbu kameniva, cihlářské hlíny, přírodního stavebního kamene, střešní břidlice, ropy a zemního 
plynu. Jsou v nich definovány úlohy a odpovědnost orgánu územního plánování a realizátora 
záměru a je třeba konzultovat příslušný orgán ochrany přírody (Natural England), pokud jde 
o posuzování vlivů, jestliže by těžební činnosti mohly nepříznivé ovlivňovat chráněné oblasti 
(včetně lokalit Natura 2000). Regionální a místní strategické plány stanoví prostorový rámec, 
v němž jsou zvažovány návrhy na těžební lokality. Takové plány je třeba podrobit strategickému 
posouzení dopadu na životní prostředí a v případě potřeby i odpovídajícímu posouzení podle 
směrnice o stanovištích. 

• Na Slovensku (viz příloha 2) se v rámci národní surovinové politiky analyzují překryvy chráněných 
oblastí (včetně lokalit Natura 2000) a zásob nerostných surovin, aby bylo možné lépe pochopit, 
kde se jedná o skutečné překryvy, jak dalece lokality Natura 2000 „omezují“ těžbu známých 
rezerv a jaké jsou možnosti řešení v lokalitách, které jsou předmětem zájmu jak těžby, tak 
i ochrany přírody. 

• Některé systémy plánování těžby nerostných surovin také berou v úvahu nutnost chránit zdroje 
nerostných surovin pro budoucí využití a/nebo těžbu. Například Švédsko vypracovalo systém 
půdní banky tak, že různé typy zásob nerostných surovin vyhlásilo za zásoby v národním zájmu 
v souladu se zákoníkem životního prostředí a chrání zdroje před zneplodněním jinými způsoby 
využívání půdy. 

 
 

                                                 
41 University of Leoben (2004). „Minerals planning policies and supply practices in Europe“ („Zásady plánování 
těžby nerostných surovin a postupy jejich dodávání v Evropě“), zpráva připravená pro generální ředitelství pro 
podnikání a průmysl. Hlavním cílem této studie bylo poskytnout informace o různých přístupech k politikám 
a postupům plánování těžby nerostných surovin členských států. Shrnutí je k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/steel/non‐energy‐extractive‐industry/mpp_extended_summary.pdf 
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4.3 Mapy zásob nerostných surovin a mapy Natura 2000: identifikace konfliktů na 
strategické úrovni 
 
 
Klíčem k dobrému územnímu plánování jsou výborné zeměpisné znalosti. Velká část 
plánování se provádí za pomoci map, které umožňují vytvářet vrstvy pro různé zájmy, 
činnosti, zdroje atd. na základě map zachycujících přírodní geografii oblasti a stávající 
využití půdy. Z těchto vrstev je možné rozhodovat o vyčlenění určitých oblastí pro určité typy 
rozvojových záměrů. 
 
V případě průmyslu PTNS je pro určení, které typy nerostných látek se nacházejí na jakém 
místě a zda jsou považovány z obchodního hlediska za využitelné, či nikoli, nezbytné mít 
k dispozici mapy výskytu nerostných surovin.42 
 
Oblasti lokalit Natura 2000 nezakazují a priori těžbu nerostných surovin, ale pokud jsou 
mapy výskytu nerostných surovin porovnány s mapami zachycujícími umístění a hranice 
lokalit Natura 2000 v určité zeměpisné oblasti, mělo by být možné rychle identifikovat oblasti, 
kde riziko potenciálních konfliktů neexistuje nebo je nízké, stejně jako oblasti, kde je riziko 
vyšší, například nacházejí-li se potenciální zdroje nerostných surovin uvnitř nebo poblíž 
lokality Natura 2000. Takové případy je pak možné prošetřit podrobněji. 
 

                                                 
42 Dobře dostupná je Mezinárodní metalogenetická mapa Evropy (sestavená pod záštitou IUGS a UNESCO 
v měřítku 1:2 500 000), která dostačuje pro hrubé posouzení možných střetů na regionální úrovni (Dottin 
a Gäbert 1990). Jackson a Asch (2002) prováděli průzkum mezi geologickými organizacemi v Evropě a došli 
k závěru, že „jen málo kartografických organizací mělo k dispozici větší podíl digitálních mapových dat ve 
velkém měřítku (tj. větším než 1:25 000) týkajících se jejich území; ve středním měřítku (1:25 000–1:250 000) 
může nabídnout devět organizací více než 50 % dostupných dat, zatímco v malém měřítku (menším než 
1:250 000) může 17 organizací nabídnout 100% pokrytí“. 
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Online prohlížeč sítě Natura 2000: 
S pomocí Evropské agentury pro životní prostředí vypracovala Evropská komise veřejně přístupný 
prohlížeč sítě Natura 2000, který umožňuje lokality Natura 2000 v EU43 snadno procházet na počítači. 
Veřejně přístupný prohlížeč je vybudován na základě nejmodernějších technologií GIS a funguje jako 
interaktivní a pro uživatele snadno ovladatelný nástroj, který umožňuje zobrazovat lokality 
Natura 2000 na různých typech pozadí (běžné mapy, satelitní snímky, bio-geografické regiony, 
krajinný pokryv Corine atd.) a rychle vyhledat veškeré související informace o příslušných druzích 
a stanovištích. 

 
 

Prohlížeč sítě Natura 2000 je k dispozici na adrese http://natura2000.eea.europa.eu/. 
 
Takové překryvné mapy mohou vytvářet realizátoři záměrů, orgány ochrany přírody nebo 
místní, regionální nebo národní správní orgány, včetně orgánů spravujících těžbu 
nerostných surovin. V ideálním případě by měly pokrývat dostatečně velký prostor a měly by 
mít dostatečně vysoké rozlišení, stejně jako spolehlivá dlouhodobá vstupní data. Některé 
geologické a kartografické organizace či jiné státní instituce a organizace vytvořily podobné 
nástroje, které umožňují zobrazení informací o poloze nerostných zdrojů současně 
s informacemi o poloze chráněných území (včetně lokalit Natura 2000).44 
 
 
4.4 Provádění podrobných šetření a hledání alternativ 
 
Podrobné zkoumání potenciálních konfliktních oblastí identifikovaných prostřednictvím 
těchto překryvných map mohou provádět buď přímo zástupci odvětví v rámci své strategie 
výhledového plánování, nebo se může provádět prostřednictvím plánů těžby nerostných 
surovin vypracovaných orgány veřejné správy, případně pomocí plánů územního rozvoje / 
využívání půdy. 
 
V případě plánů a programů orgánů veřejné moci je nejpravděpodobnější, že takové plány 
budou podléhat povinnosti strategického posouzení životního prostředí podle směrnice SEA, 
protože obvykle určují rámec pro budoucí schvalování záměrů uvedených ve směrnici EIA. 
V případech, kdy bude pravděpodobně významně ovlivněna jedna či více lokalit 

                                                 
43 Informace o lokalitách Natura ve Spojeném království je možné vyhledat na webových stránkách JNCC 
(www.jncc.gov.uk). 
44 Např. ve Velké Británii: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/maps/home.html; v Německu: 
http://www.georohstoff.org/ 
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Natura 2000, se vyžaduje také odpovídající posouzení podle směrnice o stanovištích.45 Tato 
hodnocení poskytují mechanismus pro posouzení rozsahu a stupně možných negativních 
vlivů na životní prostředí a pro přezkoumávání možných alternativ. 

 
 

Obrázek 3: Schematický postup, který je v některých případech využíván pro plánování těžby 
kameniva 
 
                                                 
45 Územní plánování by mělo také brát v úvahu potenciál PTNS negativně ovlivňovat celistvost lokalit 
Natura 2000 i v případech, kdy neexistuje přímý územní překryv mezi oblastí Natura 2000 a těžební lokalitou 
(např. kvalita vody směrem po proudu).  
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Postup odpovídajícího posouzení plánů a záměrů podle článku 6 směrnice o stanovištích je 
podrobně rozveden v následující kapitole. V této fázi je však vhodné připomenout, že 
posouzení by mělo uvažovat nejen nad dopadem na celistvost konkrétní lokality 
Natura 2000, která může být ovlivněna, ale také nad potenciálními dopady na celkovou 
soudržnost sítě Natura 2000 (např. pokud jde o příspěvek každé jednotlivé lokality 
k zachování stanovišť a druhů v zájmu Společenství). 
 
Ve druhém případě mohou být dopady jak pozitivní, tak negativní. Některé činnosti PTNS 
mohou působit další fragmentaci stávajících přírodních oblastí, zatímco jiné (například ty, 
které zahrnují sanaci lokality na konci těžebního procesu) mohou naopak pomoci přírodní 
oblasti aktivně propojovat. To je důležité zejména v regionech, kde je přírodní prostředí již 
vzácné a ochuzené. V těchto případech nabízejí nově sanované těžební lokality cenné 
spojovací ostrůvky nebo další útočiště pro volně žijící živočichy, což může významně přispět 
k plnění místních nebo regionálních cílů a strategií ochrany přírody. 
 
Během posouzení SEA je rovněž třeba pamatovat na to, že některé druhy jsou chráněny 
uvnitř i vně lokalit Natura 2000 v souladu s ustanoveními směrnice o stanovištích (články 12 
a 13) a směrnice o ptácích (článek 5). Určení významných oblastí pro tyto druhy (např. místa 
rozmnožování a odpočinku) je proto třeba brát v úvahu při mapování citlivosti lokality a při 
tvorbě strategických plánů využívání půdy. 
 
Strategické plány a doprovodná posouzení dopadu nejen že pomáhají identifikovat 
potenciální oblasti konfliktu, ale nabízejí také prostředky pro řešení těchto konfliktů již 
v časné fázi procesu plánování. Toho se dosahuje přezkoumáváním různých méně 
škodlivých alternativ. To představuje základní součást postupu při posuzování SEA a podle 
článku 6 a může zahrnovat přezkoumání alternativních lokalit, aby bylo možné vymezit 
pásmo pro budoucí těžební činnost mimo citlivé oblasti, nebo studium alternativních 
přístupů, například kladení většího důrazu na recyklaci místo prvotní těžby. 
 
Klíčem je najít co nejvíce situací výhodných pro všechny strany, v nichž budou chráněny 
budoucí zdroje nerostných surovin a současně se těžba vyhne lokalitám Natura 2000 nebo 
budou minimalizována rizika nežádoucích účinků na ně a bude zachována jejich celistvost. 
K dosažení tohoto cíle je důležité, aby se všechny zúčastněné strany podílely na zkoumání 
alternativních scénářů, aby mohly uvést své argumenty a zároveň se dozvědět více o tom, 
co znepokojuje další zájmové skupiny. 
 
Znovu a znovu bylo prokázáno, že diskuse a konzultace s veřejností přispívá ke zvyšování 
povědomí o projednávaných otázkách a potřebách jednotlivých sektorů (ať už jde o sektor 
těžby nerostných surovin nebo ochrany přírody), což umožňuje přijímat integrovanější 
a informovanější rozhodnutí, která vyplývají z lepší znalosti a chápání potřeb ostatních. 
 
Tím nechceme říci, že je možné vyhnout se pomocí plánování všem konfliktům. Nastanou 
situace, kdy nebude možné vyhnout se potenciálním překryvům se sítí Natura 200046 (např. 
v případě velmi vzácných minerálů, které se nacházejí jen na málo místech) nebo kdy bude 
nalezení potenciálních lokalit bez konfliktů s jiným využíváním půdy a s dobrým potenciálem 
pro efektivní těžbu surovin obtížné. Ve všech případech musí být rozhodnutí přijímána na 
základě ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4. 
 
 
                                                 
46 Těžba kovových nerostů je obvykle ekonomicky a technicky možná pouze ve velmi malém množství případů, 
kdy se vyskytuje daná nerostná surovina (často se uvádí, že je to v 1 z 1 000 případů), takže plánování těžby 
nerostných surovin pravděpodobně nalezne relativně málo alternativních lokalit pro doly na kovové nerosty, 
zatímco v případě lomů na kamenivo či vápenec bývá možností obvykle více.  
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4.5 Úvahy o těžebních činnostech v plánech péče pro lokality Natura 2000 
 
Pro některé lokality sítě Natura 2000 mohou být zpracovány plány péče, které se mimo jiné 
zabývají rozvojem těžebních činností, obvykle jde o těžbu kameniva, s výhradou určitých 
podmínek a pravidel. Tento případ může nastat v některých oblastech, kde se těžba 
kameniva tradičně provádí a kde byly identifikovány určité vhodné oblasti, které se 
nevyznačují žádnými ochranyhodnými zájmy. 
 
Plány péče o lokality Natura 2000 mohou navrhnout nebo obsahovat zvláštní předpisy pro 
těžební činnosti, jako je např. rozdělení na pásma, která definují oblasti, v nichž je těžba 
povolena, stejně jako podrobné předpisy pro typy činností, na kterých se dohodly 
zúčastněné strany. Například může být oblast těžby omezena maximálně na určitou rozlohu 
ročně, včetně ochranných pásem, a dále mohou být na činnosti uplatňována některá 
omezení s cílem minimalizovat jejich možné dopady (např. hluk, vibrace a prach). Kromě 
toho jsou v povoleních požadována určitá opatření ke zmírnění dopadu, jejichž účelem je 
zmírnit možné negativní vlivy. 
 
V každém případě je třeba pomocí odpovídajícího posouzení určit, zda jsou nové činnosti 
přípustné, stejně jako zda je možné prodloužit nebo obnovit stávající povolení, pokud se 
očekávají pravděpodobně významné vlivy, v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích 
(viz následující kapitola). 
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5. ČL.6 ODST. 3: PROÁDĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO  
     POSOUZENÍ  PLÁNŮ A PROJEKTŮ PTNS V SOULADU 
     SE SMĚRNICÍ O STANOVIŠTÍCH  
 
 
 

• Odstavce 3 a 4 článku 6 směrnice o stanovištích stanoví řadu procesních a hmotněprávních záruk, 
které je třeba uplatňovat ve vztahu k plánům a projektům, které budou mít pravděpodobně 
významný vliv na lokality Natura 2000. Každý postup musí být proveden v několika fázích. 

• V první fázi se určuje, zda by měl být plán nebo projekt podroben odpovídajícímu posouzení. 
Pokud nelze vyloučit, že dojde k významnému vlivu na lokality Natura 2000, buď samostatně, 
nebo v kombinaci s jinými plány a projekty, je nutné odpovídající posouzení (OP) provést. 

• Účelem odpovídajícího posouzení je zhodnotit dopady plánu nebo projektu, pokud jde o cíle 
ochrany této lokality, samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. Závěry by měly 
umožnit, aby se příslušné orgány ujistily, zda plán nebo projekt nebude mít nepříznivý účinek na 
celistvost příslušné lokality, nebo tomu bude jinak. 

• Odpovídající posouzení by mělo brát v úvahu vlivy na prvky, které přispívají k celistvosti lokality 
s ohledem na cíle ochrany v této lokalitě. Mělo by se zaměřit na ty druhy a na ta stanoviště, jež 
jsou určující pro zařazení lokality do sítě, a na všechny prvky, které jsou zásadní pro fungování 
a strukturu lokality. Posouzení vlivů musí být založeno na objektivních informacích. 

• Nedílnou součástí specifikací plánu nebo projektu jsou opatření ke zmírnění a během 
odpovídajícího posouzení je třeba je brát v úvahu. Preferovanou možnost by mělo představovat 
vyloučení nebo snížení dopadů na zdroje . Je třeba se též zaměřit na cíle ochrany lokalit. 

 
 
5.1. Úvod 
 
Předchozí kapitola nastínila výhody strategického a aktivního plánování coby prostředku 
k vyloučení nebo minimalizaci všech potenciálně negativních dopadů činností těžby 
neenergetických surovin na lokality Natura 2000 v co možná nejranější fázi procesu 
plánování. 
 
Tato kapitola se konkrétně zabývá postupy podle článku 6 směrnice o stanovištích 
v případě, že se má plán či projekt těžby neenergetických surovin realizovat v lokalitě 
Natura 2000 nebo v její blízkosti. Informace vycházejí především z pokynů, které již 
k článku 6 existují, zařazují je však do kontextu průmyslu těžby neenergetických surovin 
(PTNS).47 
 
Vzhledem k tomu, že Natura 2000 se týká nejvíce ohrožených a vzácných typů stanovišť 
a druhů v Evropě, je logické, že postupy pro schvalování takových rozvojových záměrů jsou 
dostatečně přísné, aby se vyloučilo narušování cíle směrnice o ptácích a stanovištích, 
kterým je přispět k zachování biologické rozmanitosti, a aby druhy a stanoviště v zájmu 
Společenství dosáhly stavu příznivého z hlediska ochrany. 
 
Zvláštní pozornost je proto věnována potřebě, aby rozhodnutí byla přijímána na základě 
spolehlivých vědeckých informací a odborných znalostí. Zpoždění v rozhodovacím procesu 
jsou často způsobena nedostatkem informací nebo nekvalitními posouzeními, která 
nedovolují příslušným orgánům jasně rozhodnout o potenciálních dopadech navrhovaného 
plánu nebo projektu. 

                                                 
47 K dispozici na adrese http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
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5.2 Článek 6 směrnice o stanovištích: systematický přístup 
 
Článek 6 směrnice o stanovištích je jedním z nejdůležitějších článků této směrnice, protože 
určuje vztah mezi ochranou a využíváním půdy. Odstavce 3 a 4 stanoví řadu procesních 
a hmotněprávních záruk, které je třeba uplatňovat ve vztahu k plánům a projektům, které by 
mohly mít významný dopad na lokality Natura 2000. 
 
Tento postup je navržen tak, aby: 
 
• byly prostřednictvím odpovídajícího posouzení plně posouzeny dopady plánů nebo 

projektů, které by mohly mít významný vliv na lokality Natura 2000; 
 

• bylo prostřednictvím odpovídajícího posouzení zjištěno, zda je možné vyloučit nepříznivý 
vliv na celistvost lokality. Pokud tomu tak není, je možné plán nebo projekt schválit 
pouze za podmínky provedení opatření ke zmírnění nebo plánovacích podmínek, které 
nepříznivé účinky na lokalitu odstraní nebo minimalizují, aby nebyla ohrožena její 
celistvost; 
 

• byl poskytnut mechanismus pro schvalování – ve výjimečných případech – plánů nebo 
projektů, u kterých nelze zaručit, že nebudou mít nepříznivý vliv na lokalitu Natura 2000 
ani po zavedení opatření ke zmírnění, pokud za takovými plány nebo projekty stojí 
důvody převažujícího veřejného zájmu a neexistují alternativní řešení (srov. čl. 6 odst. 4 
– viz kapitola 6). 
 

ČLÁNEK 6 ODST. 3 A 4 SMĚRNICE O STANOVIŠTÍCH 
 
Čl. 6 odst.3: Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči 
o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, 
nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro 
lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro 
lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné orgány příslušného státu tento plán nebo projekt 
teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, a co si 
v případě potřeby opatří stanovisko široké veřejnosti. 
 
Čl. 6 odst. 4: Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu musí být určitý 
plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 
a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 
členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 
NATURA 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 
 
Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak 
mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 
s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé 
důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise. 
 
Postupy stanovené v čl. 6 odst. 3 a 4 by měly být prováděny po etapách. V každé fázi se 
určuje, zda je třeba přikročit k další fázi v procesu. Například pokud se po první fázi dospěje 
k závěru, že žádný významný vliv na lokalitu Natura 2000 nebude existovat, pak může být 
plán nebo projekt schválen bez nutnosti dalšího posuzování: 
 
• První fáze: výběr způsobu posouzení – toto počáteční prověření má určit, zda musí 

být plán nebo projekt podroben odpovídajícímu posouzení. Pokud nelze významný vliv 
na lokalitu Natura 2000 na základě objektivních informací vyloučit, mělo by být 
odpovídající posouzení provedeno. 
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• Druhá fáze: odpovídající posouzení – poté co bylo rozhodnuto, že je třeba 
odpovídající posouzení provést, by měly být shromážděny podrobnější informace, aby 
bylo možné objektivně posoudit typ dopadu, který by pravděpodobně mohl nastat, a jeho 
vliv na cíle ochrany dané lokality, jakož i na přítomné druhy a typy stanovišť, kvůli kterým 
byla lokalita vyhlášena. Díky tomu bude možné se ujistit, zda bude nepříznivě ovlivněna 
celistvost lokality, či nikoli. 

 
V praxi představuje odpovídající posouzení (OP) často opakující se proces umožňující 
zlepšení plánu nebo projektu za účelem zabránění nepříznivým účinkům na celistvost 
dotčené lokality Natura 2000. Proto v závislosti na závěrech posouzení by měly orgány 
rovněž zvážit, zda je možné uplatnit opatření ke zmírnění nebo zda by mělo být povolení 
podmíněno omezeními, aby se účinkům zabránilo nebo aby byly sníženy tak, že nebude 
dotčena celistvost lokality. 
 
Po zvážení všech možností může být plán nebo projekt povolen, pouze pokud bude 
zjištěno, že nebude existovat žádný nepříznivý účinek na celistvost lokality. Pokud není 
možné takový účinek vyloučit, musí úřady povolení zamítnout nebo použít test 
přípustnosti výjimky (fáze 3) podle čl. 6 odst. 4. 
 

• Třetí fáze: postup udělování výjimek v případě neexistence alternativ 
a z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu: Pokud není možné 
eliminovat nežádoucí účinky pomocí opatření ke zmírnění, musí orgány také přezkoumat 
možné alternativy plánu nebo projektu. Neexistují-li alternativní řešení, mohou ve 
výjimečných případech orgány rozhodnout, že lze k realizaci plánu nebo projektu 
přistoupit na základě naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Pokud 
odpověď zní ano, je nutné určit a provést vhodná kompenzační opatření pro zajištění 
celkové soudržnosti sítě Natura 2000. (Zabývá se jimi kapitola 6.) 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že tento rozhodovací proces se opírá o zásadu předběžné 
opatrnosti. Důraz by měl být kladen na objektivní prokázání, se spolehlivými důkazy, že 
nebude existovat negativní vliv na lokalitu Natura 2000. Z tohoto důvodu nemůže být 
nedostatek vědeckých údajů nebo informací o potenciálním riziku a významnosti dopadů 
důvodem k pokračování plánu nebo projektu. 
 
Vztahy k EIA/SEA (viz kapitola 2) 
V případech, kdy plány, programy nebo projekty podléhají požadavkům na posouzení EIA či 
SEA, není neobvyklé využití společného nebo koordinovaného procesu s procesem 
odpovídajícího hodnocení, za předpokladu, že budou naplněny požadavky obou směrnic. 
Odpovídající posouzení by mělo zůstat jasně odlišitelné a mělo by ve zprávě představovat 
samostatný oddíl, aby je bylo možné brát v úvahu samostatně a aby bylo možné jeho závěry 
odlišit od obecných závěrů posouzení EIA nebo SEA. 
 
Je třeba také poznamenat, že postupy EIA a SEA využívají některé stejné pojmy jako 
odpovídající posouzení, mohou ale znamenat něco jiného. Například úvahy o „významném 
vlivu“ a závěry hodnocení mají v porovnání s odpovídajícím posouzením jiné důsledky. 
Nicméně informace potřebné pro EIA či SEA je možné použít i pro informování v rámci 
odpovídajícího posouzení a lze tak snížit celkovou administrativní zátěž plynoucí 
z provádění těchto posouzení. 
 
Následující vývojový diagram ukazuje, jak se používají fáze a jak se přijímá rozhodnutí 
o povolení nebo zamítnutí plánu nebo projektu. Následující části této kapitoly přezkoumávají 
jednotlivé fáze, které je třeba v rámci postupu podle čl. 6 odst. 3 provádět. Kapitola 6 se 
zabývá postupem udělování výjimek podle čl. 6 odst. 4. 
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Obrázek 4: Vývojový diagram postupu podle čl. 6 odst. 3 a 4 
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PRVNÍ FÁZE: VÝBĚR ZPŮSOBU POSOUZENÍ 
 
 
5.3 Kdy je třeba provádět odpovídající posouzení? 
 
V prvním kroku je třeba určit, zda je nutné provést odpovídající posouzení, či nikoli. Pokud 
lze s určitostí říci, že plán nebo projekt nebude mít pravděpodobně významný vliv, ať už 
samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, pak může být plán nebo projekt 
schválen bez dalšího posuzování. 
 
Pokud existují jakékoli pochybnosti, je třeba provést odpovídající posouzení, aby bylo možné 
plně prozkoumat takové potenciální účinky dříve, než bude o plánu nebo projektu učiněno 
rozhodnutí. S ohledem na výsledky výběru způsobu posouzení nakonec příslušný orgán 
rozhodne, zda je třeba provést odpovídající posouzení. 
 

Výběr způsobu posouzení se provádí ve vztahu k: 

• Plánům, které slouží jako rámec pro schvalování rozvojových záměrů, i k jednotlivým projektům. 
Takto se zajišťuje, že jsou potenciální dopady na síť Natura 2000 brány v úvahu jak na úrovni 
strategického plánování, tak na úrovni jednotlivých projektů.48 

• Plánům nebo projektům, které mají vliv na lokality klasifikované podle směrnice o ptácích 
a lokality vyhlášených podle směrnice o stanovištích. Oba typy lokalit jsou součástí sítě 
Natura 2000.49 

• Plánům nebo projektům jak uvnitř, tak vně lokality Natura 2000, pokud mohou mít na danou 
lokalitu Natura 2000 významný vliv.50 Například rozvojový záměr PTNS nacházející se mimo 
lokalitu Natura 2000 by mohl mít významný vliv na danou lokalitu Natura 2000 z důvodu 
ovlivňování hydrologie lokality. 

• Novým povolením, prodloužením stávajících povolení a obnovením starých povolení 
k provádění činností PTNS (viz též věc C-201/02 týkající se EIA51 a věc C-226/08 týkající se čl. 6 
odst. 3), pokud se má za to, že by pravděpodobně mohly mít významný vliv na lokalitu 
Natura 2000. 

 

 
Pro výběr způsobu posouzení je nutné mít dostatečné informace, jak o plánu či projektu 
PTNS, tak o lokalitě či lokalitách Natura 2000, které by mohly být ovlivněny. Tyto informace 
by měly zahrnovat údaje o umístění těžební lokality PTNS a související infrastruktury ve 
vztahu k lokalitě či lokalitám Natura 2000 v dané oblasti, jakož i podrobnosti o rozsahu 
                                                 
48 Věc C‐6/04: 20. října 2005   
49  Pro potenciální lokality ZCHO (IBA) čl. 6 odst. 3–4 neplatí, uplatňuje se však čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích. 
Oblasti, které nebyly klasifikovány jako ZCHO, ale měly by tak být klasifikovány, spadají i nadále do režimu, 
který upravuje první věta čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích. [Komise/Francie, Basses Corbières, C‐374/98] 

Potenciální lokality pSCI (např. mořské lokality):  členské státy jsou povinny přijmout ochranná opatření, která 
jsou vhodná z hlediska cíle ochrany dle směrnice za účelem ochrany příslušného ekologického zájmu, který tyto 
lokality představují na vnitrostátní úrovni. [Dragaggi, C‐117/03. [Bund Naturschutz, C‐244/05].   
50 Věc C‐98/03, odstavec 32: „… Ve své definici opatření, která podléhají posouzení důsledků, však směrnice 
nečiní rozdíl mezi tím, zda jsou taková opatření uskutečněna mimo chráněnou lokalitu, nebo uvnitř této 
lokality.“ 
51 Věc C‐201/02, odstavec 53:  „… rozhodnutí přijatá příslušnými orgány, v jejichž důsledku by došlo k povolení 
dalšího provádění těžebních operací, představují jako taková ‚povolení‘ ve smyslu čl. 1 odst. 2 předmětné 
směrnice (85/337), takže příslušné orgány jsou povinny, kde je to vhodné, provést posouzení vlivu takových 
operací na životní prostředí…“ 
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a návrhu lokality PTNS a související infrastruktury. Měly by rovněž obsahovat podrobné 
údaje o všech činnostech, jejichž provádění se očekává v jednotlivých fázích životního cyklu 
projektu – např. během fáze výstavby, provozu či ukončení provozu. 
 
Pokud jde o lokalitu Natura 2000, je třeba získat informace o druzích a typech stanovišť, pro 
které byla lokalita do sítě zařazena, o jejich stavu z hlediska ochrany a o celkových cílech 
ochrany lokality. Část informací potřebných ke stanovení možných významných vlivů lze 
nalézt na standardním formuláři údajů Natura 2000, ve vyhlášení lokality a v plánech péče 
o lokality Natura 2000, pokud jsou k dispozici. 
 
Při výběru způsobu posouzení plánů a projektů může být klíčová spolupráce s příslušnými 
orgány, zvláště s těmi, které odpovídají za ochranu přírody, neboť ty by měly být schopny 
poskytnout užitečné informace, které je třeba v této fázi brát v úvahu. Doporučuje se také 
uchovávat podklady pro audit rozhodovacího procesu. 
 
Stojí za to připomenout, že prvotní výběr způsobu posouzení, který se zde provádí, se 
neshoduje s kompletním odpovídajícím posouzením – vyžaduje pouze dostatek informací, 
aby bylo možné rozhodnout, zda bude pravděpodobně existovat významný vliv, nebo ne. 
 
 
 

Standardní formulář údajů Natura 2000 
Standardní formuláře, které byly sestaveny pro každou lokalitu, obsahují informace o rozloze, 
reprezentativnosti a stavu stanovišť přítomných v dané lokalitě z hlediska ochrany a rovněž celkové 
posouzení hodnoty lokality pro ochranu přírodních stanovišť příslušných druhů. Pokud jde o druhy 
vyskytující se v dané lokalitě, uvádějí se informace o jejich populacích, stavu (rezidentní, místa 
rozmnožování, zimoviště, migrační) a hodnotě lokality pro dané druhy. 
 
Stav stanovišť a druhů z hlediska ochrany 
Podle ustanovení článku 17 směrnice o stanovištích členské státy EU 25 (tj. mimo Bulharsko 
a Rumunsko) vykázaly v roce 2008 stav z hlediska ochrany všech druhů a stanovišť uvedených 
v přílohách směrnice o stanovištích, jež se vyskytují na jejich území. Na základě takto získaných 
údajů vypracovala Komise souhrnnou zprávu o stavu všech druhů a typů stanovišť z hlediska ochrany 
na biogeografické úrovni a na úrovni EU. Tyto zprávy poskytují užitečné kontextové informace.52 
 
Plány péče o lokality Natura 2000 
K některým lokalitám Natura 2000 existuje plán péče, který může obsahovat významné prvky jako 
cíle ochrany ve vztahu k lokalitě, druhům a stanovištím, jejich stav, ohrožení atd., které mohou být 
užitečné pro fázi výběru způsobu posouzení a pro odpovídající posouzení. 
 
Plán péče se může mimo jiné zabývat rozvojem těžebních prací, obvykle jde o těžbu kameniva, 
s výhradou určitých podmínek a pravidel. Tento případ může nastat v některých oblastech, kde se 
těžba kameniva tradičně provádí a kde byly identifikovány určité vhodné oblasti, které se nevyznačují 
žádnými ochranyhodnými zájmy. 
 
Plány péče o lokality Natura 2000 mohou navrhovat nebo obsahovat zvláštní nařízení pro těžební 
činnosti, například rozdělení na pásma, která definují povolené oblasti, stejně jako detailní předpisy 
pro typy činností, na kterých se zúčastněné strany dohodly. Například může být oblast těžby 
omezena maximálně na určitou rozlohu ročně, včetně ochranných pásem, a dále mohou být na 
činnosti uplatňována některá omezení s cílem minimalizovat jejich možné dopady (např. hluk, vibrace 
a prach). Kromě toho jsou v povoleních požadována určitá opatření ke zmírnění dopadu, jejichž 
účelem je zmírnit možné negativní vlivy. 
 

                                                 
52 Všechny zprávy jsou k dispozici na adrese:  http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 
a http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
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Předběžné prověření prováděné realizátory: 
příprava pro snazší rozhodovací proces 
 
Důrazně se doporučuje, aby si realizátoři shromáždili informace o lokalitách Natura 2000 před 
zahájením prací na návrhu plánu nebo projektu (tj. před fází výběru způsobu posouzení), aby si byli 
vědomi možné citlivosti, pokud jde o přírodu a volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, a mohli 
tyto aspekty při přípravě návrhu rozvojového záměru brát v úvahu. 
 
Je také velmi užitečné, aby realizátoři v rané fázi předběžného prověření zahájili prvotní pohovory 
s příslušným orgánem územního plánování a se statutárními orgány ochrany přírody, aby se 
dozvěděli o potenciálních omezeních projektu z důvodů ochrany životního prostředí a o tom, jak by 
bylo nejlépe možné se jim vyhnout. Takový postup by také mohl pomoci identifikovat potenciální 
problémy, na něž je třeba dát si pozor, a jakékoli mezery ve vědeckých znalostech, u nichž by mohlo 
být třeba provádět další šetření, než bude možné plán či projekt schválit. Zkušenosti opakovaně 
ukázaly, že pokud od počátku probíhá vhodný výzkum a konzultace, tj. již od fáze vzniku koncepce 
a návrhu, významně to pomáhá vyhnout se zbytečným časovým a finančním ztrátám v pozdějších 
fázích. 
 
5.3.1 Určení, zda je pravděpodobné, že bude existovat „významný vliv“ 
 
Každý plán nebo projekt, který by mohl mít potenciální vliv na lokalitu či lokality Natura 2000, 
by měl být zpočátku považován za kandidáta na odpovídající posouzení. Ale odpovídající 
posouzení se vyžaduje pouze u těch plánů nebo projektů, které „budou mít pravděpodobně 
[…] významný vliv…“. 
 
Při provádění tohoto počátečního hodnocení je důležité pamatovat na to, že se klade důraz 
na „pravděpodobnost“ potenciálně významných vlivů – nikoli na jejich jistotu. Tím se 
projevuje preventivní charakter tohoto úvodního testu. Pokud existují jakékoli pochybnosti 
ohledně toho, zda vlivy mohou být významné, nebo ne, musí být provedeno odpovídající 
posouzení, čímž se zajistí, že budou tyto potenciální vlivy přezkoumány v plném rozsahu. 
Nedostatek informací nebo údajů nemůže být použit jako důvod pro neprovedení 
odpovídajícího posouzení (viz Evropský soudní dvůr (C-127/02 Waddenzee).53 
 
„Pravděpodobnost“ potenciálně významných vlivů je třeba zvážit s ohledem na cíle ochrany, 
vlastnosti a specifické podmínky životního prostředí lokality. Plány a projekty, které by mohly 
ohrozit cíle ochrany dané lokality, musí být považovány za plány a projekty, které mohou mít 
významný vliv na tuto lokalitu. 
 
Pravděpodobné vlivy 
V této fázi je třeba nejprve identifikovat pravděpodobné vlivy na lokalitu. Je třeba určit prvky 
biologické rozmanitosti, které by mohly být dotčeny (stanoviště, druhy, ekologické procesy), a to 
s ohledem na jejich citlivost ve vztahu k plánovaným činnostem. Rizika vlivů musí být identifikována 
s využitím preventivního přístupu. V případech, kdy předběžné vědecké vyhodnocení naznačuje, že 
existují rozumné důvody pro znepokojení, pokud jde o neexistenci významného vlivu, musí být 
provedeno odpovídající posouzení. 
 
Významný vliv 
Významnost vlivů na lokalitu v případě plánů nebo projektů, které přímo nesouvisí ani nejsou 
nezbytné pro péči o lokalitu, je vázána na cíle ochrany dané lokality. Pokud tedy takový plán nebo 
projekt má na danou lokalitu vliv, ale není pravděpodobné, že bude ohrožovat cíle její ochrany, nelze 
mít za to, že bude mít na dotčenou lokalitu pravděpodobně významný vliv. Naopak tam, kde plán 
nebo projekt může ohrozit cíle ochrany dotčené lokality, je nutné mít za to, že takový plán či projekt 
bude mít na lokalitu pravděpodobně významný vliv. Při posuzování možných dopadů plánu nebo 
projektu musí být jejich významnost stanovena na základě mj. charakteristik a konkrétních podmínek 
životního prostředí lokality dotčené daným plánem nebo projektem (věc C-127/02 odst. 46–48). 
                                                 
53 Rozsudek ESD C‐127/02, odstavec 43 a násl.: EC 2006a; viz příloha 2 
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5.3.2 Přezkoumání možných kumulativních vlivů 
 
Proces výběru způsobu posouzení platí i pro plány nebo projekty v kombinaci s jinými plány 
nebo projekty. Je možné, že samotný jeden projekt PTNS nemusí mít významný vliv, ale 
pokud je brán v kombinaci s jinými plány nebo projekty (jiné lokality PTNS nebo jiné 
rozvojové záměry) v dané oblasti, může se kumulativní vliv ukázat jako významný. Jiné 
plány nebo projekty, které je v tomto případě třeba brát v úvahu, zahrnují ty, které již byly 
dokončeny, ty, které jsou právě schvalovány plánovacími orgány, případně ty, u nichž 
v současné době probíhá postup schvalování plánu. 
 
Geografický rozsah, v němž je třeba brát v úvahu tyto kumulativní vlivy, závisí na přesných 
okolnostech a rozsahu zkoumaného plánu nebo projektu, ale měl by pokrývat dostatečně 
velkou rozlohu, aby byly zachyceny jakékoli kumulativní vlivy, které by mohly 
u posuzovaného plánu nebo projektu vzniknout. Opět platí, že příslušné orgány ochrany 
přírody mohou pomoci identifikovat možné plány nebo projekty, které je třeba v rámci 
kombinačního testu brát v úvahu. 
 
 
Klíčové otázky, které je třeba zvážit ve fázi výběru způsobu posouzení: 
 
• Identifikace zeměpisného dosahu plánu nebo projektu a jeho hlavních charakteristik 

(např. způsoby těžby, jaké nerosty mají být těženy atd.) 

• Identifikace všech lokalit Natura 2000, které by mohly být plánem nebo projektem 
ovlivněny. Identifikace ochranyhodných zájmů dotčených lokalit Natura 2000 (tj. 
stanovišť a druhů, pro které byly lokality vyhlášeny) a cílů ochrany daných lokalit. 

• Určení, na které z těchto druhů a stanovišť by mohly mít plánované činnosti významný 
vliv. 

• Analýza jiných plánů nebo projektů, které by mohly, v kombinaci s plánovanými 
činnostmi, vést k možnému významnému vlivu na lokality Natura 2000 (např. je důležité 
brát v úvahu všechny další plánované nebo již probíhající těžební činnosti). 

• Analýza možných interakcí mezi činnostmi plánu nebo projektu, ať již samotnými, nebo 
v kombinaci s jinými plány nebo projekty, a ochranyhodnými zájmy, ekologickými 
funkcemi a procesy, které je podporují. 

 
 
 
5.3.3 Záznam rozhodnutí o výběru 
 
Protože provedení výběru způsobu posouzení představuje zákonný požadavek, je třeba 
nakonec důvody pro konečné rozhodnutí, zda provést odpovídající posouzení, zaznamenat 
a závěr s uvedením dostatečných informací zdůvodnit. Pokud je na konci této první fáze 
dosaženo závěru, že žádné významné vlivy na lokality Natura 2000 nejsou pravděpodobné, 
není třeba pokračovat dále. 
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DRUHÁ FÁZE: PROVÁDĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO POSOUZENÍ 
 
 
5.4. Jednotlivé kroky 
 
Účelem odpovídajícího posouzení je zhodnotit dopady plánu nebo projektu, pokud jde o cíle 
ochrany této lokality, samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. Závěry by 
měly umožnit, aby se příslušné orgány ubezpečily, zda plán nebo projekt nebude mít 
nepříznivý vliv na celistvost dotčené lokality, nebo tomu bude jinak. 
 
Odpovídající posouzení by se proto mělo zaměřovat konkrétně na ty druhy a/nebo typy 
stanovišť, pro které byla lokalita Natura 2000 vyhlášena, a na možné vlivy plánu nebo 
projektu na ně. Posouzení by mělo zahrnovat také jakékoli nepřímé vlivy na tyto druhy 
a/nebo typy stanovišť, například pokud jde o jejich podpůrné ekosystémy a přírodní procesy. 
 
Výraz „odpovídající“ v zásadě znamená, že posouzení musí odpovídat svému účelu podle 
směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích – tj. ochraně vzácných a ohrožených druhů 
a typů stanovišť evropského významu. „Odpovídající“ také znamená, že posouzení musí 
vést ke zdůvodněnému rozhodnutí. Pokud záznam o posouzení neuvádí zdůvodnění 
konečného rozhodnutí ohledně povolení plánu nebo projektu, neplní posouzení svůj účel 
a nelze je považovat za „odpovídající“. 
 
V tomto ohledu je důležité připomenout, že na rozdíl od posouzení EIA či SEA je výsledek 
odpovídajícího posouzení pro příslušný orgán právně závazný a podmiňuje jeho konečné 
rozhodnutí.54 Proto v případě, že se nelze ubezpečit, že nevznikne žádný negativní vliv na 
celistvost lokality Natura 2000, a to ani po zavedení opatření ke zmírnění, není možné 
takový plán nebo projekt schválit, pokud nejsou naplněny podmínky čl. 6 odst. 4. Toto platí 
také v případě, že ohledně dopadů existují pochybnosti. 
 
Při provádění odpovídajícího posouzení je třeba provést několik základních kroků. Tyto 
kroky jsou ilustrovány v následující tabulce a dále popsány v následujících částích. 
 
Za zajištění, že bude provedeno odpovídající posouzení, odpovídá příslušný orgán. V této 
souvislosti je možné požadovat, aby realizátor provedl veškeré potřebné studie a poskytl 
příslušnému orgánu všechny potřebné informace, aby ten mohl přijmout plně informované 
rozhodnutí. V tomto postupu může příslušný orgán shromažďovat relevantní informace 
i z jiných zdrojů, jak je to vhodné. 
 
 
5.5. Odpovídající posouzení projektů PTNS 
 
V případě, že projekt bude mít pravděpodobně významný vliv na ochranyhodné zájmy 
lokality Natura 2000, musí schválení projektu předcházet provedení odpovídajícího 
posouzení důsledků pro danou lokalitu, které musí brát v úvahu kumulativní vlivy, které 
plynou z kombinace tohoto projektu s jinými plány nebo projekty s ohledem na cíle ochrany 
dané lokality. 
 

                                                 
54 Podrobnosti o vztahu mezi posouzeními SEA, EIA a odpovídajícím posouzením naleznete v kapitole 2. 
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 Obrázek 5: Kroky, které je třeba provést v rámci odpovídajícího posouzení 
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V případě projektů těžby neenergetických surovin představuje odpovídající posouzení 
klíčový nástroj zajišťující zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů na celistvost dotčené 
lokality. 
 
 
Celistvost lokality 
 
Biologickou celistvost lze definovat jako veškeré faktory, které přispívají k zachování ekosystému, 
včetně strukturálních a funkčních aktiv. Ve směrnici o stanovištích je „celistvost“ lokality spojena s cíli 
ochrany, pro kterou byla lokalita vyhlášena součástí sítě Natura 2000 (EK 2007b). Obvykle se 
definuje jako „soudržnost ekologické struktury a funkce lokality, v celé dané oblasti, která umožňuje 
udržovat stanoviště, komplex stanovišť a/nebo populace druhů, pro které je lokalita klasifikována“ (EK 
2000b, ODPM 2005). Pokud jde o význam výrazu „celistvost“, jedná se o kvalitu nebo stav bytí jako 
celku či úplnosti. V dynamickém ekologickém kontextu je možné též tomuto výrazu přisoudit význam 
odolnosti a schopnosti rozvíjet se způsoby, které jsou příznivé z hlediska ochrany. (EK 2000b). 
U lokality je možné říci, že má vysokou míru celistvosti, když je naplňován její vlastní potenciál plnění 
cílů ochrany dané lokality, je zachovávána schopnost sebenápravy a sebeobnovy za dynamických 
podmínek a vyžaduje se pouze minimální vnější péče. Při zkoumání „celistvosti lokality“ je proto 
důležité brát v úvahu celou řadu faktorů, včetně možnosti vlivů projevujících se v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu (EK 2000b). 

Povolení plánu nebo projektu udělené v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích nutně 
předjímá, že se nepředpokládá pravděpodobnost existence nepříznivého vlivu na celistvost lokality, 
a proto není pravděpodobné, že dojde k poškození nebo závažnému rušení ve smyslu čl. 6 odst. 2 
(rozsudek ESD ve věci C-127/02, odst. 36). 
 
 
 
5.5.1. Rozsah a zaměření posouzení 
 
Stanovením rozsahu se zajistí řádné zaměření odpovídajícího posouzení a určí jasný 
referenční rámec pro hodnocení potenciálně negativních vlivů projektu PTNS na lokalitu či 
lokality Natura 2000. Jeho cílem je přesněji stanovit, jakými dopady by se odpovídající 
posouzení mělo zabývat, a zajistit shromáždění veškerých potřebných informací, aby mohly 
být tyto dopady posouzeny správně. 
 
Tento postup vychází z informací již shromážděných v rámci výběru způsobu posouzení, ale 
tentokrát je třeba pokud možno zaplnit i jakékoli mezery ve znalostech, aby mohlo být 
posouzení provedeno na spolehlivých vědeckých základech. Spolehlivé výchozí údaje jsou 
zásadně důležité, protože odpovídající posouzení musí být schopno s jistotou určit, že 
navrhovaný projekt nebude mít vliv na celistvost dotčené lokality. Pokud existují jakékoli 
pochybnosti, mohou příslušné orgány požadovat provedení dalších prací v terénu nebo 
mohou projekt v dané podobě zamítnout z důvodu nejistoty ohledně jeho dopadů. 
 
Evropský soudní dvůr potvrdil toto stanovisko ve věci Waddenzee (C-127/02), kde uvedl, že 
„odpovídající posouzení důsledků plánu nebo projektu na příslušnou lokalitu [předpokládá], 
aby před schválením plánu nebo projektu byly, s přihlédnutím k nejlepším vědeckým 
poznatkům v dané oblasti, identifikovány všechny stránky plánu nebo projektu, které 
mohou samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany této 
lokality.“ (odstavec 4 rozsudku). 
 
Kromě toho, že má být realizátor vyzván k poskytnutí všech příslušných posouzení, studií 
a průzkumů dopadů atd., jejichž vyžadování je přiměřené, se opět důrazně doporučuje, aby 
příslušné orgány také konzultovaly a žádaly o radu a pokyny statutární orgány zabývající se 
přírodou, a to co nejdříve během fáze stanovení rozsahu. 
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Tyto orgány budou schopny poskytnout podrobné informace o lokalitě Natura 2000 a jejích 
cílích ochrany. Mohou také poskytovat vědecké poradenství o možných ekologických 
vlivech, které by projekt PTNS mohl na lokalitu mít.  
 
Se žádostí o pomoc při poskytování dalších místních a ekologických informací se je možné 
obrátit i na další subjekty, např. na nevládní organizace, výzkumné instituce či místní 
skupiny z oblasti ochrany přírody. Konzultace s těmito organizacemi již v průběhu stanovení 
rozsahu pomohou zajistit vytvoření co možná nejúplnějšího obrazu o lokalitě, přítomných 
druzích/stanovištích a potenciálních dopadech plánu či projektu na ně. Díky postupu, kdy při 
hledání řešení, jež by bylo vzájemně přijatelné pro všechny strany, všechny zájmové 
skupiny spolupracují, je možné zajistit, aby byl rozhodovací proces jednodušší. 
 
Shromažďování informací je nezbytně opakovaný proces. Pokud z první identifikace 
a analýzy vlivů vyplývá, že ve znalostech existují významné mezery, bude nutné provést 
další průzkumy a sledování, aby byl obraz doplněn. Takto se zajistí, že bude přijato 
zdůvodněné rozhodnutí opřené o dostatečný základ vědeckých poznatků. 
 
Všechny stránky projektu, které mohou – samostatně nebo v kombinaci s jinými plány 
nebo projekty – ovlivnit cíle ochrany dané lokality, je třeba identifikovat s přihlédnutím 
k nejlepším vědeckým poznatkům v dané oblasti (rozsudek ESD ve věci C-127/02, EK 
2006a, viz též příloha 3). Odpovídající posouzení by mělo brát v úvahu prvky přispívající 
k celistvosti lokality s ohledem na její cíle ochrany. Rozhodnutí o tom, zda budou existovat 
nepříznivé vlivy, by se mělo zaměřit právě na tyto cíle (EK 2000). 
 
Odpovídající posouzení by se mělo zaměřit na druhy a stanoviště v zájmu Společenství, 
které vedly k vyhlášení dané lokality (ochranyhodné zájmy lokality). Tyto ochranyhodné 
zájmy jsou však ve složité interakci s ostatními druhy a stanovišti, a proto je důležité brát 
v úvahu všechny prvky, které jsou nezbytné pro funkce a strukturu lokality, její 
ochranyhodné zájmy a cíle ochrany. Kromě toho pro stanovení potenciálních dopadů na 
chráněné stanoviště mohou být relevantní i další druhy, pokud představují typické druhy 
příslušného stanoviště. 
 
Cíle ochrany lokalit Natura 2000 
 
Cíle ochrany lokality Natura 2000 se určují na úrovni členských států. 
 
Standardní formuláře údajů Natura 2000 (SDF), které se sestavují pro každou vyhlášenou lokalitu, 
obsahují informace o přírodních stanovištích (např. rozlohu, reprezentativnost a stav z hlediska 
ochrany) a druzích (populace, stav) a hodnotě lokality pro stanoviště/druhy, pro které byla vyhlášena. 
SDF proto poskytují informace týkající se ochranyhodných zájmů lokality Natura 2000 a při 
neexistenci podrobnějších definic cílů ochrany lokality Natury 2000 za ně mohou být považovány. 
Některé země vypracovaly podrobné cíle ochrany lokalit Natura 2000. Pro některé lokality mohou 
také existovat plány péče nebo cíle péče, které poskytují jasné indikace cílů ochrany, které mají být 
naplňovány. 
 
Směrnice o stanovištích (čl. 4 odst. 4) stanovuje, že jakmile je přijata lokalita významná pro 
Společenství, vyhlásí příslušný členský stát co nejdříve a nejpozději do šesti let, tuto lokalitu jako 
zvláštní oblast ochrany a podle významu lokality stanoví priority pro uchování nebo obnovu stavu 
příznivého z hlediska ochrany typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I nebo druhů uvedených 
v příloze II a pro ekologickou soudržnost sítě Natura 2000 a také podle toho, jak jsou tyto lokality 
ohroženy postupným znehodnocováním nebo zničením. 
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Hodnocení by mělo být založeno na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích 
o následujících základních prvcích, které se týkají ochranyhodných zájmů lokality (EK 
2007b): 

- struktura a funkce a příslušná úloha ekologických aktiv lokality; 
- rozloha, reprezentativnost a stav ochrany prioritních a neprioritních stanovišť v dané 

lokalitě; 
- velikost populace, stupeň izolace, ekotyp, genetický fond, struktura věkových tříd a stav 

z hlediska ochrany druhů uvedených v příloze II směrnice o stanovištích, v příloze 
I směrnice o ptácích a pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů, které nejsou 
uvedeny v příloze I směrnice o ptácích a které se v lokalitě nacházejí; 

- úloha lokality v rámci biogeografické oblasti a v soudržnosti sítě Natura 2000; 
- jakákoli jiná ekologická aktiva a funkce, které jsou zásadně důležité pro naplňování cílů 

ochrany dané lokality. 
 
Zeměpisný rozsah odpovídajícího posouzení projektů PTNS 

Odpovídající posouzení projektů PTNS by mělo brát v úvahu následující studijní oblasti (Melki 2007): 
- oblasti přímo ovlivňované projektovými činnostmi (oblasti odstraňování horniny, těžební oblasti, 

silnice, haldy, zařízení pro dopravu a zpracování surovin atd.); 
- oblasti ležící v určité vzdálenosti od těžební oblasti, v nichž mohou nastat nepřímé nebo vyvolané 

vlivy, např. hydrologické vlivy, hluk, emise atd.; 
- referenční studijní oblast tvořená celou dotčenou lokalitou či celými dotčenými lokalitami 

Natura 2000; studium této oblasti poslouží k vyčíslení možných vlivů na celistvost lokality 
s ohledem na její cíle ochrany. 

Také je důležité brát v úvahu možné vlivy projektu na oblasti mimo lokalitu Natura 2000, které 
využívají druhy vyskytující se v lokalitě, např. ornou půdu, na které se krmí husy z nedaleké lokality 
ZCHO. 
 

 
Jak již bylo uvedeno výše, může být nutné doplnit stávající údaje dalším základním 
ekologickým průzkumem a terénní prací. Podrobné průzkumy a terénní práce by se měly 
zaměřit na ochranyhodné zájmy, které jsou na projektové činnosti citlivé. Citlivost by 
měla být analyzována s ohledem na možné interakce mezi projektovými činnostmi (povaha, 
rozsah, metody atd.) a příslušnými stanovišti a druhy (poloha, ekologické požadavky, životně 
důležité oblasti, chování apod.). Taková výzkumná práce by měla vycházet z vymezení 
rozsahu dohodnutého s příslušnými orgány, vhodnými orgány ochrany přírody, regulátory, 
nevládními organizacemi, vědci a veřejností. 
 
Identifikace oblastí zvláště citlivých na vlivy projektu v lokalitě Natura 2000 obvykle 
představuje první krok odpovídajícího posouzení projektů PTNS, z něhož může vhodné 
umístění projektových činností vycházet. Je třeba také dbát, aby nebyly projektové činnosti 
umístěny mimo lokalitu Natura 2000 takovým způsobem, že by to mohlo vést k negativním 
vlivům na celistvost dané lokality. I činnosti, které jsou od lokality Natura 2000 vzdáleny, 
mohou mít na lokalitu významný vliv, např. v důsledku odvodňování nebo vypouštění vod 
z lomů, které jsou umístěny proti proudu od mokřadů. 
 
 
5.5.2. Posouzení vlivů – ukazatele pro odpovídající posouzení 
 
Posouzení vlivů musí být založeno na objektivních a – pokud je to možné – měřitelných 
kritériích. Běžný prostředek využívaný pro tyto účely představují klíčové ukazatele, např. 
ztráty nebo zhoršení stanovišť, rozsah postižené populace daných druhů, změněné klíčové 
ekologické funkce atd. 
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Zdá se, že za účelem splnění požadavků čl. 6 odst. 3 je nejvhodnější, aby příslušné orgány 
stanovily konkrétní formální požadavky, pokud jde o typ informací a kritéria, jejichž 
dodržování se pak při provádění odpovídajícího posouzení bude vyžadovat. Velmi se 
doporučuje šířit informace a školit příslušné strany (např. orgány na různých úrovních státní 
správy, zástupce PTNS, konzultanty a realizátory projektů). 
 
Příklad faktorů/parametrů, které mohou být použity při posuzování vlivů na stanoviště/druhy 
v zájmu Společenství, kvůli kterým byla lokalita vyhlášena (podle Melkiho 2007): 
- celkové množství postižených stanovišť a procentuální podíl ve vztahu k celkové odhadované 

rozloze stanovišť v lokalitě Natura 2000; 
- odhadovaný počet postižených jedinců daných druhů a podíl ve vztahu k celkové populaci 

vyskytující se v lokalitě; 
- odhad trendů vývoje stanovišť a populací druhů v postižené oblasti a v lokalitě; 
- vzácnost a celkové trendy postižených stanovišť a druhů; 
- existence programu obnovy stanovišť nebo druhů, které mohou být projektem ovlivněny; 
- vratnost vlivu nebo potenciální obnova poškozených prvků ze stávajících zdrojů uvnitř nebo vně 

lokality; 
- distribuce dotčených stanovišť nebo distribuce druhů v rámci lokality Natura 2000 (kontinuální, 

rozptýlená, roztroušená atd.); 
- vlivy na celkové ekologické fungování lokality Natura 2000. 
 

 
5.5.3 Určení vhodných opatření ke zmírnění 
 
Opatření ke zmírnění jsou zaměřena na minimalizaci či dokonce zrušení negativního dopadu 
projektu. Zamezení dopadům nebo snížení dopadů přímo u zdroje by mělo představovat 
preferovanou volbu (EK 2000). Opatření ke zmírnění jsou nedílnou součástí specifikací 
plánu nebo projektu a během odpovídajícího posouzení je třeba je brát v úvahu. 
 
Mohou například zahrnovat: 
- data a časový rozvrh realizace (např. aby neprobíhal provoz v období odchovu mláďat 

určitých druhů); 
- typy nástrojů a operací, které mají být prováděny (např. použití určitého rypadla 

v dohodnuté vzdálenosti od břehu, aby nebylo dotčeno křehké životní prostředí); 
- vymezení přísně zakázaných oblastí lokality (např. přezimovací nory určitých druhů 

zvířat). 
 
Osvědčené postupy ukazují, že preventivní opatření a opatření ke zmírnění je nejlepší brát 
v úvahu již ve fázi návrhu a odpovídajícího posouzení projektu. V praxi tak vzniká opakující 
se proces: projekty, které se mohou zdát zpočátku nevhodné, mohou být tímto způsobem 
zlepšeny tak, že bude zajištěno zabránění nepříznivým vlivům na celistvost lokality 
Natura 2000. 
 
Celkové potlačení nebo výrazné snížení dopadů ve fázi návrhu je vhodnější, protože se tak 
usnadňuje odpovídající posouzení plánů nebo projektů, které mají vliv na lokality 
Natura 2000. Prevence a snížení dopadů činností těžby neenergetických surovin lze často 
dosáhnout prostřednictvím alternativních a vhodnějších umístění přidružených činností 
a infrastruktury (kromě vlastní těžební lokality, kterou samozřejmě nelze přesunout, ale jen 
redukovat její rozsah) a výběrem takových technik a časů, aby nedocházelo k poškození 
nejcitlivějších oblastí. 
Pokud jde o projekty, správný návrh provozu může také pomoci při snižování dopadu na 
životní prostředí v těchto lokalitách. Velká část infrastruktury (např. zpracovatelský závod, 
ubytovací a další budovy) by mohla být například umístěna v jiných než citlivých oblastech. 
Také silnice mohou být nahrazeny dopravníky a/nebo lanovými dráhami. 
Opatření ke zmírnění v kontextu těžby nerostných surovin by proto měla být chápána jako 
technicky proveditelná řešení, která jsou nejméně škodlivá pro stanoviště, druhy a celistvost 
lokality Natura 2000, a to zejména v případech, kdy nejsou k dispozici alternativní lokality. 
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Zmírňující opatření by měla být zaměřena na cíle ochrany daných lokalit a na prvky, na 
kterých závisí celistvost lokality. Příklady možných opatření k zabránění nebo minimalizaci 
dopadů těžebních činností na biologickou rozmanitost jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 4. Příklady možných opatření navrhovaných některými představiteli PTNS pro 
zamezení nebo minimalizaci možných dopadů těžební činnosti na biologickou rozmanitost 
(převzato z Rio Tinto / EarthWatch Institute, 2006) 
 

Kategorie/zdroj dopadu  Opatření k zamezení Opatření k minimalizaci 

Přímé dopady (tj. Takové, které lze přímo přisoudit projektovým činnostem) 

Ztráta stanovišť v důsledku těžebních 
činností a pomocné infrastruktury (např. 
přístupových cest, budov, napájecích 
zdrojů) 

Vyhnout se důležitým 
oblastem 

Přijmout opatření 
k minimalizaci „ekologické 
stopy“ (např. vyhnout se 
povrchové těžbě)  

Hydrologická degradace stanovišť (např. 
v důsledku odvodňování nebo přehrazení 
v lokalitě) 

Navrhnout projekt tak, 
aby nebylo nutné 
lokalitu odvodňovat 

Citlivě navrhnout 
odvodňovací systém 

Úmrtnost rostlin v důsledku usazování 
prachu 

Použít strojní zařízení, 
které prach odlučuje 

Vysadit vysokou clonící 
vegetaci, jež bude prach 
zachycovat 

Úmrtnost zvířat v důsledku provozu Vyvarovat se užívání 
určitých strojů/operací 

Vyvarovat se úmrtí jedinců 
chráněných druhů 

Emigrace v důsledku rušení (např. 
hlukem, vibracemi a světly) 

Vyhnout se použití 
světel v noci 

Používat účinné a tiché stroje 

Úmrtnost říční fauny v důsledku toxických 
odpadních vod vypouštěných z lokality 

Vyhnout se užívání 
toxických chemických 
látek 

Využívat postupy pro 
eliminaci rizika úniků 

Ztráta říčních makrofyt z konkrétních 
oblastí v důsledku větší kalnosti 
působené prachem v odpadních vodách 
vypouštěných z lokality 

Používat odlučovače 
pro zachycení 
sedimentů 

Používat vegetaci ke 
stabilizaci půdy, na níž 
probíhaly pracovní operace 

Nepřímé dopady (tj. takové, které vyplývají z jiných dopadů, které lze přímo přisoudit 
projektovým činnostem) 

Ztráta říční fauny v důsledku úhynu 
makrofyt (vyplývající z kalnosti) 

Používat odlučovače 
pro zachycení 
sedimentů 

Používat vegetaci ke 
stabilizaci půdy, na níž 
probíhaly pracovní operace 

Ztráta dravců v důsledku snížených zdrojů 
kořisti (např. z důvodu zhoršení stanoviště 
nebo rušení) 

Viz opatření týkající se 
rušení uvedená výše 

Řízené činnosti pro podporu 
zdrojů kořisti 

Zvýšená míra okusování vegetace 
z důvodu vyššího počtu býložravců 
plynoucího ze snížené míry predace 
(např. kvůli emigraci citlivých predátorů) 

Viz opatření týkající se 
rušení 

Viz opatření týkající se rušení 

Ztráta živočišných druhů z konkrétních 
oblastí v důsledku roztříštěnosti stanovišť 

Vyhnout se citlivým 
oblastem 

Používat stávající přístupové 
cesty 

Snížená životaschopnost malých populací 
druhů v důsledku snížené imigrace 
vyplývající z roztříštěnosti stanovišť 

Vyhnout se citlivým 
oblastem 

Řízená opatření ke zvýšení 
životaschopnosti populací 

Kumulativní dopady (tj. dopady, které vznikají v kombinaci s jinými projekty) 
Ztráta druhů vyžadujících velká teritoria 
(např. predátorů nejvyšší úrovně) 
v důsledku kombinovaného účinku ztráty 
a fragmentace stanovišť 

Viz opatření v případě 
ztráty a fragmentace 
stanovišť 

Viz opatření v případě ztráty 
a fragmentace stanovišť 
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5.6 Odpovídající posouzení plánů 
 
Plány a programy i jednotlivé projekty mohou být předmětem odpovídajícího posouzení 
podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. V případě prvně uvedených se tato možnost týká 
zejména územních plánů55 a plánů těžby nerostných surovin. 
 
Takové plány podléhají rovněž nutnosti posouzení SEA56 (viz kapitola 2). Podle odůvodnění 
směrnice SEA: Vyplývá-li povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí současně 
ze směrnice SEA a z jiných právních předpisů Společenství, jako je směrnice o ptácích 
a směrnice o stanovištích, mohou členské státy za účelem zamezení opakovanému 
posuzování stanovit koordinované nebo společné postupy, které splňují požadavky 
příslušných právních předpisů Společenství. 
 
Posouzení SEA musí brát v úvahu vlivy na lokality Natura 2000 a je také užitečné v rámci 
širších otázek životního prostředí a řešení konfliktů ohledně využití půdy na strategické 
úrovni, ale odpovídající posouzení představuje rozhodovací systém, který je nutný pro 
provedení analýzy vlivů těžebního průmyslu na celistvost lokalit Natura 2000. Společný nebo 
koordinovaný postup při provádění odpovídajícího posouzení a SEA se doporučuje u plánů 
a programů, za předpokladu, že jsou splněny a jasně odlišeny požadavky obou směrnic. 
 
Odpovídající posouzení by mělo brát v úvahu vliv politik a návrhů plánů těžby nerostných 
surovin na celistvost lokalit Natura 2000, samostatně či v kombinaci s jinými plány nebo 
projekty. Je třeba zvážit identifikaci adekvátních opatření ke zmírnění a hledání méně 
škodlivých řešení návrhů. Tento postup může také zahrnovat odstranění nebo nahrazení 
některých prvků plánu, které by, vzhledem k jejich negativním vlivům, nemusely být později 
schváleny. 
 
Odpovídající posouzení musí být zaznamenáno a provedeno s cílem ověřit, zda dotyčný 
plán nebude mít nepříznivý vliv na celistvost lokalit Natura 2000. Opět platí, že by se 
posouzení mělo omezovat na vlivy na stanoviště a druhy v zájmu Společenství, pro které 
byly lokality do sítě zařazeny. Komplexnost prováděných prací posouzení by měla být 
přiměřená k zeměpisnému rozsahu plánu a povaze a rozsahu zjištěných vlivů. 
 
Odpovídající posouzení se nemusí provádět podrobněji ani s použitím více zdrojů, než je 
nezbytné pro jeho účel. Bylo by nevhodné a neproveditelné posuzovat vlivy v takové míře 
podrobnosti, jaká by za normálních okolností byla potřebná pro odpovídající posouzení na 
úrovni projektu (DCLG 2006). Je však nutné získat informace dostačující pro to, aby bylo 
možné odpovídající posouzení provést: pro tento účel může být nutné provést další šetření 
a analýzu dopadů. 
 
Zásada proporcionality platí také pro: strategičtější plány a strategie, pokud není možné určit 
dopad na jednotlivé lokality, analýza by se měla zaměřit na přímé překážky a hlavní rizika; 
na úrovni projektů by se měla zaměřovat na vlivy specifické pro danou lokalitu. Základním 
cílem je však vždy vyloučit nebo odstranit riziko nepříznivých vlivů na celistvost lokalit 
Natura 2000, případně eliminovat vše, co by opravňovalo k přiměřeným obavám, že by tyto 
nežádoucí vlivy mohly nastat. 
 

                                                 
55 Evropský soudní dvůr potvrdil, že čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích musí být uplatňován na územní plány, 
které mohou pravděpodobně mít významný vliv na lokalitu Natura 2000. (Rozsudek ESD ve věci C‐6/04, Komise 
v. Spojené království, 20. října 2005. EK 2006a; viz příloha 2). 
56 Čl. 3 odst. 2 písm. b) ‐ posouzení vlivů na životní prostředí [se] provádí u všech plánů a programů, u kterých je 
vyžadováno posouzení podle článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s ohledem na možný vliv na území.  
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Proces odpovídajícího posuzování plánů těžby nerostných surovin může zahrnovat 
následující úkoly: 
 
Analýza lokality 
- identifikace všech lokalit Natura 2000 v oblasti ovlivněné plánem těžby nerostných surovin; 
- identifikace cílů ochrany dotyčných lokalit a ochranyhodných charakteristik (stanovišť a druhů); 
- identifikace klíčových environmentálních vlastností a ekologických faktorů podporujících celistvost 

lokality; 
- analýza zranitelnosti lokality ve vztahu k politikám a návrhům plánu. 
 
Analýza jiných plánů a projektů 
- identifikace všech ostatních národních/regionálních/místních plánů, které mohou přispět 

k nepříznivým vlivům na některé nebo všechny lokality Natura 2000 v oblasti, na kterou má plán 
těžby nerostných surovin dopad; 

- identifikace dalších možných vlivů prostřednictvím interakce s jinými plány a projekty. 
 
Analýza plánu 
Určení, zda lze konstatovat, že plán nebude mít nepříznivý vliv na celistvost lokalit Natura 2000, a to 
s ohledem na následující záležitosti: 
a. cíle ochrany lokalit, 
b. zeměpisný rozsah a cíle plánu, 
c. status a stav lokalit, 
d. faktory ovlivňující ochranyhodné vlastnosti lokalit, 
e. dopad plánu na tyto faktory, 
f. pravděpodobný vliv plánu samotného a/nebo v kombinaci s jinými plány a projekty na celistvost 

lokalit, 
g. opatření ke zmírnění identifikovaná za účelem zabránění nepříznivému vlivu na celistvost lokalit 

Natura 2000. 
 
 
Pravděpodobné vlivy plánu jsou posuzovány ve vztahu ke všem ochranyhodným 
vlastnostem dotčených lokalit. Je třeba identifikovat rizika nežádoucích vlivů na celistvost 
lokalit Natura 2000 v zeměpisném rozsahu plánu, s uplatněním zásady předběžné 
opatrnosti. To znamená, že pokud jsou vědecké důkazy nedostatečné, neprůkazné nebo 
nejisté, je třeba při identifikaci vlivů, které mohou poškodit celistvost lokality, přezkoumat 
jakékoli náznaky plynoucí z předběžného objektivního vědeckého hodnocení, že existují 
rozumné důvody k obavám. 
 
Když se posuzuje, zda může mít plán pravděpodobně vliv na celistvost lokality Natura 2000, 
je vhodné co nejdříve v procesu plánování zahájit konzultace s příslušným orgánem ochrany 
přírody. Pokud nelze vyloučit nepříznivé vlivy, musí se plánovací orgán zabývat zmírněním 
takových vlivů, aby bylo možné dojít k závěru, že žádné nežádoucí vlivy neexistují. 
 
Hlavní možnosti jsou: 
- změna politiky nebo návrhu plánu; 
- nový návrh, například jiné umístění některých prvků plánu; 
- realizace strategie zmírnění vlivů. 
 
Pokud se plán kdykoli před schválením výrazně změní, je třeba se takovými změnami 
rovněž zabývat v odpovídajícím posouzení. (Dodd et al. 2007) 
 
Návrh opatření ke zmírnění může být dále v rámci procesu posuzování rozvíjen. Aby bylo 
možné dospět k závěru, že při zohlednění opatření ke zmírnění nebude existovat žádný 
negativní vliv na celistvost lokality Natura 2000, musí plánovací orgán ověřit, že zmírnění 
bude fungovat. 
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V rámci plánování na vysoké úrovni (např. v případě národních/regionálních plánů) bude 
zmírnění (a případně též kompenzace) pravděpodobně znamenat určení širších parametrů, 
které je třeba podrobněji rozpracovat na nižší úrovni, kde by mělo být možné nastavit 
ekologické, místní, časové, právní a finanční parametry, jimž budou muset vyhovět veškeré 
plánovací aplikace. Tyto parametry by měly být potvrzeny příslušnými orgány, například 
orgány na ochranu přírody, aby se tak zajistilo, že jsou vhodné i proveditelné (Dodd et al. 
2007). 
 
Hlavní výhodou tohoto plánovacího procesu je schopnost zvažovat méně škodlivá řešení, 
která splní cíle plánu, např. dodávky x milionů tun písku po dobu delší než 25 let. Tento 
opakující se proces by měl být plně využit k zajištění takových řešení, která chrání soustavu 
Natura 2000 a zajišťují udržitelné zásobování nerostnými surovinami v míře dostačující 
k naplnění potřeb společnosti. 
 
 
5.7 Závěry odpovídajícího posouzení 
 
Schválení plánu nebo projektu je na příslušných vnitrostátních orgánech, s ohledem na 
závěry odpovídajícího posouzení vlivů plánu nebo projektu na příslušnou lokalitu 
Natura 2000. Ke schválení je možné přistoupit až po ujištění, že celistvost dané lokality 
nebude negativně ovlivněna. Jsou-li závěry pozitivní v tom smyslu, že neexistují důvodné 
vědecké pochybnosti ohledně neexistence vlivů na lokalitu, mohou příslušné orgány plán 
nebo projekt schválit. 
 
Pokud není možné vyloučit důvodné vědecké pochybnosti o neexistenci nepříznivých vlivů 
na celistvost lokality, které souvisí se zvažovaným plánem nebo projektem, příslušný orgán 
povolení vydat nesmí (rozsudek ESD ve věci C-127/02, EK 2006a; viz také příloha 3), 
a/nebo musí vyžadovat začlenění dalších opatření ke zmírnění tak, aby byly veškeré 
důvodné vědecké pochybnosti odstraněny. Nakonec, když to podmínky dovolují, je možné 
uplatnit ustanovení čl. 6 odst. 4. 
 
Koncept „celistvosti lokality“ se zaměřuje na konkrétní lokalitu a souvisí s jejími cíli ochrany. 
Proto není přípustné nepříznivě ovlivňovat její celistvost, aby stav z hlediska ochrany druhů 
a stanovišť, které se nacházejí v dané lokalitě a na které má vliv plán nebo projekt, zůstal na 
evropském území daného členského státu i nadále příznivý (EK 2000b). 
 
Odpovídající posouzení a jeho závěry je třeba jasně zaznamenat. V tomto ohledu by měla 
být zpráva z odpovídajícího posouzení dostatečně podrobná, aby dokládala, jak se ke 
konečnému rozhodnutí došlo a na jakých vědeckých základech bylo rozhodnuto. Tento 
požadavek potvrzuje i judikatura ESD.57 
 
Zpráva by měla: 
• popsat dostatečně podrobně projekt nebo plán, aby mohla veřejnost pochopit jeho 

velikost, rozsah a cíle; 
• popsat základní podmínky a cíle ochrany lokality Natura 2000; 
• identifikovat nepříznivé vlivy projektu nebo plánu na lokalitu Natura 2000; 
• vysvětlit, jak bude možné pomocí zmírnění se těmto vlivům vyhnout; 
• stanovit časový plán a identifikovat mechanismy, jejichž prostřednictvím budou opatření 

ke zmírnění zajištěna, prováděna a sledována. 

                                                 
57 „Odpovídající posouzení by mělo obsahovat kompletní, přesné a konečné závěry, které jsou schopny 
odstranit jakékoli důvodné vědecké pochybnosti, pokud jde o účinky činností navrhovaných v dotčené 
lokalitě.“ (Komise/Itálie, C‐304/05) 
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6.  ČLÁNEK 6 ODST.4: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ, NALÉHAVÉ 
DŮVODY PŘEVAŽUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZÁJMU A 
KOMPENZACE  

 
 
 
 
 
 
 

- Čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích stanoví mechanismus pro řešení, za výjimečných okolností, 
plánů nebo projektů, u nichž nelze vyloučit škodlivé vlivy na celistvost lokality či lokalit 
Natura 2000. 

- Příslušné orgány musí analyzovat a prokázat neexistenci méně škodlivé alternativy a skutečnost, 
že je dotyčný plán nebo projekt potřeba z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. 

- Dobrá znalost nejen o tom, kde se nerostné suroviny vyskytují, ale také o přístupnosti, kvalitě 
a proveditelnosti těžby nerostných surovin, je pro úplné zhodnocení alternativních zdrojů 
nezbytná. 

- Převažující veřejný zájem může zahrnovat lidské zdraví, veřejnou bezpečnost, nesporně příznivé 
důsledky pro životní prostředí a jiné zájmy společenského a hospodářského charakteru. 

- V takovém případě je nutné provést odpovídající kompenzační opatření, kterými bude zajištěna 
ochrana celkové soudržnosti sítě Natura 2000. Kompenzační opatření musí mířit konkrétně na 
nevyhnutelné nepříznivé vlivy plánu nebo projektu. 

 
 
6.1 Úvod 
 
Pokud není možné na základě odpovídajícího posouzení určit, že plán nebo projekt nebude 
mít nepříznivý vliv na celistvost dotčené lokality, ustanovení čl. 6 odst. 4 směrnice 
o stanovištích se vztahují na všechna následná rozhodnutí, která jsou přijímána, aby se 
v projektu pokračovalo tak, jak je navržen. Čl. 6 odst. 4 se uplatňuje pouze za přísných 
podmínek. 
 
Požadavky čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích stanoví soubor podmínek, které musí být 
splněny, aby mohl příslušný orgán povolit plán nebo projekt, když odpovídající posouzení 
nemůže prokázat, že takový plán nebo projekt nebude mít nepříznivý vliv na celistvost 
lokality Natura 2000. Protože představuje výjimku z čl. 6 odst. 3, podléhá naplnění 
podmínek, za kterých může být uplatněn, přísnému výkladu. 
 

Čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích (92/43/EHS) 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro lokalitu musí být určitý plán nebo 
projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 
a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 
členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě 
Natura 2000. O přijatých kompenzačních opatřeních uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak 
mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 
s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí nebo jiné naléhavé 
důvody převažujícího veřejného zájmu podle stanoviska Komise. 
 



 66 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 
 2000 

 
Obrázek 6. Vývojový diagram podmínek podle čl. 6 odst. 4 
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Podmínkou je, že každý, kdo chce čl. 6 odst. 4 využít, musí prokázat, že skutečně existují 
následující podmínky: 
 
1 alternativa předložená ke schválení je nejméně škodlivá pro celistvost lokality 

Natura 2000, pokud jde o ochranyhodné zájmy, a neexistuje jiná proveditelná alternativa, 
která by neměla nepříznivý vliv na celistvost lokality Natura 2000; 

2 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (IROPI); 
3 byla přijata veškerá nezbytná kompenzační opatření. 

 
Evropská komise vydala pokyny k čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích (EK 2007b), které 
uvádí vysvětlení pojmů alternativní řešení, naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, 
kompenzační opatření, celková soudržnost a stanovisko Komise, jež je v některých 
případech požadováno.58 
 
 
6.2 Neexistence alternativních řešení 
 
Alternativní řešení by mohla zahrnovat alternativní umístění, jiný rozsah či návrh 
rozvojového záměru nebo alternativní postupy. Jiná alternativní řešení, která je třeba zvážit, 
představují opakované použití nebo recyklace materiálů nebo využití alternativních 
materiálů, kterými je lépe se zabývat na úrovni strategického plánování. 
 
Zastánci projektu nebo plánu by měli zvážit alternativní řešení a jejich dopady v nejranějších 
fázích plánování rozvojového záměru. Aby však byly splněny požadavky čl. 6 odst. 4, je na 
příslušném orgánu, aby posoudil alternativní řešení, jakmile je ve fázi odpovídajícího 
posouzení dosaženo závěru, že není možné říci, že plán nebo projekt nebude mít nepříznivé 
vlivy na celistvost dotčené lokality. 
 
V souladu se zásadou subsidiarity je na příslušných vnitrostátních orgánech, aby posoudily 
relativní dopad jiných alternativ na předmětnou lokalitu nebo jakékoli jiné lokality 
Natura 2000, které by mohly být ovlivněny. Je třeba zdůraznit, že referenční parametry pro 
taková srovnání se zabývají aspekty týkajícími se ochrany a zachování celistvosti lokality 
a jejích ekologických funkcí. Jakékoli následné rozhodnutí pokračovat v projektu vyžaduje 
vhodné zvážení všech možných alternativ a je třeba prokázat neexistenci alternativního 
řešení (viz věc C-239/04 v příloze 3). 
 
Dobrá znalost nejen o tom, kde se nerostné suroviny vyskytují, ale také o přístupnosti, 
kvalitě a proveditelnosti těžby nerostných surovin, je pro úplné zhodnocení alternativních 
zdrojů nezbytná. Ze všeho nejdříve musí příslušné orgány analyzovat a prokázat potřebu 
plánu nebo projektu. Proto by měla být v této fázi zvažována i tzv. nulová varianta (EK 2000, 
2007b). 
 
 
6.3 Naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (IROPI) 
 
Koncepce naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu není ve směrnici definována. 
Ze znění čl. 6 odst. 4 je však jasné, že pouze veřejné zájmy, bez ohledu na to, zda jsou 
prosazovány veřejnými nebo soukromými subjekty, je možné stavět do protiváhy s cíli 
ochrany přírody dle směrnice. O projektech vypracovaných soukromými subjekty proto lze 
mít za to, že splňují podmínky čl. 6 odst. 4, pokud jsou v nich takové veřejné zájmy 
předloženy a prokázány (EK 2007b). 

                                                 
58 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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Takový veřejný zájem může zahrnovat lidské zdraví, veřejnou bezpečnost, nesporně 
příznivé důsledky pro životní prostředí a jiné zájmy společenského a hospodářského 
charakteru.59 
 
Pro splnění požadavků čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích mohou příslušné vnitrostátní 
orgány předmětné plány a projekty schválit, pouze když dojdou k závěru, že výše uvedené 
naléhavé důvody jsou závažnější než cíle ochrany lokality či lokalit Natura 2000, na které 
mají mít uvedené iniciativy vliv. Tato skutečnost by měla být prokázána na základě 
následujících úvah: 
 
a) Veřejný zájem musí být převažující: je tedy zřejmé, že ne každý druh veřejného zájmu 

společenského a hospodářského charakteru je dostačující, zejména s ohledem na 
konkrétní váhu zájmů chráněných směrnicí (viz např. čtvrtý bod odůvodnění, který uvádí 
„přírodní dědictví Společenství“). 

b) V tomto kontextu se zdá být rovněž rozumné předpokládat, že veřejný zájem může být 
naléhavý, pouze pokud se jedná o dlouhodobý zájem, krátkodobé hospodářské zájmy 
nebo jiné zájmy, které by měly pro společnost jen krátkodobý přínos by se nezdály být 
dostatečné, aby převážily nad dlouhodobými zájmy ochrany přírody chráněné směrnicí. 
Převažující zájmy, jako dlouhodobé, základní společenské zájmy, mohou být řádně 
identifikovány předem na základě zveřejněných politik a plánů. 

 
Je rozumné se domnívat, že „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně zájmů 
společenské a hospodářské povahy“ odkazují na situace, kdy se prokáže, že jsou plánované 
plány nebo projekty nepostradatelné: 
- v rámci činností nebo politik, jejichž cílem je chránit základní hodnoty pro život občanů 

(zdraví, bezpečnost, životní prostředí); 
- v rámci rámcových nebo základních politik pro stát a společnost; 
- v rámci provádění činností hospodářské nebo společenské povahy, plnění zvláštních 

povinností veřejné služby. 
 

Je třeba poznamenat, že podmínky převažujícího veřejného zájmu jsou ještě přísnější, 
pokud se jedná o realizaci plánu nebo projektu, který by mohl mít nepříznivý vliv na 
celistvost lokality Natura 2000, v níž se nacházejí prioritní ochranyhodná stanoviště a/nebo 
ochranyhodné druhy, jsou-li tato stanoviště a/nebo tyto druhy postiženy. Tyto případy lze 
odůvodnit, pouze pokud existují důvody převažujícího veřejného zájmu týkající se: 
- lidského zdraví a veřejné bezpečnosti, 
- převažujících příznivých důsledků pro životní prostředí, 
- nebo z jiných naléhavých důvodů, pokud bylo před udělením souhlasu s plánem nebo 

projektem získáno stanovisko Komise (EK 2007b). 
 
 
6.4. Přijetí veškerých nezbytných kompenzačních opatření 
 
Kompenzační opatření, jak jsou popsaná v čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, představují 
„poslední možnost“ a používají se pouze tehdy, když bylo rozhodnuto pokračovat v plánu 
nebo projektu, který by mohl mít negativní vliv na celistvost lokality Natura 2000, protože 
neexistují žádné alternativy a u projektu bylo v souladu s výše uvedenými podmínkami 
shledáno, že se jedná o projekt převažujícího veřejného zájmu. 
 

                                                 
59 V tomto ohledu je možné brát v úvahu relevantní aspekty stanovené ve Sdělení o Iniciativě v oblasti surovin 
(KOM(2008) 699 v konečném znění, SEK(2008) 2741). 
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Kompenzační opatření jsou specifická opatření cílená na nevyhnutelné nepříznivé vlivy 
projektu nebo plánu. Jejich cílem je zajistit, aby byla chráněna celková soudržnost sítě 
Natura 2000, a měla by poskytnout náhradu přesně odpovídající negativním vlivům na 
příslušný druh nebo na příslušné stanoviště. 
 
Nebylo zatím získáno mnoho zkušeností s realizací kompenzačních opatření podle čl. 6 
odst. 4 směrnice o stanovištích u projektů PTNS, a to proto, že je nepravděpodobné, že by 
mnoho projektů PTNS dospělo do této fáze, protože obvykle je k dispozici nějaké méně 
škodlivé alternativní řešení. Také možná nemáme dostatek informací o takových případech. 
Realizace kompenzačních opatření podle čl. 6 odst. 4 může využít zkušenosti, které existují, 
pokud jde o využívání obecnějšího konceptu vyrovnávání biologické rozmanitosti ze strany 
PTNS (viz kapitola 7). 

 
Aby byla zajištěna ochrana celkové soudržnosti sítě Natura 2000, měla by kompenzační 
opatření navržená pro plán nebo projekt: 

a) přispívat k ochraně přírodních stanovišť a druhů v zájmu Společenství „v rámci 
příslušného biogeografického regionu“, s cílem zajistit zachování celkové soudržnosti 
sítě Natura 2000 (v případě lokalit vyhlášených podle směrnice o stanovištích), nebo ve 
stejném rozsahu, ve stejné migrační trase nebo zimovišti v případě ptačích druhů 
(tj. u lokalit vyhlášených podle směrnice o ptácích) v daném členském státě; 

b) týkat se, ve srovnatelném měřítku, těch stanovišť a druhů v zájmu Společenství, na něž 
působil negativní vliv; 

c) poskytovat funkce srovnatelné s funkcemi, které odůvodňovaly výběr původní lokality, 
zejména pokud jde o adekvátní zeměpisnou distribuci. 

 
Považuje se za správnou praxi, aby byla kompenzační opatření realizována co nejblíže 
k postižené oblasti s cílem maximalizovat šance na ochranu celkové soudržnosti sítě 
Natura 2000. Nejvíce preferovanou možnost proto představuje kompenzační opatření 
v dotčené lokalitě Natura 2000 nebo v její blízkosti, v místě vykazujícím vhodné podmínky, 
aby mohla být opatření úspěšná. To však není vždy možné a je nutné stanovit celou řadu 
priorit, které je třeba uplatňovat při hledání místa, které splňuje požadavky směrnice 
o stanovištích. 
 
Obecná zásada je taková, že kompenzační opatření by se měla realizovat a měla by 
fungovat před zahájením prací na plánu nebo projektu. Tento postup pomůže tlumit škodlivé 
vlivy projektu na druhy a stanoviště, neboť nabízí vhodná alternativní umístění 
v kompenzační oblasti. 
 
Pokud není zcela možné tohoto cíle dosáhnout, mohly by příslušné orgány požadovat 
dodatečnou kompenzaci za průběžné ztráty, k nimž by mohlo mezitím dojít. Členské státy by 
měly věnovat zvláštní pozornost případům, kdy vznikají negativní vlivy plánu nebo projektu 
ve vzácných přírodních stanovištích nebo v přírodních stanovištích, která potřebují na 
poskytování stejné ekologické funkce dlouhou dobu (EK 2007b). Za těchto okolností se 
pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu nejlépe hodnotí pomocí přezkoumávaných 
vědeckých studií trendů. 
 
Informace o kompenzačních opatřeních by měly být předloženy Komisi před jejich realizací 
a samozřejmě před realizací příslušného plánu nebo projektu. Proto se doporučuje, aby byla 
kompenzační opatření předkládána Komisi, jakmile budou v procesu plánování přijata, aby 
mohla Komise v rámci své pravomoci strážce Smlouvy posoudit, zda jsou ustanovení 
směrnice správně uplatněna (EK 2007b). 
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Pokud může dojít k nepříznivému vlivu na prioritní stanoviště a/nebo druhy, Komise vydá 
stanovisko. Při zveřejňování svého stanoviska bude Komise kontrolovat rovnováhu mezi 
postiženými ekologickými hodnotami a uváděnými naléhavými důvody a bude hodnotit 
kompenzační opatření. Stanovisko není závazné, ale v případě neshody s právem 
Společenství je možné podat žalobu. 
 
Podle stávajících pokynů EK (EK 2007b) mohou kompenzační opatření podle čl. 6 odst. 4 
sestávat z jedné nebo více následujících akcí: 
 
- obnovení nebo rozšíření stávajících lokalit Natura 2000: obnovení stanoviště s cílem 

zajistit zachování jeho hodnoty z hlediska ochrany a soulad s cíli ochrany lokality nebo 
zlepšení zbývajícího stanoviště v poměru ke ztrátě v důsledku vlivu plánu nebo projektu 
na lokalitu Natura 2000; 

 
- nové vytvoření stanoviště: vytvoření nového stanoviště v nové nebo rozšířené lokalitě, 

jež by měla být začleněna do soustavy Natura 2000; 
 
- vyhlášení nových lokalit podle směrnice o ptácích a o stanovištích, ve spojení s jinými 

pracemi, jak je popsáno výše. Pokud jde o kompenzační opatření za lokality podle 
směrnice o ptácích (lokality ZCHO), jakákoli nová stanoviště vytvářená jako kompenzace 
za škody způsobené v lokalitě ZCHO by měla být označena jako ZCHO, jakmile splní 
své cíle, aby se tak zachovala celková soudržnost sítě. 

 
 
Hlavní otázky, kterými je třeba se zabývat při navrhování kompenzačních opatření, 
zahrnují: 
- cíle, které řeší nevyhnutelné nežádoucí vlivy a zajišťují ochranu celkové soudržnosti sítě 

Natura 2000; 
- zajištění, aby bylo odškodnění proveditelné a účinné, tj. míra rizika neúspěchu; 
- posouzení technické proveditelnosti; 
- rozsah kompenzačních opatření; 
- umístění ve vztahu ke škodám; 
- načasování ve vztahu k poškození; 
- dlouhodobé provádění. 
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7.   NĚKTERÉ POSTUPY PTNS A JEJECH VZTAH 
K USTANOVENÍM ČL. 6 ODST. 3 A 4 

 
 
 
 
 

- PTNS vyvíjí značné úsilí, nejen pokud jde o snižování dopadů, ale také za účelem přispívání 
k zachování biologické rozmanitosti, zejména prostřednictvím sanace těžebních lokalit a realizace 
vyrovnání biologické rozmanitosti. 

- Sanace lokalit může také přispět ke tvorbě stanovišť a ochraně určitých druhů, které jsou 
chráněny podle směrnic EU o přírodě. 

- Zvýšená míra sanace dolů a lomů vedla k lepšímu pochopení jejich potenciálu přispět k plnění 
cílů ochrany biologické rozmanitosti. 

- Vyrovnávání biologické rozmanitosti představuje praxi často využívanou subjekty PTNS pro 
kompenzaci nevyhnutelných dopadů vyplývajících z činnosti na biologickou rozmanitost. Tento 
postup může rovněž poskytovat příležitosti k posílení stanovišť a populací druhů v EU. 

- Možnosti pro posuzování těchto postupů PTNS ve vztahu k čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 
o stanovištích je třeba v budoucnosti ještě zkoumat. 

 
 
7.1 Sanace 
 
Sanace představuje proces konverze opuštěné půdy na použitelnou půdu a může zahrnovat 
stavební, stejně jako ekologická řešení. Plán sanace je obvykle nedílnou součástí projektu 
PTNS a součástí podmínek povolení.60 Projekty sanace lomů a dolů se stále více využívají 
k opětovnému zavádění některých druhů a stanovišť na konci životního cyklu projektu. 
 
Projekty sanace lokalit mají tedy potenciál přispět k vytvoření stanovišť a k ochraně určitých 
druhů, které jsou chráněny v rámci směrnic EU o přírodě. Proto je vhodné sanaci strategicky 
naplánovat, protože tak lze činnosti integrovat do širší strategie ochrany přírody 
(např. regionální či národní). Některé zajímavé zkušenosti byly získány v EU prostřednictvím 
partnerství mezi nevládními organizacemi, místními zúčastněnými stranami a průmyslem. 
Některé relevantní příklady jsou uvedeny v příloze 2. 
 
 
7.1.1. Uvažování o sanaci dolů/lomů v kontextu článku 6 směrnice o stanovištích 
 
Relevantní otázkou ve vztahu k odpovídajícímu posouzení vlivů těžebních prací na síť 
Natura 2000 je, zda může plán sanace přispět k opatřením ke zmírnění či k opatřením 
kompenzujícím nepříznivé vlivy na celistvost lokality. 
 

                                                 
60 Sanaci důlních odpadních zařízení, například odpadních hald a odkališť, vyžaduje směrnice 2006/21/ES 
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. 
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Plánování sanace lokalit za účelem posílení biologické rozmanitosti v provozech těžby 
nerostných surovin (Spojené království) 
 
V roce 2005 zahájila organizace RSPB projekt Potenciál obnovy těžebních lokalit, který používal 
geografické informační systémy (GIS) pro posouzení potenciálu tvorby významných stanovišť volně 
žijících živočichů v těžebních lokalitách po celé Anglii. Tento potenciál byl poté porovnán s cíli pro 
expanzi stanovišť v rámci Spojeného království (Akční plán Spojeného království v oblasti biologické 
rozmanitosti), aby se vyjevilo, jaký příspěvek mohou těžební lokality v Anglii představovat. Projekt byl 
realizován s podporou z fondu Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) prostřednictvím výzkumné 
organizace Minerals Industry Research Organisation (MIRO). 
 
Prvním výstupem projektu byla zpráva „Nature After Minerals: how mineral site restoration can benefit 
people and wildlife“ („Příroda po těžbě nerostných surovin: jak může sanace těžební lokality pozitivně 
přispět lidem i volně žijícím živočichům“). Zpráva uvádí výsledky analýzy GIS spolu s výsledky 
průzkumu provozních společností a projektantů s ohledem na faktory, které brání tomu, aby 
v těžebních lokalitách vznikalo více stanovišť. Stanoví také vizi, jak by mohly těžební lokality přispět 
k plnění Akčního plánu Spojeného království v oblasti biologické rozmanitosti, a poskytl doporučení, 
která pomohou tuto vizi naplňovat. 
 
Druhým výstupem byly webové stránky After Minerals (www.afterminerals.com), které umožňují 
uživatelům podívat se na kteroukoli z celkového počtu přibližně 1 300 aktivních těžebních lokalit 
v Anglii a zobrazit, jaké stanoviště či jaká stanoviště by zde bylo možné vytvořit. Tyto webové stránky 
představují důležitý zdroj pro podporu vytváření dalších kvalitních stanovišť v těžebních lokalitách. 
 
Protože není možné ani žádoucí vytvářet stanoviště v těžebních lokalitách na všech místech, kde je 
to fyzicky možné, postoupil model dále a stanovil priority pro jednotlivé lokality podle jejich blízkosti 
k existujícím místům výskytu stejného stanoviště. Pokud byla například těžební lokalita vhodná pro 
vytvoření nížinných vřesovišť a nacházela se v blízkosti míst, kde se již nížinná vřesoviště vyskytují, 
dosáhla by taková lokalita pro tento typ stanoviště nejvyšší priority. 
 
 
Stávající pokyny EK ohledně článku 6 směrnice o stanovištích rozlišují: 
 
- opatření ke zmírnění, jež mají za cíl minimalizovat nebo dokonce eliminovat nepříznivé 

vlivy na lokalitu (viz bod 5.5); 
 
- kompenzační opatření, jež jsou určena ke kompenzaci vlivu na lokality, jejichž 

celistvost je předmětným plánem nebo projektem nepříznivě ovlivněna, aby bylo možné 
zachovat celkovou soudržnost sítě Natura 2000. 

 
Kompenzační opatření ve smyslu čl. 6 odst. 4 jsou zvažována až po provedení 
odpovídajícího posouzení, při kterém nebyl učiněn závěr, že celistvost lokality nebude 
nepříznivě ovlivněna, a přitom neexistují alternativní řešení a existují naléhavé důvody 
převažujícího veřejného zájmu. Kompenzační opatření jsou určena ke kompenzaci 
dopadu na přírodní stanoviště a/nebo druhy, které jsou plánem nebo projektem 
nepříznivě ovlivněny, např. konkrétní část stanoviště je nahrazena jiným stanovištěm, 
často nově vytvořeným, případně zlepšením již existujícího stanoviště. 

 
S ohledem na možnosti sanace přispět k opatřením ke zmírnění či ke kompenzačním 
opatřením v kontextu článku 6 je možné uvažovat takto: 
 
- Provozovatelé těžebních lokalit by měli analyzovat možnou úlohu sanace při snižování 

předpokládaných nepříznivých vlivů. Přestože není pravděpodobné, že by sanace 
takové vlivy odstranila, zejména jsou-li důsledkem fyzického odkrytí hornin, a tudíž ztráty 
vlastností, může existovat prostor pro snížení jejich rozsahu, například prostřednictvím 
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postupné sanace vytěžených částí těžebních oblastí během provozní fáze. V takových 
případech je možné považovat sanaci za příspěvek ke „zmírnění“ vlivů projektu. 

 
- Sanace se často provádí nejen po těžbě, ale již v jejím průběhu, a to integrovaným 

způsobem. Např. celá oblast těžby může pokrývat 10 ha, ale v jakémkoli daném 
okamžiku jsou provozovány pouze 2 ha, zatímco ostatní vytěžené oblasti jsou průběžně 
sanovány. Jak zásadní může příspěvek ke zmírnění být, závisí na příslušných 
stanovištích a druzích. Zemědělská stanoviště používaná různými druhy ptáků mohou 
být v mnoha případech obnovena s dostatečnou jistotou v relativně krátkém čase, 
obzvláště když jsou uchovány původní půdy, které se pak pro sanaci použijí. Na druhou 
stranu většina typů stanovišť uvedených v příloze I směrnice o stanovištích může pro 
plnou sanaci potřebovat mnohem více času. 

 
- Pokud není možné dosáhnout výsledků sanačních akcí během mnoha let (nebo možná 

i desítek let) po zahájení těžební činnosti a vzniku vlivů na lokalitu Natura 2000, není 
možné považovat sanaci za příspěvek ke „zmírnění“ vlivů projektu, přinejmenším 
v kontextu odpovídajícího posouzení podle článku 6. 

 
- Odpovídající posouzení bude analyzovat, zda by projekt mohl mít nepříznivý vliv na 

celistvost lokality Natura 2000, a bude brát v úvahu jakýkoli vliv, kterým by sanace mohla 
přispět k celkovým opatřením ke zmírnění. Toto by se mělo určovat případ od případu, 
s přihlédnutím ke všem relevantním otázkám, jako jsou: cíle ochrany lokality 
Natura 2000, které mohou být ovlivněny těžebním projektem, povaha a doba trvání 
projektu a předpokládané nepříznivé vlivy, velikost těžební oblasti, na které se vždy 
v určitou dobu pracuje, návrh a načasování sanačního programu v rámci průběžného 
řízení projektu atd. 

 
Pokud jde o lokality Natura 2000, je hlavním kritériem určujícím, zda sanace splňuje 
požadavky kladené na opatření ke zmírnění, doložení, že je zachována celistvost 
lokality, tj. soudržnost její ekologické struktury a funkce v celé oblasti (viz kapitola 5). 

 
Podpůrná kritéria, která by měla být splněna, má-li být sanace považována za příspěvek 
k zachování celistvosti lokality, jsou následující: 
 
1. sanační opatření se zabývá také nepříznivě ovlivněnými stanovišti a/nebo druhy 

(tj. obnovou stejného typu stanovišť/druhů); 
2. sanační opatření se zaměřuje na postiženou oblast; 
3. sanace musí vést k významnému snížení negativních vlivů, a to pokud jde o trvání, 

rozsah i intenzitu; tohoto snížení musí být dosaženo v krátké době během těžby. 
 
Podle čl. 6 odst. 4 Komise navrhla, že by kompenzační opatření měla být prováděna před 
zahájením projektu (EK 2007b), takže obecně nelze mít za to, že sanace přispívá ke 
kompenzaci, přinejmenším ne pro stejný projekt. 
 
Avšak za velmi speciálních okolností může sanace těžební lokality (projekt A, který nemá 
nepříznivý vliv na lokalitu Natura 2000) poskytnout vhodná a pokročilá vyrovnávací opatření 
pro další těžební projekt (projekt B) v jiné lokalitě, kde není možné nepříznivé vlivy vyloučit 
a kde je možné vyhovět podmínce neexistence alternativního řešení a naléhavých důvodů 
převažujícího veřejného zájmu. 
 
To by vyžadovalo, aby bylo obnovy nebo nového vytvoření typů stanovišť postižených 
projektem nebo obnovy či rozšíření populace druhů úspěšně dosaženo dříve, než se projeví 
negativní dopady daného projektu. Kromě toho musí být taková opatření prováděna na 
vhodném místě, aby byla zachována soudržnost sítě Natura 2000. 
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7.1.2 Efektivita sanace 
 
Potenciál tvorby nových stanovišť o vysoké hodnotě pro biologickou rozmanitost 
prostřednictvím sanace lokality je značný. Obnovení původních společenstev rostlin 
a živočichů je však často velmi obtížné dosáhnout, zejména v případě, kdy byla dotyčná 
lokalita závažně degradována (ICMM, 2006). Je třeba pečlivě analyzovat míru 
proveditelnosti a úspěšnosti tvorby nebo obnovování přírodních stanovišť nebo populací, 
které mají rovnocennou kvalitu (z hlediska ekologických vlastností a služeb ekosystémů) 
jako postižená stanoviště a postižené populace. 
 
Mnoho stanovišť v zájmu Společenství, zejména takových stanovišť, která se vyvinula 
v průběhu tisíců let, je obtížné obnovit a dosažení přiměřené úrovně ekologické kvality bude 
vyžadovat mnoho desetiletí či dokonce stovek let. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že určité 
typy stanovišť a/nebo druhů zahrnutých do směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích 
mohou být v dané lokalitě a v kontextu sítě Natura 2000 nenahraditelné. 
 
Existuje samozřejmě mnoho pozitivních příkladů – například zatopené pískovny a lokality, 
v nichž probíhala těžba jílu a štěrku, které se staly důležitýmu lokalitami pro přezimující 
divoké ptactvo a vodní druhy. PTNS vyvíjí značné úsilí k realizaci sanačních plánů, které 
mají za cíl obnovit původní stanoviště a společenstva těžebních oblastí. Vhodné techniky 
mohou zahrnovat např. pěstování původních a endemických rostlin ve školkách, což 
vyžaduje sběr semen v lokalitě a nové osázení oblastí s vhodnými podmínkami (např. půda, 
vlhkost, expozice atd.). Větší uznání potenciálu dolů a lomů přispívat k plnění vnitrostátních 
a místních cílů ochrany biologické rozmanitosti vedlo k tomu, že je více lokalit sanováno pro 
ochranu přírody. 
 
Integrace sanace a probíhajících těžebních a inženýrských prácí v lokalitě lomu představuje 
klíčový faktor pro dosažení efektivnosti. Probíhající činnosti těžby a ukládání mohou vytvářet 
vhodný terén a odkrývání půdy je možné načasovat tak, aby mohla být hornina přemístěna 
přímo do přilehlých lokalit, kde bude využita při sanaci.61 
 
Některé plány sanací zahrnují vyhodnocení technik a analýzu jejich proveditelnosti a jejich 
účinnost. Tak je možné získat užitečné informace, které umožní lépe pochopit, jaký čas je 
třeba k dosažení očekávaných výsledků a jaká je možná míra úspěšnosti. 
 
Vyhodnocení technik sanace – příklady 

V současné době se ve starém lomu na písek a štěrk v Dungeness ve Spojeném království zkoušejí 
techniky obnovy vegetací pokrytého oblázkového břehu (který představuje vzácné a křehké 
stanoviště) (viz příloha 2). Přírodní procesy vývoje vegetací pokrytého oblázkového břehu jsou velmi 
pomalé. Zkoušky zahrnovaly výsev janovce, ranného kolonizátora oblázkových břehů, který 
produkuje humus, jenž pomáhá usadit se dalším druhům, včetně lišejníků. Po 4 letech činila míra 
přežití 6 % a některé rostliny jsou poměrně bohaté. V lépe pokrytých částech se začaly tvořit 
komunity lišejníků. 
Hodnocení technik sanace sádrovcových lomů byla provedena také v jihovýchodním Španělsku 
(Mota et al. 2004), kde se ukázalo, že programy sanace sádrovcových lomů mohou být příležitostí pro 
obnovu populace jak přísněji endemických rostlin, tak velmi vzácných druhů. Gypsofilní (sádromilné) 
rostliny mají tendenci obnovovat své původní populace v postupném procesu, který odhaluje 
mimořádnou odolnost těchto stanovišť, jsou-li adekvátně zachovány půdy bohaté na sádrovec. Avšak 
běžně používaná technika zakrytí lomu po skončení těžby svrchní vrstvou zeminy zřejmě podporuje 
rostlinná společenstva velmi odlišná od původních společenstev vlastních oblastem výskytu 
sádrovce. Vzhledem k jejich speciálnímu ekologickému profilu je třeba sádromilná společenstva 
obnovovat pomocí speciálních druhů a postupů, aby nedošlo k „pohřbení“ sádrovce pod vrstvami 
půdy velmi odlišného edafického složení. 

                                                 
61 Williamson et al. 2003. 
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Plány sanace by měly brát v úvahu dlouhou dobu potřebnou k dosažení úspěšné obnovy 
přírodních stanovišť a společenstev. Například organizace PSPB a společnost Westminster 
Dredging PLC se dohodly na čtyřicetiletém ozdravném plánu oblasti Cliffe Pools na jižním 
pobřeží ústí řeky Temže (Spojené království), kde až do roku 1972 probíhala těžba jílů pro 
cementářský průmysl, jež zde zanechala řadu jam, které se zatopily a vytvořily jezírka. Tento 
ozdravný plán si klade za cíl zde vytvořit komplex solných lagun a brakických jezírek různé 
hloubky. Od 60. let 20. století využívala lokalitu společnost Westminster Dredging Ltd pro 
licencí povolené ukládání vytěžených říčních nánosů formou zasypávání jezírek (viz 
příloha 2). 
 
Dalším důležitým problémem, kromě doby potřebné k dosažení výsledků, je míra 
úspěšnosti. Lockwood a Pimm (1999) přezkoumávali 87 projektů obnovy vodních 
ekosystémů, které měly 3 společná kritéria: a) jasné cíle, b) cíle, které usilují o obnovení 
některých součástí bývalého ekosystému, c) ekosystémy podléhající počáteční péči. Doba 
potřebná k dosažení očekávaných výsledků se pohybovala od 1 roku do 53 let, v průměru to 
bylo 6 let, a úspěšnost byla velmi proměnlivá – pouze několik cílů bylo splněno poté, co byla 
péče ukončena. 
 
 
7.1.3 Další přínosy pro biologickou rozmanitost 
 
Pokud odpovídající posouzení určí, že se neočekávají žádné nepříznivé vlivy těžebního 
projektu na celistvost lokality Natura 2000, nabízí sanace těžební oblasti dobrou příležitost 
přispět ke zlepšení stavu ochrany některých stanovišť a druhů chráněných na základě 
právních předpisů EU a zlepšit propojení stanovišť a druhů v rámci lokality nebo mezi danou 
lokalitou a dalšími lokalitami sítě Natura 2000. 
 
Mnoho druhů vysokého významu z hlediska ochrany v EU je v ohrožení v důsledku 
současné a probíhající fragmentace stanovišť. Ekologická propojení jsou nezbytná pro 
pohyb za účelem pastvy, migrace či výměny genetických informací prostřednictvím 
opylování a šíření. 
 
Intenzivní využívání krajiny v EU vedlo k postupné ztrátě polopřírodních stanovišť. Zbývající 
oblasti jsou stále izolovanější a roztříštěnější. Sanace dolů a lomů poskytuje příležitost 
k řešení některých z těchto ztrát vytvořením nových stanovišť, rozšířením stávajících oblastí 
a obnovou propojení stanovišť, aby tak byly zbývající oblasti propojeny a vytvořily udržitelné 
ekologické sítě. 
 
Obnova nebo vytváření stanovišť s obnovením funkčního propojení může poskytnout 
významný přínos z hlediska ochrany, za předpokladu, že se jedná o vhodné typy, jsou 
kvalitní (např. dostatečně široká) a že se nacházejí ve vhodných místech (Kettunen et al. 
2007). Přestože, jak bylo uvedeno výše, obnova plně funkčních stanovišť v zájmu 
Společenství je často velmi obtížná a pomalá, bývá možné vytvářet stanoviště, která mohou 
usnadňovat pohyb mezi oblastmi stanovišť (např. zajištěním dostatečného krytí) nebo 
stanoviště vyrovnávat (Eftec, zpráva pro EK, nepublikováno). 
 
Takto se vyzdvihuje význam toho, co se v rámci odvětví často označuje jako „integrované 
plánování uzavření“. Většina dosavadních pokusů pouze přispívala k zachování biologické 
rozmanitosti po ukončení těžby – prostřednictvím sanace půdy narušené během provozu 
a již dávno opuštěné. Ve skutečnosti je třeba – má-li být zajištěna úspěšná péče o hodnoty 
biologické rozmanitosti v těžební lokalitě a jejím okolí – využívat aktivní a adaptivní řízení po 
celou dobu životnosti dolu nebo lomu, od počátečního průzkumu až po ukončení 
a následnou péči.62 
                                                 
62 Publikace „Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit“ („Plánování integrovaného uzavření dolu: sada 
nástrojů“) (2008), kterou vydala organizace International Council on Mining Metals, je užitečným zdrojem 
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7.2 Vyrovnávání biologické rozmanitosti 
 
Průmysl těžby neenergetických surovin často dobrovolně uplatňuje hierarchii opatření ke 
zmírnění dopadu na biologickou rozmanitost, mezi kterými jsou vyrovnávání považována za 
poslední možnost, jak řešit nevyhnutelné zbytkové dopady. 
 
Obecně platí, že vyrovnávání jsou aktivity v oblasti ochrany, které se konají mimo 
postiženou oblast za účelem řešení nevyhnutelné škody, nad rámec případného zmírnění 
nebo sanace, jež mohou probíhat v lokalitě (ten Kate et al. 2004). Někteří realizátoři vlastní 
velké pozemky a za určitých okolností se provádí vyrovnávání biologické rozmanitosti na 
půdě, která by jinak nebyla v péči ochrany přírody, coby vyrovnání rozvojové činnosti na jiné 
části pozemku (Rio Tinto / Earthwatch Institute, 2006). 
 
Vyrovnávání prováděná průmyslem PTNS mohou zahrnovat vytváření stanovišť, jejich 
obnovu nebo rozšiřování. V některých případech může docházet k přesunům druhů nebo 
rostlinných společenstev. Vyrovnávání mohou rovněž zahrnovat nákup oblastí 
odpovídajícího stanoviště pro dlouhodobou ochranu (Rio Tinto / Earthwatch Institute 2006, 
ICMM 2006). 
 
Co je vyrovnávání biologické rozmanitosti? 
 
- Vyrovnávání biologické rozmanitosti bývá někdy definováno jako měřitelné výsledky ochrany 
vyplývající z akcí navržených pro vyrovnání významného zbytkového nepříznivého dopadu na 
biologickou rozmanitost vyplývajícího z rozvojového záměru, poté co byla přijata vhodná preventivní  
opatření a opatření ke zmírnění. Cílem vyrovnávání biologické rozmanitosti je dosáhnout čisté nulové 
ztráty a pokud možno čistého zisku v oblasti biologické rozmanitosti, pokud jde o druhové složení, 
strukturu stanovišť, funkce ekosystémů a lidské využívání a kulturní hodnoty spojené s biologickou 
rozmanitostí (BBOP 2009). 
 
 
Pokud jde o sanaci, klíčovou otázkou je, jak lze o vyrovnávání uvažovat ve vztahu 
k ustanovením čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích, tj. zda by vyrovnávání mohlo být 
považováno za opatření ke zmírnění či kompenzační opatření. 
 
S ohledem na definici opatření ke zmírnění a kompenzačních opatření ve stávajících 
pokynech EK (viz 7.1) a výše uvedenou definici „vyrovnání biologické rozmanitosti“ jako 
opatření, která se zabývají zbytkovými nepříznivými vlivy po vyčerpání opatření ke zmírnění, 
se zdá, že pro účely směrnice o stanovištích není možné uvažovat o vyrovnávání jako 
o opatření ke zmírnění. Nabízejí však určitou možnost poskytnout kompenzaci ve smyslu 
čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, jsou-li splněny požadavky stanovené v daném článku 
(tj. naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu a neexistence alternativ, viz kapitola 6). 
Toto je však důležitá otázka, která vyžaduje další šetření (viz kapitola 9). 
 
Vyrovnávání biologické rozmanitosti také představuje pojetí typické pro praxi PTNS, která 
jde nad rámec povinností vyplývajících ze směrnice o stanovištích. Subjekty PTNS často 
vlastní velké pozemky a mají dlouhodobou hospodářskou perspektivu v regionech, v nichž 
působí, a mohou si přát kompenzovat nevýznamný dopad, aby se předcházelo možnému 
hromadění několika nevýznamných dopadů, které by mohly vést k vzniku dopadu 
významného. Tak se může vytvořit větší manévrovací prostor pro budoucí projekty ve 
stejném regionu. 
 

                                                                                                                                                        
dalších informací o tom, jak může integrované plánování uzavření pomoci s obnovou lokality dolu pro účely 
zachování biologické rozmanitosti. 
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Subjekty PTNS mohou dobrovolně přijímat opatření ke zlepšení stavu příslušných druhů 
nebo typů stanovišť z hlediska ochrany. Vyrovnávání biologické rozmanitosti může 
poskytnout příležitost k posílení stanovišť a populací druhů v EU, z nichž mnohé jsou ve 
stavu nepříznivém z hlediska ochrany. Existuje také značný potenciál pro zvrácení tendence 
fragmentace stanovišť a zlepšení funkčního propojení obnovou stanovišť ve vhodných 
lokalitách, jak již bylo zmíněno v předchozí části týkající se sanace. 
 
Mnoho členských států EU vypracovalo akční plány pro oblast biologické rozmanitosti, které 
zahrnují cíle obnovy přírodních stanovišť (např. UKBAP63). Jako pomůcku pro umístění 
vyrovnávacích opatření lze též použít nástroje pro výběr lokality (Keisecker et al. 2009). 

                                                 
63 http://www.ukbap.org.uk/ 



 78 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 
 2000 

8.   TĚŽEBNÍ ČINNOSTI A NATURA 2000 V MOŘSKÝCH 
OBLASTECH 

         
 
 
 
 
 
 

 

- Ustanovení směrnice o stanovištích platí jak pro lokality vyhlášené v pozemních, tak 
v mořských oblastech, ale síť Natura 2000 není ještě v mořském prostředí plně 
zavedena. 

- Těžební činnost v mořských oblastech, zejména těžba kameniva, je stále důležitější. 
Plány a projekty zabývající se těžební činností v mořském prostředí by také podléhaly 
odpovídajícímu posouzení v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích, pokud by 
bylo pravděpodobné, že budou mít významný vliv na lokality Natura 2000. 

- Územní plánování námořních prostor je považováno za klíčový nástroj k optimalizaci 
využití námořních prostor pro podporu ekonomického rozvoje a mořského prostředí. 
Bude-li přijat přístup využívající rozdělení na pásma, bude možné těžbu kameniva 
v mořských oblastech zapojit do stávajícího prostředí, jež se vyznačuje více způsoby 
využití, strategickým způsobem. 

- Ve srovnání se suchozemským prostředím může určité potíže představovat nedostatek 
podrobných informací o biologické rozmanitosti v mořském prostředí. V některých 
případech je možné realizovat některá opatření, jež se osvědčila a jež umožňují obnovu 
postižených stanovišť a bentických společenstev. 

 
 
Lidské činnosti v mořských lokalitách Natura 2000 se řídí stejnými ustanoveními směrnice 
o stanovištích jako v případě suchozemských oblastí. Plány a projekty v mořském prostředí 
se proto posuzují ve vztahu k ustanovením čl. 6 odst. 3 a 4, pokud existují potenciální vlivy 
na mořské nebo pobřežní lokality Natura 2000. 
 
Zásady načrtnuté v předchozích kapitolách tohoto dokumentu platí stejně i pro činnosti těžby 
neenergetických surovin v mořských lokalitách. Protože jsou však jejich vlastnosti, citlivost 
a typy dopadů do určité míry jiné než v případě lokalit v suchozemském prostředí, 
pojednáme v této části o některých specifických otázkách, které se takových činností 
v mořském prostředí týkají. 
 
Těžební činnost v mořských oblastech, zejména těžba kameniva, je stále důležitější. 
Kamenivo z moře je důležité pro regionální dodávky64 a v mnoha zemích může písek a štěrk 
vytěžený z mořského dna nahradit materiály získávané z pozemských zdrojů. V poslední 
době se také výrazně zvýšilo množství písku používaného pro ochranu pobřeží a doplňování 
pláží. Obecně se má za to, že pro doplňování pláží jsou mořské materiály z ekonomického, 
technického i environmentálního hlediska nejvhodnější (ICES 2003, Sutton a Boyd 2009). 

                                                 
64 Například v Londýně a v jihovýchodní Anglii je poptávka po primárním kamenivu z jedné třetiny plněna 
z mořských zdrojů (10 milionů tun) a v jižním Walesu se z mořských zdrojů plní 90 % poptávky po přírodním 
jemném kamenivu (písku). 
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Takto bylo více než 40 % celkového množství kameniva těženého zejména v Severním moři 
v roce 2002 použito na doplňování pláží (Birklund a Wijsman 2005). Kromě toho může těžba 
písku a štěrku také hrát významnou roli při budování pobřežních obranných struktur proti 
vzestupu mořské hladiny v důsledku změny klimatu, zejména v nízkých pobřežních 
oblastech, kde by realizace takových adaptačních opatření mohla být otázkou národní 
bezpečnosti. Těžba prováděná pro takové účely může probíhat na velkých plochách a měla 
by proto být začleněna do národních i přeshraničních územních plánů námořních prostor. 
 
Zdroje nerostných surovin na mořském dně, které odpovídají příslušným jakostním normám, 
nejsou příliš rozšířené. Hlavní faktory pro výběr potenciálních oblastí těžby jsou ekonomické 
faktory, technická omezení a výskyt vhodných zdrojů písku a štěrku. Vzdálenost licencované 
oblasti od místa vykládky a trhu je rozhodující pro určení komerční životaschopnosti 
a konkurenceschopnosti kameniva z moře. Hloubka vody je rovněž zásadně důležitá, bagry 
pracují v maximální hloubce 60 metrů, ale většina těžby se odehrává v hloubce od 20 do 
35 metrů (PDE 2001). 
 
Písek a štěrk tvoří většinu nerostných surovin vybagrovaných z moře, ale jsou zde i další 
nerostné suroviny, které mohou být těženy z mořského dna, například organodetritický 
vápenec a rudné nerosty. 
 
Vzhledem k tomu, že mořské dno z písku a štěrku také poskytuje stanoviště představující 
oblasti výtěru mnoha druhů ryb, z nichž některé jsou předmětem komerčního rybolovu, je 
dalším relevantním klíčovým nástrojem politiky také společná rybářská politika EU. 
 

Natura 2000 v mořském prostředí 

Zatímco ve vnitrozemských a pobřežních oblastech je síť Natura 2000 dobře rozvinutá, určení lokalit 
Natura 2000 v mořském prostředí mimo pobřeží ještě nebylo dokončeno. Potřeba plně uplatňovat 
směrnici o stanovištích a směrnici o ptácích na mořské prostředí Evropské unie mimo pobřeží, 
zejména s ohledem na vytvoření sítě Natura 2000, představuje důležitou výzvu pro politiku EU 
v oblasti biologické rozmanitosti pro nadcházející roky. 
Mořská pracovní skupina ustavená Výborem pro stanoviště vypracovala speciální pokyny pro 
vytvoření sítě Natura 2000 a uplatňování směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v mořském 
prostředí,65 zejména mimo pobřeží, kde tyto směrnice platí (EK 2007d, viz též rozsudek ESD ve věci 
C-6/04, Komise proti Spojenému království, odst. 114 a násl.). 

Evropská komise vypracovala v rámci aktualizace „Interpretační příručky stanovišť v Evropské unii“ 
(„Interpretation Manual of habitats of the European Union“) definici mořských stanovišť a rovněž 
seznamy existujících typů mořských stanovišť a druhů pro jednotlivé členské státy. 
 
Ve směrnici o stanovištích (92/43/EHS) je uvedeno pouze sedm mořských typů stanovišť 
(příloha I) a 22 mořských druhů (příloha II) v zájmu Společenství. U dvou stanovišť 
v mořském prostředí uvedených v příloze I, „písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou 
vodou“ (kód ES 1110) a „útesy (podmořské nebo obnažované za odlivu)“ (kód ES 1170) se 
v minulosti ukázalo, že se prostorově překrývají s oblastmi zájmu pro účely mořské těžby 
písku a štěrku. Proto mají zejména tyto dva typy stanovišť potenciál dostávat se do střetu 
hospodářských a ekologických zájmů. Je však třeba pamatovat na skutečnost, že výběr 
lokalit Natura 2000 musí vycházet z vědeckých kritérií (viz věc C-371/98). 
 
Také lze argumentovat, že u některých pozemních stanovišť v dunách uvedených 
v příloze I směrnice o stanovištích závisí jejich stav příznivý z hlediska ochrany na 
usazování mořského písku, a to zejména v oblastech se zvýšenou pevninou, jako je Baltské 
moře; v tomto ohledu představuje dosažení soudržnosti pevninského územního plánování 
                                                 
65 EK 2007d.  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
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a územního plánování námořních prostor jednu z deseti hlavních zásad územního plánování 
námořních prostor (viz 8.1). Podmořskou těžbou mohou také být postiženi mořští savci, 
například může dojít ke ztrátě stanovišť, vyrušování, izolování, selhání rozmnožování. 
 
Co se týče mořských druhů ptáků, důležité hnízdní kolonie mořských a pobřežních ptáků, 
oblasti přezimování nebo odpočinku migrujících vodních ptáků již představují zvláště 
chráněné oblasti (ZCHO) nebo za ně budou vyhlášeny v blízké budoucnosti. Bentická 
a pelagická stanoviště v oblastech blízkých k pobřeží i vzdálených od pobřeží jsou 
používána některými stěhovavými ptáky uvedenými v příloze I, a to pro různé účely, včetně 
krmení, odpočinku a přepeření. Seznam druhů, které se vyskytují v evropských mořských 
vodách a pro něž je třeba zvážit vyhlášení oblastí ZCHO, je uveden v Pokynech pro 
vytvoření sítě Natura 2000 v mořském prostředí (EK 2007d). 
 
 
8.1 Územní plánování námořních prostor 
 
Stávající rámce plánů se převážně zaměřují na suchozemské oblasti. Musíme se zabývat 
výzvami, které vyplývají z rostoucího a navzájem si konkurujícího využívání moře, sahajícího 
od námořní dopravy, rybolovu, akvakultury, činností ve volném čase až po příbřežní výrobu 
energie a jiné formy využívání dna moří. Územní plánování námořních prostor je proto 
základním nástrojem udržitelného rozvoje námořních a pobřežních oblastí, stejně jako 
obnovy zdravého stavu evropských moří ve smyslu životního prostředí (EK 2007e). 
 
Územní plánování námořních prostor poskytuje mechanismus pro zapojení zúčastněných 
stran, což je obzvláště důležité, neboť v oblasti plánování a řízení činností v mořském 
prostředí má kompetence více organizací (WWF/Wildlife Trusts 2004; Ehler a Douvere 
2009). 
 
V roce 2008 zveřejnila Evropská komise Sdělení o územním plánování námořních prostor 
(MSP), které se zaměřuje na dosažení společných principů v EU (KOM(2008) 791 
v konečném znění).66 Územní plánování námořních prostor je považováno za klíčový nástroj 
integrované námořní politiky v EU. Pomáhá veřejným orgánům a zúčastněným subjektům 
koordinovat činnost a optimalizovat využití námořního prostoru pro podporu hospodářského 
vývoje a mořského prostředí. Cílem tohoto sdělení je usnadnit rozvoj územního plánování 
námořních prostor ze strany členských států a podporovat jeho provádění na vnitrostátní 
úrovni i na úrovni EU. Sdělení stanoví klíčové zásady pro územní plánování námořních 
prostor a snaží se, formou diskuse, podpořit mezi členskými státy rozvoj společného 
přístupu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 „Rozvrh pro územní plánování námořních prostor: dosažení společných principů v EU“ 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
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Příklad územního plánování: zásady PTNS ohledně těžby písku v Nizozemsku 
 
Nizozemský národní vodní plán67 poskytuje 
celkový rámec pro budoucí integrovanou 
holandskou vodní politiku, včetně politiky 
pro těžbu písku. Obsahuje dlouhodobou 
prognózu využívání Severního moře, podle 
které je celé ekologicky bohaté pobřežní 
pásmo až po stanovenou hloubkovou 
vrstevnici 20 m* před těžbou chráněno, 
zatímco v pásmu od 20 metrů hloubky do 
hranice 12 mil od pobřeží je těžba písku 
preferována před ostatními způsoby 
využití. 
 
S cílem omezit možné dopady těžby písku 
na bentos a rybolov a za účelem zajistit 
dostupnost písku v pásmu do 12 mil od 
pobřeží co možná nejdéle se navrhuje 
provádět těžbu písku z velké hloubky 
namísto hloubky 2 metrů, která se používá 
v současné době. Zvláštní ochranná 
opatření se předpokládají pro lokality 
Natura 2000. 
* Stanovená vrstevnice je zjednodušením skutečné 
hloubkové vrstevnice. 

Mapa územního plánování z holandského 
dokumentu EEZ pro těžbu písku 
Oblasti Natura 2000 a další cenné přírodní oblasti 
jsou vyznačeny zeleně, plochy pro těžbu písku pro 
doplňování pláží a zvyšování pevniny jsou vyznačeny 
oranžově. 

 
 
Bude-li přijat přístup využívající rozdělení na pásma, bude možné těžbu kameniva 
v mořských oblastech zapojit do stávajícího prostředí, jež se vyznačuje více způsoby využití, 
strategickým způsobem. Poskytování řádně podložených, vědecky spolehlivých údajů 
o relevantních proměnných a interakcích umožňuje brát v úvahu potenciálně nepříznivé 
interakce s lokalitami Natura 2000 ještě před obdržením žádosti o povolení konkrétních 
činností v určité oblasti. Pomocí procesu rozdělení na pásma je možné objektivně 
a transparentně určit oblasti, kde bude pravděpodobně těžba mořského kameniva vhodnější 
či přijatelnější. 
 
Tento přístup je oboustranně výhodný jak pro regulátora, protože poskytuje určité vodítko 
pro rozhodovací proces, tak pro realizátora, protože snižuje nejistotu ve vztahu k plánování 
jeho budoucích investic (Sutton et al. 2008). Úspěch takového přístupu do značné míry 
závisí na rozsahu a přesnosti základních údajů o mořském životním prostředí týkajících se 
široké škály parametrů, zejména umístění, rozložení a rozsahu mořských stanovišť a druhů. 
Přístup využívající rozdělení na pásma také musí brát v úvahu důležitost zajištění dodávek 
surovin v dlouhodobém horizontu. Dlouhodobé uplatňování přístupu rozdělení na pásma 
může poskytnout jistotu, které dává těžební průmysl přednost a která je potřebná pro 
ochranu životního prostředí. 
 
V případě možných významných vlivů na lokality Natura 2000 tyto plány podléhají 
odpovídajícímu posouzení v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. 
 

                                                 
67 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/english/topics/water/water_and_the_future/national_water_plan/ 
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8.2 Dopady těžby na mořské přírodní lokality 
 
Vlivy těžby kameniva v moři souvisí s převládajícím hydrologickým režimem, stavem 
sedimentu v dané lokalitě a dopady odstranění sedimentů z mořského dna, případně jsou 
výsledkem opětovného usazování sedimentů na mořském dně prostřednictvím mraků 
obsahujících usazeniny (Newell & Garner, 2007). Mraky vytvářené těžebními operacemi 
mohou dosahovat do značné vzdálenosti mimo oblast, kde práce probíhají (MIRO 2004; 
John et al. 2000). Proto může mít těžba mimo mořské lokality Natura 2000 nepřímý vliv i na 
ně. Spojené království publikovalo Pokyny pro mořskou těžbu nerostných surovin (DCLG 
2002) pro tuto oblast, aby poskytlo určité poradenství ohledně těžby kameniva z mořského 
dna. 
 
Nejvýznamnější vliv těžby je snížení úrovně mořského dna a odstranění sedimentů 
z mořského dna, což způsobuje časové změny topografie mořského dna, složení a struktury 
sedimentů. Odstranění substrátu navíc vede k částečnému nebo možná dokonce úplnému 
zničení bentické fauny a flóry (MIRO 2004). 
 

 
Obrázek 7: Vlivy procesu těžby kameniva z moře. Zdroj: BMAPA 
 
Je však nutné rozlišovat mezi stacionárním bagrováním a vlečným bagrováním: ukotvené 
bagrování se v EU používá méně (UEPG, osobní sdělení) a vlečné bagrování má obecně 
menší dopad na makrofaunu v místě, kde těžba probíhá (Newell et al. 2003). Změny 
morfologie dna, charakteru povrchových sedimentů a účinky na související makrofaunu jsou 
hlubší a dlouhodobější tam, kde jsou těžební operace intenzivnější, stejně jako tam, kde 
těžební lokality vzniknou ve stabilním prostředí. 
 
Nedávný výzkum provedený ve Spojeném království fondem Aggregate Levy Sustainability 
Fund (ALSF)68 analyzoval dopady těžby na organismy žijící na dně moře (bentické 
organismy) podél trasy bagru. Studie zaznamenaly ve vybagrovaných oblastech ztráty 30 až 
80 % druhové rozmanitosti, hustoty populace a biomasy bentických bezobratlých, přičemž 
velikost ztráty závisí na intenzitě těžby v dané oblasti jako celku. 

                                                 
68 Fond Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) byl založen v roce 2002 s využitím části příjmů vytvářených 
produkcí kameniva. Fond ALSF financuje výzkum zaměřený na minimalizaci vlivů produkce kameniva. Mořský 
fond ALSF je spravován čtyřmi realizačními partnery: laboratoř Centre for Environment, Fisheries & 
Aquaculture Science (Cefas), organizace Communities & Local Government (CLG), jež je spravována 
prostřednictvím organizace Minerals Industry Research Organisation (MIRO), Natural England a English 
Heritage.  Viz: http://www.alsf‐mepf.org.uk/downloads.aspx 
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Tyto ztráty nejsou striktně omezeny na samotnou oblast těžby. V místech, kde se po 
prosévání vrací velké množství písku na mořské dno, existují důkazy o vzniku „stopy“ na 
druhovém složení, které zhruba odpovídá oblasti tenké vrstvy písku uložené a následně 
přenášené podél osy přílivových proudů ve vytěžené lokalitě (MALSF 2007). 
 
Na druhou stranu výzkumy ukázaly, že není snadné definovat pojem „obnovy“ biologických 
společenstev po počáteční fázi kolonizace v případě složitých společenství, jejichž složení 
se může proměňovat v čase, a to i v oblastech, které zůstávají nenarušené (Kenny et al., 
1998, van Dalfsen et al., 1999 a Boyed et al 2005).69 
 
Studie realizovaná v Atlantském oceánu u severní Francie ukázala, že oblast depozice byla 
biologicky více narušena než vytěžená oblast. Tyto výsledky ukazují, že nepřímý dopad 
písků usazujících se v blízkosti těžby na makrobentickou faunu může být stejně významný 
jako přímé účinky (Desprez 2000). V závislosti na velikosti částic může vzniknout mrak 
bahna a způsobit snížení produkce fytoplanktonu a posun načasování kvetení. 
 
Podle této studie, v rámci které probíhalo desetileté sledování, byly obecně postiženy 
těžebními činnostmi méně ryby než měkkýši, neboť mohou oblast rušení opustit. Některé 
druhy však mohou být zvláště zranitelné, pokud činnosti těžby kameniva probíhají 
v oblastech, kde probíhá jejich reprodukce nebo tření. Hlavním rizikem plynoucím z ukládání 
mraku sedimentu je dušení rybích vajíček v oblastech tření, například sleďů a smačkovitých. 
 
Dalším potenciálním dopadem je rušení bentických organismů, které získávají potravu 
filtrací vody. Vymizením bentosu, který představuje významný zdroj potravy, mohou být 
postiženy také druhy ryb žijící při dně. Bentičtí živočichové však budou oblast kolonizovat 
a mohou sloužit jako zdroj potravy pro druhy ryb žijící při dně, pokud jsou dominantní 
organismy přijatelné jako potrava (Desprez 2000). Tyto vlivy je třeba brát v úvahu 
v příslušných časoprostorových měřítkách. 
 
Důsledky poškození bentických společenstev je třeba zvažovat též ve vztahu k potravním 
řetězcům. Mořským ptákům živícím se mlži, kteří žijící v horních vrstvách sedimentu, mizí 
zdroje potravy, a to může mít vliv na vhodnost oblastí krmení. Vliv lze rovněž očekávat 
u smačkovitých, zvláště pokud se změní zrnitost sedimentu. Smačkovité představují klíčový 
faktor v mořských potravních sítích a jsou zvláště důležité pro mořské ptáky (např. pro 
potáplici malou či rybáka severního) a mořské savce (např. pro sviňuchu obecnou; Santos 
a Pierce, 2003). 
 
Také hluk, který v moři těžební činnost působí, může mít vliv na mořské savce, jako jsou 
sviňuchy obecné a tuleni. Lodní provoz může rušit ptáky, kteří jsou výrazně plaší a/nebo 
mají velkou únikovou vzdálenost (Camphuysen et al. 1999; Garthe & Hüppop 2004). Rušení 
hrozí především v těch případech, kdy ptáci během období přepeřování nejsou schopni létat. 
 
Za určitých okolností však nemusí být změny životního prostředí vyplývající z těžby 
negativní. Biogenní útes Sabellaria spinulosa (stanoviště podle přílohy I) v blízkosti 
stávajících oblastí, kde byly vydány licence na produkci (např. v Hastings Bank ve Spojeném 
království a v okolí) je příkladem pozitivního vlivu, k němuž, jak se výzkumníci domnívají, 
přispívá další písek mobilizovaný v procesu těžby (Newell a Garner 2007). Také změny 
v topografii mořského dna mohou vytvářet mikrostanoviště, v nichž může vznikat vyšší míra 
                                                 
69 Srovnávací studie zabývající se experimentálně vytěženými lokalitami a nevytěženými lokalitami při 
východním pobřeží Anglie ukázaly, že po 3 letech od skončení těžby se obojí lokality vzájemně podobaly, lišily 
se však co do složení společenstev od předchozího roku (Kenny et al., 1998) . Výsledky z jiných lokalit mohou 
být jiné. 
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biologické rozmanitosti, např. útesy se slávkou severní vznikající na dně starých prohlubní 
po statickém bagrování v Lamanšském průlivu. 
 
Nicméně současné chápání vlivů těžby na biologické zdroje, jež jsou významné z hlediska 
ochrany, je stále poněkud omezené. Zatímco míra spolehlivosti současných znalostí 
o dopadech na bentická společenstva ve vytěžených oblastech je vysoká, je stále poměrně 
nízká, pokud jde o dopady na biologická společenstva mimo hranice vybagrovaných oblastí 
(MALSF 2007). V evropském kontextu se v současné době realizuje několik iniciativ a studií 
týkajících se činnosti těžby neenergetických surovin na mořské prostředí.70 
 
 
8.3 Odpovídající posouzení 
 
Plány a projekty, které by mohly mít významný vliv na lokality Natura 2000, je třeba zvažovat 
ve vztahu k čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. V lokalitě Natura 2000 (a/nebo v jejím 
okolí), na kterou by mohly mít vliv těžební práce (za podmínky možného vlivu na lokalitu 
Natura 2000), je třeba formou odpovídajícího posouzení vzít v úvahu potenciální dopady na 
ochranyhodné zájmy lokality. Těžební činnost může probíhat v mořské lokalitě Natura 2000 
(nebo v jejím okolí), pokud nebude mít nepříznivý vliv na celistvost této lokality v souladu 
s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. 
 
Mořské lokality Natura 2000, které jsou navrhovány členskými státy, ale u nichž ještě nebylo 
úplně dosaženo vyhlášení, také mohou být postiženy činnostmi mořské těžby kameniva 
(Bellew a Drables 2004). Pokud jde o lokality, které mají být vyhlášeny podle směrnice 
o stanovištích, „…ochranná opatření uvedená v čl. 6 odst. 2 až 4 této směrnice musí být 
přijata pouze pro lokality, které jsou zařazeny v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem 
směrnice do seznamu lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství přijatého 
Komisí. Tato opatření se tedy neuplatní u lokalit obsažených na státních seznamech 
předaných Komisi, které však Komisí nebyly dosud schváleny“ (věc C-117/03).  
 
Avšak „členské státy musí ohledně lokalit, které byly určeny za účelem jejich zařazení do 
seznamu Společenství, přijmout vhodná ochranná opatření, aby byly zachovány ekologické 
charakteristiky uvedených lokalit“ (viz věc C-244/05, odst. 44, 46). 
 
Pokud jde o lokality Natura 2000 vyhlášené podle směrnice o ptácích (zvláště chráněné 
oblasti – ZCHO), uplatňuje se na takové oblasti čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice o stanovištích, 
v souladu s článkem 7 směrnice. Pro oblasti, které nebyly označeny za ZCHO, ale měly by 
být jako takové klasifikovány, přijmou členské státy vhodná opatření pro předcházení 
znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýchkoli rušivých zásahů, které mají vliv na 
ptáky, pokud je takové znečišťování, poškozování či rušení významné (věc C-374/98, odst. 
44, 45, 47). 
 
Posouzení potenciálních přímých a nepřímých, individuálních i kumulativních vlivů mořské 
těžby na lokality Natura 2000 v mořském prostředí a případně i na pobřežní oblasti by mělo 
brát v úvahu pravděpodobné trvané každého dopadu na každé chráněné stanoviště 
a všechny chráněné druhy. Jako příklad mohou posloužit potenciální dopady těžby 
kameniva na různá stanoviště uvedená v příloze I či na druhy dle přílohy II, jak byly 
identifikovány v rámci projektu financovaného programem LIFE ve Spojeném království71 
(viz tabulka 5 níže). 

                                                 
70 Viz např.: Pracovní skupina ICES pro vlivy těžby na mořské usazeniny a její Pokyny pro řízení těžby mořských 
usazenin (http://www.ices.dk/reports/MHC/2003/WGEXT03.pdf) a organizace Marine Aggregate Network 
(http://www.maggnet.info/show.php) 
71 Projekt organizace UK Marine SAC, s finanční podporou programu Evropské komise LIFE‐Nature. Společný 
subjekt zahrnující English Nature, Scottish Natural Heritage, Countryside Council for Wales, Joint Nature 
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Tabulka 5. Některé potenciální dopady mořské těžby kameniva na stanoviště uvedená 
v příloze I a druhy dle přílohy II (podle PDE 2001, upraveno) 
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Stanoviště podle přílohy I 
Sublitorální písečné břehy X X X X X 
Ústí řek X X X X X 
Bahnité a písečné mořské dno X X X X X 
Laguny    X  
Velké mělké zátoky a zálivy X X X X X 
Útesy  X X  X 
Útesy a oblázkové nebo kamenité 
břehy 

   X  

Slaniska a slané louky    X  
Pobřežní písečné duny    X  
Skalnatá stanoviště a jeskyně  X  X X 
Druhy podle přílohy II 
Mořští savci X X   X 
Ryby X X X  X 

 
Význam a rozsah vlivů bude záviset na celé řadě faktorů, například na umístění oblasti 
těžby, charakteru povrchu podkladového sedimentu, pobřežních procesech, návrhu, 
způsobu, míře, množství a intenzitě těžby, a na citlivosti stanovišť a druhů vyskytujících se 
v lokalitě Natura 2000 postižené těžební činností. 
 
Například za zvláštních okolností je možné považovat za přijatelné odstranění písku 
z písečného břehu vyhlášeného jako lokalita Natura 2000, pokud není rozsahem a objemem 
těžby ovlivněna celistvost širší lokality. Stejně tak by měla být těžební činnost povolena 
uvnitř vymezené lokality Natura 2000 (která může být velmi rozsáhlá – i několik tisíc km2), 
pokud nejsou obdobně touto činností negativně ovlivněny prvky, které se v lokalitě 
nacházejí. 
 
Je třeba také brát v úvahu potenciální dopady těžby kameniva na druhy mořských ptáků 
chráněné podle směrnice o ptácích. Průmysl mořské těžby kameniva zdůrazňuje potíže při 
hledání a získávání vhodných informačních zdrojů pro upřesnění dopadů mořské těžby 
kameniva na mořské ptáky a vodní ptáky pro účely posouzení EIA a odpovídajícího 
posouzení. Fond Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) nedávno zahájil projekt, jehož 
cílem je přezkoumat současný stav znalostí o těchto možných dopadech a snížit tak míru 
nejistoty ohledně těchto dopadů a pomoci průmyslu mořské těžby kameniva, regulačním 
orgánům a jejich poradcům při provádění a poskytování poradenství k posuzování vlivů na 
životní prostředí a odpovídajícímu hodnocení. 
 

                                                                                                                                                        
Conservation Committee, Environment and Heritage Service Northern Ireland a Scottish Association of Marine 
Science 
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Ve srovnání se suchozemským prostředím může být nedostatek podrobných informací 
o biologické rozmanitosti v mořském prostředí považován za nevýhodu pro realizátory 
projektů. Klasickým příkladem je nedostatek přesných údajů o rozsáhlých oblastech. 
V mnoha případech pak musí realizátor projektu získat další údaje. 
 
Dobré údaje a znalosti jsou proto důležité pro přijetí vhodných rozhodnutí týkajících se 
mořského prostředí; v tomto ohledu je třeba také zahrnout údaje o jiných typech využívání 
moře, např. o rekreačních činnostech, kabelech a potrubích, námořní dopravě či rybolovu. 
 
Je třeba provádět průzkumné práce a zajistit tak, že odpovídající posouzení a následná 
rozhodnutí se budou zakládat na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích. Průmysl 
proto může pozitivně přispívat k tomuto procesu získávání znalostí a také tak činí. 
 
Posouzení a rozhodnutí musí brát v úvahu tato současná omezení dostupnosti dat 
a znalostí. Je také důležité, aby se neuplatňovalo automaticky suchozemské myšlení ve 
vztahu k soustavě Natura 2000 a k těžbě neenergetických nerostných surovin v mořském 
prostředí. Tyto otázky jsou velmi rozmanité, stejně jako nastavení politik a regulace. 
 
Například Nizozemsko, aby mohlo účinně pracovat s mořskými údaji, vyvinulo přístup, kdy je 
konečný dopad výsledkem několika souvztažností v řetězci vlivů. Pro každou souvztažnost 
se volí hodnota nejhoršího případu, čímž se zajišťuje, že výsledek bude představovat 
nejhorší možný případ dopadu. Výsledkem je, že životní prostředí je chráněno omezeními 
těžby. Pečlivé a vhodné následné sledování pomáhá upravovat zavedené překážky 
využívání. Například bezpečnostní pásma nebo časová omezení využívání je možné na 
základě nových poznatků upravit (Prins et al. 2008). 
 
Je třeba mít k dispozici dostatečné informace a znalosti, aby bylo možné nahlížet citlivost 
stanovišť a druhů v mořských lokalitách rozvojových záměrů v regionálním kontextu, a nikoli 
izolovaně, což se v současné době velmi často stává. 
 
Vzhledem k tomu, že je třeba uplatňovat široký přístup, aby byly činnosti specifické pro 
určitou lokalitu nahlíženy v regionálním kontextu a také aby se usnadnilo posuzování 
kumulativních vlivů, může být vhodné využít regionální přístupy k moři. Průmysl mořské 
těžby nerostných surovin ve Spojeném království nechal vypracovat celou řadu regionálních 
posouzení životního prostředí, což napomáhá při potřebných postupech posouzení EIA pro 
konkrétní lokality. Tyto informace je možné použít také pro účely odpovídajícího posouzení, 
je-li to relevantní. 
 

Regionální posuzování životního prostředí 
Za účelem zajištění regionální udržitelnosti těžby kameniva a zlepšování vědomostí pro jednotlivé 
žádosti o licence přispěl průmysl mořské těžby kameniva dobrovolně k provedení regionálních 
posouzení životního prostředí (REA) pro celou řadu strategických oblastí těžby. První posouzení REA 
si nechala vypracovat organizace East Channel Association (ECA) pro region východního průlivu 
(ECR). Zveřejněno bylo v roce 2003 a přineslo regionální posouzení potenciálních dopadů těžby na 
oblast ECR. Po dokončení posouzení REA vypracovala organizace ECA program sledování 
regionálního životního prostředí, aby předpovědi posouzení REA prověřila. V roce 2007 bylo zadáno 
též regionální posouzení životního prostředí pro oblast vnějšího ústí řeky Temže, ostrova Wight, 
východního pobřeží a oblasti řeky Humber. (http://www.jncc.gov.uk/page-4278) 
 
 
Ucelený přehled o požadavcích na posouzení EIA pro těžbu sedimentů v mořském 
prostředí a vliv těžby vydává pracovní skupina Mezinárodní rady pro průzkum moří 
(ICES) pro dopady těžby sedimentu na mořské ekosystémy (ICES WG EXT (Sutton 
a Boyd 2009)). Tento pokyn byl rovněž přijat úmluvou OSPAR pro oblast 
severovýchodního Atlantiku. 
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8.4 Zmírnění 
 
V závislosti na postižených prvcích lokality Natura 2000 a způsobech těžby se může mnoho 
stanovišť a souvisejícího bentosu obnovit do obdobného stavu, použijí-li se některá opatření 
představující osvědčené postupy, např. ponechání dna ve stavu podobném stavu, který 
existoval před těžbou, a minimalizace vytěžené oblasti mořského dna. Posouzení je však 
třeba provádět případ od případu. 
 
Oblasti s hrubě zrnitým pískem a štěrkem, které představují velmi cenná stanoviště 
a důležité součásti mořských ekosystémů v rámci lokalit Natura 2000, by vůbec využívány 
být neměly. Stejně tak je třeba se vyhnout vzniku kalových mraků nebo – pokud to není 
možné – je třeba tak činit se zvláštní péčí, aby se zabránilo významnému zakalení a aby se 
mohly znovu ukládat velmi jemné částice. Ochrana těchto stanovišť před významnou těžbou 
představuje způsob ochrany, aby se stanoviště mohla obnovit na stanoviště původní jakosti 
a aby nabyla své původní funkce v ekosystému. Jinak může charakter mořských 
ekosystémů během dlouhých období těžebních činností degradovat. 
 
Významnou úlohu při obnově těžební lokality hrají konkrétní metody těžby a způsob, jakým 
jsou použity, například pokud si má určitá oblast zachovat ekologické vlastnosti a vhodnost 
pro rybářské či jiné využití, které může nastat ve stejnou dobu jako těžba nebo brzy po ní. 
 
Doba obnovy závisí na citlivosti přijímacího prostředí a historických charakteristikách života 
(stáří, velikost, počet potomků atd.) biologických společenstev lokality – v mělké vodě 
s pohyblivým pískem může být obvykle kratší než v hlubší vodě s více stabilními 
podmínkami prostředí, kde může trvat mnoho let nebo desetiletí (Foden et al. 2009). 
V každém případech je třeba provést posouzení vlivů jakékoli takové „ztráty“ na celistvost 
lokality. 
 
Značné rozdíly v trvání obnovy v rámci určitého typu stanovišť i mezi různými typy stanovišť 
znamenají, že smysluplné posouzení obnovení lze provést vždy pouze pro konkrétní lokalitu, 
s přihlédnutím k místním faktorům životního prostředí (Bellew a Drable 2004). 
 

Některé příklady opatření ke zmírnění uplatňovaná v lokalitách mořské těžby kameniva 
v Evropě 
 
- Období intenzivního bagrování se omezuje na určitý počet hodin na jednotku plochy (ha). 

- V zájmu ochrany druhů ptáků citlivých na rušení se během určitých měsíců v roce neprovádějí 
těžební činnosti. 

- Bagrování neprobíhá během období rozmnožování a kojení mořských savců, kteří jsou 
mimořádně citliví na vyrušování. 

- Kolem speciálně citlivých oblastí se vytvářejí nárazníková pásma o dostatečné velikosti, v nichž 
nedochází k využívání. 

- Aby se minimalizovala vytěžená oblast mořského dna a tím i ekologická stopa, jsou pracovní 
oblasti relativně malé. V každé koncesi se povoluje jen omezený počet pracovních oblastí. Pouze 
po dokončení práce v jedné oblasti je možné otevřít další. Návrat do dříve vytěžených oblastí 
není povolen, aby mohlo vzniknout optimální prostředí pro přirozenou regeneraci. 

- Hloubka těžby sedimentu je omezená. 

- Pro snížení tvorby mraku usměrňuje bagr tok pod dnem plavidla do moře. 
 
Pokud jde o kompenzační opatření podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, mohou 
v současné době při realizaci tohoto typu opatření ve vztahu k mořským těžebním činnostem 
nastat značné obtíže. Je třeba, aby další výzkum lépe určil způsoby a řešení pro realizaci 
tohoto typu opatření. 
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 9. DALŠÍ OTÁZKY 
 
 
 
 
 
- Vytvoření plánu sledování a vymezení vhodných kritérií a ukazatelů je nezbytné pro posouzení 

účinnosti prevence, zmírňování a – v případě potřeby – kompenzačních opatření, která mají být 
realizována v souvislosti s těžební činností. 

 
- V kontextu rozvoje činnosti těžby neenergetických surovin je klíčová spolupráce mezi příslušnými 

orgány a navrhovateli, v jejímž rámci je třeba diskutovat o omezeních a hledat nejvhodnější 
řešení pro každý jednotlivý případ. 

 
- Vysoce přínosné jsou rané a pravidelné konzultace příslušných orgánů, realizátorů projektů 

a příslušných zúčastněných stran, pokud jde o postup podle čl. 6 odst. 3. 
 
- Činnosti PTNS musí také brát v úvahu stávající ustanovení o ochraně druhů mimo lokality 

zařazené do soustavy Natura 2000, která jsou obsažena v článku 5 směrnice o ptácích 
a článcích 12 a 13 směrnice o stanovištích. 

 
 
9.1 Sledování v rámci ustanovení čl. 6 odst. 3 a 4 
 
V rámci jakéhokoli souhlasu by měl být schválen podrobný plán pro zmírnění a sledování 
vlivů, který by určoval podrobná opatření nutná k zajištění zmírnění a vyloučení nepříznivých 
vlivů na celistvost lokality s ohledem na cíle její ochrany. Měla by existovat ustanovení 
upravující adaptivní řízení, jež by se zabývalo případnými problémy, pokud by opatření ke 
zmírnění nefungovala tak, jak se předpokládá. Takový přístup poskytuje jistotu pro všechny 
zúčastněné strany: pro realizátora, příslušný orgán, ostatní regulační orgány, nevládní 
organizace i veřejnost. Existuje potenciál, aby byly různé typy sledování integrovány se 
systémy environmentálního řízení, což stále větší počet provozovatelů provádí. 
 
Vytvoření plánu sledování a vymezení vhodných kritérií a ukazatelů je zásadně důležité pro 
posouzení účinnosti preventivních opatření, opatření ke zmírnění i – v případě potřeby – 
kompenzačních opatření.72 Toto sledování by mělo být užitečné pro detekci nepředvídaných 
událostí, protože opatření ke zmírnění se navrhují tak, aby existovala vysoká míra jistoty 
o jejich účinnosti (na důvodné vědecké pochybnosti), aby nebyla nepříznivě ovlivněna 
celistvost lokality Natura 2000. 
 
Klíčové je, že tyto ukazatele musí být definovány tak, aby poskytly důkaz o změně ještě 
dříve, než se taková změna stane nepříznivým účinkem, a že by měly být doprovázeny 
závazným postupem pro realizaci nápravných opatření. Sledování se může týkat například 
jednotlivých druhů nebo faktorů, které mohou nepřímo ovlivnit volně žijící živočichy (např. 
změny v ukládání prachu či změny vodní hladiny). Poskytuje informace nezbytné k úpravě 
opatření ke zmírnění během období těžby. 
 
Sledování nabízí způsob, jak měřit pokrok ve srovnání s cílem. Je možné použít různé 
techniky, které spočívají v opakovaném měření a odběru vzorků ukazatelů v průběhu doby. 
Při výběru a kontrole nejvhodnějších ukazatelů, jež lze použít, může být zapotřebí využít 

                                                 
72 Doporučené postupy v oblasti programů sledování je možné nalézt v dokumentu IMPEL, který se zabývá 
sledováním dodržování předpisů (k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/impel/compliance.htm) 
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odbornou pomoc, zejména pokud jde o měřitelnost takových ukazatelů. Každý důlní provoz 
by měl ve spolupráci s vládními regulátory a zúčastněnými stranami určit, jaký soubor 
ukazatelů bude třeba, kde se pro vyloučení nežádoucího vlivu spoléhá na opatření ke 
zmírnění a/nebo kde se přijímají kompenzační opatření, aby byla zachována soudržnost 
soustavy Natura 2000. Sledování vybraných ukazatelů soustavy Natura 2000 lze provádět 
ve spolupráci s různými institucemi, jako jsou vysoké školy a další organizace. 
 
Ve výjimečných případech, kdy je třeba využít kompenzační opatření podle čl. 6 odst. 4, by 
se měl plán sledování zabývat i těmito opatřeními. Program kompenzačních opatření musí 
zahrnovat podrobné sledování během provádění, aby byla zajištěna účinnost 
v dlouhodobém horizontu. Takové sledování v rámci sítě Natura 2000 by mělo být 
koordinováno se sledováním předpokládaným podle článku 11 směrnice o stanovištích, 
případně by do něj mělo být integrováno (ES 2007b). 
 
U mořských těžebních prací byla v rámci projektu UK Marine SACs vypracována příručka 
pro mořské sledování (Davies et al. 2001), která poskytuje poradenství v oblasti sledování 
mořských oblastí SAC pro posouzení jejich stavu. Obsahuje také obecné procesní zásady 
navržené tak, aby poskytovaly informace dostatečné pro splnění cílů ochrany mořské oblasti 
SAC s přihlédnutím k případným tlakům, které mohou existovat takové oblasti SAC nebo 
v její blízkosti. Tato příručka proto může být užitečná při vymezení programu sledování nebo 
průzkumu. 
 
 
9.2 Spolupráce mezi příslušnými orgány a zúčastněnými stranami 
 
V různých částech těchto pokynů byla zdůrazněna důležitost dosažení dobré spolupráce 
příslušných orgánů a zúčastněných stran pro správné pochopení a provádění ustanovení 
směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích, která jsou relevantní pro rozvoj činností těžby 
neenergetických surovin. 
 
Spolupráce mezi příslušnými orgány a navrhovateli má zásadní význam pro diskuse týkající 
se omezení a je též prostředkem k nalezení řešení, které je v daném konkrétním případě 
vhodné. Regionální orgány hrají důležitou úlohu při určování právního a správního prostředí, 
v němž těžební průmysl funguje, protože často nesou primární odpovědnost za politiky 
územního plánování, povolovací řízení, posuzování dopadů na životní prostředí atd. 
Zvýšená míra zapojení místních a regionálních orgánů, územního plánování a geologických 
organizací je často velmi přínosná. 
 
Včasné a pravidelné konzultace (tj. ve fázi před podáním žádosti) s příslušnými orgány ve 
vztahu k postupu dle čl. 6 odst. 3 jsou velmi přínosné. Realizátoři projektů jsou vybízeni, aby 
diskutovali o svém přístupu se všemi zúčastněnými stranami již v raném stadiu. Při kontrole 
plánů a projektů, kdy se má určit, zda je třeba provádět odpovídající posouzení, může být 
spolupráce s příslušnými orgány zásadně důležitá, protože tyto orgány by měly být schopny 
poskytnout užitečné informace, jež je třeba v této fázi brát v úvahu. 
 
Vnitrostátní a regionální orgány (včetně příslušných orgánů ochrany přírody) by měly být 
schopny poskytnout relevantní informace o cíli ochrany a stavu lokalit Natura 2000 (cíle 
ochrany, stav přírodních stanovišť/druhů, trendy, konkrétní potřeby druhů atd.), kterých se 
plány a projekty těžby nerostných surovin týkají. 
 
Pro získání informací potřebných k provedení odpovídajícího posouzení může být také velmi 
účinné partnerství mezi firmou z průmyslu PTNS a různými vzdělávacími a výzkumnými 
institucemi, nevládními organizacemi a občanskou společností. Pokud je třeba doplnit 
stávající údaje pro odpovídající posouzení pomocí podrobných průzkumů a terénních prací, 
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měla by být taková vědecká práce založena na určení rozsahu dohodnutém s příslušnými 
orgány, regulátory, zástupci odvětví PTNS (sdružení), nevládními organizacemi a veřejností. 
Bude též užitečné rozvíjet kvalitní spolupráci mezi realizátory projektů, agenturami pro 
životní prostředí a nevládními organizacemi pro účely posouzení opatření ke zmírnění 
(a požadavky na kompenzační opatření, bude-li to třeba). Rozvoj partnerství se správnými 
organizacemi může pomoci všem stranám příslušné otázky pochopit a zahájit jejich řízení. 
 
Existuje mnoho příkladů úspěšné spolupráce a partnerství mezi příslušnými orgány, 
odvětvím těžby a ochrany přírody při rozvoji činností PTNS v celé EU. Některé relevantní 
příklady jsou uvedeny v příloze 2. 
 
 
 
9.3  Příklady dalšího potřebného výzkumu 
 
Níže uvádíme někteří potenciální další výzkumné priority, které bude třeba v budoucnosti 
řešit. 
 
• Je třeba dále zkoumat možnosti zlepšení znalostí o nerostných surovinách v EU, které 

by umožňovaly posouzení možného překrývání lokalit Natura 2000 se 
zjištěnými/potenciálními zdroji nerostných surovin v EU, s přihlédnutím k výsledkům akcí 
navrhovaných iniciativy EU v oblasti surovin. Krátkodobé až střednědobé činnosti by 
případně mohlo být možné provádět pomocí metodiky vyvinuté v rámci projektu 
OneGeology-Europe73 s využitím dostupných informací o zdrojích nerostných surovin 
členských států. Pro dlouhodobější iniciativu lze využít akci GMES.74 

 
• Vhodné metodiky a osvědčené postupy pro provádění odpovídajícího posouzení těžební 

činnosti v mořských oblastech (v kontextu čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích) by mohly 
být dále rozvíjeny za relevantního přispění ze strany těch členských států, které v této 
oblasti mají zkušenosti. 

 
• Potenciální využití a možnosti osvědčených postupů přijatých v rámci odvětví PTNS 

v EU (např. vyrovnávání biologické rozmanitosti a sanace zaměřená na obnovu 
stanovišť) pro dosažení souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. 
Zejména vyrovnávání biologické rozmanitosti představuje klíčový postup, v jehož rámci 
vynakládá průmysl PTNS značné úsilí a který zasluhuje více pozornosti a další dialog 
v budoucnu v souvislosti se směrnicí o stanovištích. 

 
• Možnosti výměny zkušeností a navazování kontaktů mezi zeměmi při řešení 

strategického plánování těžby nerostných surovin a odpovídajících hodnocení. 
 
• Je třeba, aby se výzkum zabýval určením vhodných způsobů a řešení pro realizaci 

kompenzačních opatření podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, pokud jde o tento 
typ opatření v souvislosti s těžbou v mořských lokalitách. 

 

                                                 
73 Projekt OneGeology‐Europe, na jehož financování se podílí EU, má za úkol dále rozšířit znalosti geologických 
prostorových údajů a zlepšit jejich přístupnost (http://www.onegeology‐europe.eu/). 
74 Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti, http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm 
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SLOVNÍK POJMŮ 
 
 
Alternativní řešení: různé způsoby, jak dosáhnout cílů plánu nebo projektu. Útvary Komise 
uvádějí, že by alternativy mohly „zahrnovat alternativní lokality nebo cesty, různá měřítka či 
plány rozvoje nebo alternativní postupy“ (Pokyny EK k čl. 6 odst. 3 a 4, 2001). 
 
Odpovídající posouzení (OP): proces podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích, kterým se 
posuzují potenciální vlivy plánu nebo projektu na lokalitu Natura 2000 s ohledem na cíle 
ochrany dané lokality; cílem procesu je zjistit, zda plán nebo projekt nebude mít nepříznivý 
vliv na celistvost lokality. 
 
Kompenzační opatření: požadavek stanovený v čl. 6 odst. 4, pokud je škoda na evropské 
lokalitě zdůvodněna neexistencí alternativních možností a naléhavými důvody převažujícího 
veřejného zájmu. Kompenzační opatření musí být navržena tak, aby chránila celkovou 
soudržnost sítě Natura 2000. Tento požadavek obvykle zahrnuje vytvoření vhodného 
stanoviště co nejblíže k místu, kde ke škodám dojde, jež bude plně funkční dříve, než škoda 
vznikne. 
 
Kumulativní dopady: dopady více plánů/projektů, které se kumulují v prostoru a čase. 
 
Zhoršení: fyzická degradace ovlivňující stanoviště nebo místo rozmnožování nebo 
odpočinku druhů. Na rozdíl od zničení může k takové degradaci docházet pomalu 
a postupně se může snižovat funkčnost lokality, pokud jde o jakost nebo množství, a po 
určité době může degradace vést až k úplné ztrátě takové funkčnosti. 
 
Vyrušování: dočasné nebo trvalé změny podmínek prostředí (např. hluk, zdroj světla), které 
mohou mít negativní vliv na přírodní stanoviště nebo druhy. Vyrušování může být škodlivé 
pro chráněné druhy, např. tím, že bude snižovat jejich šance na přežití, úspěšnost 
rozmnožování či reprodukce, a může vést k další nepřímým vlivům (např. ke zvýšení 
konkurenčního boje o zdroje potravy). 
 
Stav příznivý z hlediska ochrany: 
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za „příznivý“, když: jeho přirozený 
areál rozšíření a plochy, které rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují; 
existují specifické struktury a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, 
a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat; stav jeho typických druhů 
z hlediska ochrany je příznivý (článek 1.e směrnice o stanovištích). 
Stav druhů z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, když: je dlouhodobě udržována 
životaschopná populace; přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude 
v dohledné budoucnosti omezen; existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále 
existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací. 
 
Stanoviště zájmu Společenství: typ přírodního stanoviště uvedený v příloze I směrnice 
o stanovištích. 
 
Naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu (IROPI): požadavek stanovený v čl. 6 
odst. 4, který za vymezených okolností umožňuje realizovat plán nebo projekt, přestože 
v odpovídajícím posouzení nebylo zjištěno, že takový plán nebo projekt nebude mít 
nepříznivý vliv na celistvost lokality Natura 2000. 
 
Zmírnění: opatření zaměřená na minimalizaci či dokonce vyloučení negativních dopadů 
plánu nebo projektu, a to během jeho provádění nebo po jeho dokončení. 
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Sledování: sběr a analýza opakovaných pozorování nebo měření pro účely vyhodnocení 
změn stavu a pokroku směrem k plnění cílů péče. 
 
Lokalita Natura 2000: lokality určené k vytvoření sítě Natura 2000, mezi něž patří zvláště 
chráněné oblasti (ZCHO) a lokality významné pro Společenství (SCI), schválené Evropskou 
komisí a vyhlášené členskými státy jako zvláštní oblasti ochrany (SAC). 
 
NUTS: klasifikace územních statistických jednotek (ve francouzštině „Nomenclature d'Unités 
Territoriales Statistiques“) představuje normu zeměpisného kódování pro odkazování na 
administrativní dělení zemí EU pro statistické účely. Klasifikace NUTS je hierarchická ve 
smyslu, že dělí každý členský stát na tři úrovně: úrovně NUTS 1, 2 a 3. Například, úroveň 
NUTS 3 odpovídá: „arrondissements“ v Belgii, „amtskommuner“ v Dánsku, „Kreise/kreisfreie 
Städte“ v Německu, „nomoi“ v Řecku, „provincias“ ve Španělsku, „départements“ ve Francii, 
„regional authority regions“ v Irsku, „provincie“ v Itálii, „län“ ve Švédsku, 
„maakunnat/landskapen“ ve Finsku. 
 
Vyrovnání: vyrovnání biologické rozmanitosti představuje opatření pro zachování, jež má 
kompenzovat zbytkové, nevyhnutelné škody na biologické rozmanitosti způsobené 
rozvojovými záměry, aby se podařilo dosáhnout, že v čistém vyjádření nevznikne žádná 
ztráta biologické rozmanitosti. 
 
Zásada předběžné opatrnosti: pokud dostatečné vědecké důkazy neexistují, jsou 
neprůkazné nebo nejisté a pokud předběžné objektivní vědecké hodnocení naznačuje, že 
existují rozumné důvody k obavám, že potenciálně nebezpečné dopady na životní prostředí, 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin mohou být neslučitelné se zvolenou úrovní ochrany, není 
možné nedostatečné vědecké znalosti použít jako důvod k odkládání úsporných opatření 
k vyloučení degradace životního prostředí (Deklarace z Ria, 1992 a EK, 2000). 
 
Ochranyhodný zájem: typ přírodního stanoviště uvedený v příloze I nebo druhy 
vyjmenované v příloze II směrnice o stanovištích, druhy uvedené v příloze I směrnice 
o ptácích, nebo pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, 
pro které je lokalita zařazena do sítě Natura 2000. 
 
Sanace: proces přeměny opuštěné půdy na použitelnou půdu, jenž může zahrnovat 
inženýrská i ekologická řešení. Obnova přírodních stanovišť je často součástí uzavření 
lokality a procesu sanace. V těchto pokynech se termín používá pro označení procesu 
řízeného ekologickými principy, který podporuje obnovu celistvosti ekosystému ve všech 
jeho strukturálních a funkčních aspektech. 
 
Rezerva: „rezerva nerostných surovin“ představuje ekonomicky vytěžitelnou část 
naměřených a/nebo indikovaných zdrojů nerostných surovin. Zahrnuje rozřeďující materiály 
i rezervu na ztráty, které mohou při těžbě suroviny vzniknout. Byla vypracována posouzení, 
která mohou zahrnovat studie proveditelnosti, a zahrnují zvážení realisticky předpokládané 
těžby, metalurgických, hospodářských, marketingových, právních, environmentálních, 
společenských a správních faktorů a změny jimi působené. Tato posouzení prokazují 
v době, kdy vznikla, že těžba by mohla být přiměřeně odůvodněna. Zásoby nerostných 
surovin se dělí v pořadí podle rostoucí důvěry na pravděpodobné zásoby nerostných surovin 
a prokázané zásoby nerostných surovin (Celoevropský kodex vykazování výsledků 
průzkumů, nerostných surovin a rezerv, 2008). 
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Zdroj: „zdroj nerostných surovin“ představuje koncentraci nebo výskyt materiálu 
hospodářského zájmu v zemské kůře nebo na ní v takové formě, jakosti a množství, že 
existují důvodné vyhlídky pro hospodářskou těžbu takové suroviny. Umístění, množství, 
jakost, kontinuita a další geologické charakteristiky zdroje nerostných surovin jsou známé, 
odhadují se nebo se interpretují z konkrétních geologických důkazů a poznatků. Zdroje 
nerostných surovin se dále dělí v pořadí rostoucí geologické důvěry na kategorie odvozené 
zdroje, indikované zdroje a změřené zdroje (Celoevropský kodex vykazování výsledků 
průzkumů, nerostných surovin a rezerv, 2008). 
 
Obnova: opatření přijaté v lokalitě v návaznosti na antropogenní degradaci či poškození, 
s cílem obnovit nebo zlepšit její ekologickou hodnotou. V těchto pokynech se často používá 
pro sanaci, která se řídí ekologickými zásadami a podporuje obnovu ekologické celistvosti; 
obnovení původního ekosystému (existujícího před těžbou) ve všech strukturálních 
a funkčních aspektech. 
 
Výběr metody posouzení: tento proces se používá k určení, zda je zapotřebí provádět pro 
určitý plán nebo projekt odpovídající posouzení. 
 
Lokalita významná pro Společenství (SCI): je definována ve směrnici o stanovištích 
(92/43/EHS) jako lokalita, která v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, 
významně přispívá k udržení nebo obnově stavu přírodního stanoviště uvedeného 
v příloze I nebo druhu uvedeného v příloze II z hlediska jejich ochrany a může též významně 
přispívat k soudržnosti sítě NATURA 2000 uvedené v článku 3 a/nebo významně přispívá 
k udržení biologické rozmanitosti příslušné biogeografické oblasti nebo oblastí. Lokality SCI 
navrhují Komisi členské státy a po jejich schválení musí být členskými státy vyhlášeny jako 
zvláštní oblasti ochrany (SAC). 
 
Zvláštní oblast ochrany (SAC): lokalita významná pro Společenství a vyhlášená členskými 
státy právním, správním a/nebo smluvním aktem, v níž se uplatňují ochranná opatření 
nezbytná k zachování nebo obnově příznivého stavu z hlediska ochrany takových přírodních 
stanovišť a/nebo populací druhů, pro něž je lokalita vyhlášena. 
 
Zvláště chráněná oblast (ZCHO): chráněná oblast určená v souladu se směrnicí o ptácích 
pro druhy uvedené v příloze I směrnice a/nebo pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, 
jež je zahrnuta do sítě Natura 2000. 
 
Druhy v zájmu Společenství: druhy uvedené v příloze II a/nebo příloze IV nebo V směrnice 
o stanovištích. 
 
Zúčastněné strany: osoby nebo organizace, které budou programem, projektem nebo akcí 
ovlivněny nebo které budou mít na program, projekt nebo akci vliv. 
 
Dohled: rozšířený program průzkumů systematicky prováděných za účelem získání řady 
pozorování, jež mají zjistit proměnlivost, na kterou je možné v průběhu času narazit. 
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       PŘÍLOHA 1 
 
     Dalsí relevantní pravní předpisy a politiky EU týkající 

se životního prostředí  
 
 
• Směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (2006/21/ES), která platí od 

1. května 2008, stanoví opatření, postupy a pokyny pro předcházení nebo maximální 
omezení možných nepříznivých vlivů na životní prostředí, zejména na vodu, ovzduší, 
půdu, faunu a flóru a krajinu, i jakýchkoli výsledných rizik pro lidské zdraví vznikajících 
v důsledku nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Byly vyvinuty související nejlepší 
dostupné technologie (BAT), jež mají pomáhat při provádění této směrnice.75 
 
Směrnice mimo jiné vyžaduje, aby všichni provozovatelé připravili plán nakládání 
s odpady, který bude zajišťovat vhodné plánování možností nakládání s odpady 
s ohledem na minimalizaci vzniku těžebního odpadu a jeho škodlivosti, čímž podporuje 
jejich využití a zajištění krátko- a dlouhodobé likvidace. 

 
• Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí 2004/35/ES76 stanoví rámec pro 

odpovědnost za životní prostředí, který vychází ze zásady „znečišťovatel platí“, s cílem 
předcházet škodám na životním prostředí a napravovat škody na životním prostředí 
vznikající z „událostí, jednání nebo opomenutí“. Podle ustanovení této směrnice zahrnují 
škody na životním prostředí přímé i nepřímé škody na druzích a přírodních stanovištích 
chráněných na úrovni Společenství na základě směrnice o ptácích či směrnice 
o stanovištích, ovšem s výjimkou aktů povolených podle čl. 6 odst. 3 a 4 poslední 
uvedené směrnice. 

 
Systém odpovědnosti se vztahuje pouze na určité činnosti, kde je možné stanovit 
příčinnou souvislost mezi škodou a dotyčnou činností. Orgány veřejné moci odpovídají za 
zajištění, aby sami odpovědní provozovatelé přijali či financovali nezbytná preventivní 
nebo nápravná opatření. 

 
• Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES)77 stanoví rámec pro ochranu vnitrozemských 

povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod, který má 
předcházet jejich dalšímu znehodnocování a chránit a zlepšovat stav vodních 
ekosystémů a – pokud jde o další potřeby vody – suchozemských ekosystémů a mokřadů 
přímo závisejících na vodních ekosystémech. Některé odchylky se mohou vztahovat na 
činnosti těžby neenergetických surovin (podle článku 11). Rámcová směrnice o vodě je 
doplněna směrnicí o podzemních vodách (2006/118/ES). 

 
• Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES)78 (přijata v červnu 

2008) usiluje o dosažení dobrého stavu životního prostředí v mořských vodách EU do 
roku 2020 a o ochranu zdrojů, na nichž závisí hospodářské a společenské činnosti 
související s mořem. Směrnice o strategii pro mořské prostředí zavádí na základě 
geografických a environmentálních kritérií evropské mořské regiony. Po každém 
členském státu – ve spolupráci s ostatními členskými státy a v maximální snaze 
koordinovat činnosti s třetími zeměmi v rámci dotyčné mořské oblasti – se požaduje, aby 
vypracoval strategie pro vlastní mořské vody. 

                                                 
75 http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm 
76 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28120.htm 
77 http://ec.europa.eu/environment/water/water‐framework/index_en.html 
78 http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 
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• Strategie EU pro udržitelné využívání přírodních zdrojů byla zveřejněna v prosinci 

2005.79 Cílem této strategie je snížit dopady na životní prostředí vznikající využíváním 
přírodních zdrojů, a to za podmínek rostoucího hospodářství. Jejím cílem je zavést 
analytický rámec, který umožní brát v úvahu vliv využívání zdrojů na životní prostředí při 
tvorbě veřejných politik. 

 
Tato strategie obsahuje opatření 1) ke zlepšení našeho porozumění a našich znalostí 
o využívání evropského přírodního bohatství a o negativním dopadu takového využívání 
na životní prostředí a jeho významu v EU i ve světě; 2) k přípravě nástrojů pro sledování 
a vykazování pokroku v EU, členských státech a hospodářských odvětvích; 3) k podpoře 
užívání strategických přístupů a postupů jak v hospodářských odvětvích, tak v členských 
státech, a k povzbuzení v jejich úsilí vypracovávat příslušné plány a programy; 4) 
ke zvýšení povědomí zúčastněných stran a občanů o výrazně negativním dopadu 
využívání zdrojů na životní prostředí. 

 
 
Zásada předběžné opatrnosti 
 
Přístup, který využívá Evropská komise při uplatňování zásady předběžné opatrnosti, je 
rozpracován ve sdělení z roku 2000.80 Zásada předběžné opatrnosti se uplatňuje za 
konkrétních okolností, kdy vědecké důkazy nejsou dostatečné, jsou neprůkazné nebo nejisté 
a kdy předběžné objektivní vědecké posouzení naznačuje, že existují rozumné důvody 
k obavám, že potenciálně nebezpečné vlivy na životní prostředí, zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin mohou být v rozporu se zvolenou úrovní ochrany. 
 
Použití zásady předběžné opatrnosti předpokládá: 

• identifikaci potenciálních negativních vlivů vyplývajících z jevu, výrobku nebo postupu; 

• vědecké vyhodnocení rizik, u nichž v důsledku nedostatku údajů, jejich nejednoznačné 
nebo nepřesné povahy není možné dotyčné riziko určit s dostatečnou jistotou81. 

 
Tato zásada by měla být zvažována v rámci strukturovaného přístupu, který sestává ze tří 
prvků: posouzení rizika, řízení rizika a sdělování informací o riziku. 
 
V případech, kdy se považuje za nezbytné přistoupit k akci, opatření založená na zásadě 
předběžné opatrnosti by měla mimo jiné být: 
• úměrná zvolené úrovni ochrany, 
• nediskriminační při uplatňování, 
• konzistentní s podobnými již přijatými opatřeními, 
• založená na analýze potenciálních přínosů a nákladů akce nebo nepřistoupení k akci, 
• podléhající přezkumu ve světle nových vědeckých údajů a 
• schopná stanovení odpovědnosti za poskytnutí vědeckých důkazů nezbytných pro 

komplexnější posouzení rizika. 
 
Zamýšlená opatření musí umožnit dosažení odpovídající úrovně ochrany. Opatření založená 
na zásadě předběžné opatrnosti nesmí být nepřiměřená ve vztahu k požadované úrovni 
ochrany a nesmí cílit na nulové riziko, jež existuje jen zřídka. Avšak v některých případech 
může neúplné posouzení rizika značně omezit počet možností dostupných osobám 

                                                 
79 KOM(2005) 670 v konečném znění. http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm 
80 Sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti, KOM(2000) 1.  
81 KOM(2000) 1 v konečném znění, s. 14. 
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odpovědným za řízení rizik. V některých případech nemusí být úplný zákaz úměrnou reakcí 
na potenciální rizika. V jiných případech může být jedinou možnou odpovědí na potenciální 
riziko (KOM(2000) 1). 
 
Uplatňování zásady předběžné opatrnosti je rovněž relevantní pro provádění směrnice 
o stanovištích. Tato skutečnost byla potvrzena v rozsudku Evropského soudního dvora ve 
věci C-127/02.82 

                                                 
82 Z textu rozsudku: „(57) Rovněž existuje‐li nejistota ohledně nepřítomnosti škodlivých účinků na celistvost 

zmíněné lokality spojených s plánem nebo projektem, musí příslušný vnitrostátní orgán zamítnout povolení 
plánu nebo projektu. (58) V tomto ohledu je nutno konstatovat, že kritérium pro udělení povolení stanovené 
ve druhé větě čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích zahrnuje zásadu obezřetnosti […] a umožňuje předem 
zabránit nepříznivému účinku na celistvost chráněných lokalit způsobenému zamýšlenými plány nebo 
projekty. Méně striktní kritérium pro udělení povolení než kritérium dotčené nemůže účinně zajistit dosažení 
cíle ochrany lokalit, ke kterému směřuje zmíněné ustanovení. (59) Podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích 
tak s přihlédnutím k výsledkům odpovídajícího posouzení důsledků mechanického lovu srdcovky jedlé na 
příslušnou lokalitu z hlediska cílů její ochrany, povolí příslušné vnitrostátní orgány takovou činnost pouze za 
podmínky, že se ujistily, že tato činnost nebude mít škodlivé účinky na celistvost této lokality. O takový 
případ jde, pokud z vědeckého hlediska neexistuje žádná důvodná pochybnost o nepřítomnosti takových 
účinků…“  
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PŘÍLOHA 1 
 
Vybrané případové stiudie/ příklady správné praxe  
 
 
Případové studie obsažené v této příloze byly vybrány z důvodu jejich relevance ve vztahu 
k soustavě Natura 2000 a druhům chráněným podle směrnice o ptácích a směrnice 
o stanovištích, nebo proto, že představují příklady správné praxe v rámci činnosti PTNS, 
které berou v úvahu ochranu biologické rozmanitosti. 
 
Souhrnné příklady uváděné níže se týkají následujících otázek: pozitivní přínos pro 
biologickou rozmanitost (1), plánování těžby nerostných surovin (2), opatření ke zmírnění 
(3), sanace (4), těžební činnost v mořských oblastech (5), sledování a ukazatele (6) 
a spolupráce s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami (7). 
 
Tyto příklady mají za cíl ilustrovat některé problémy, jež jsou v pokynech popisované. Obsah 
této přílohy nemusí nutně odrážet názory Evropské komise. 
 
 
1. Příklady pozitivních vlivů a přínosu pro biologickou rozmanitost ze strany PTNS 
 
 
Průmyslové akční plány pro biologickou rozmanitost (IBAP) 
 
Typ těžby: několik lomů 
Země: Spojené království, Německo 
 
Popis: 
Některé subjekty PTNS provádějí ve svých těžebních lokalitách průmyslové akční plány pro 
biologickou rozmanitost (IBAP), aby tak zajistily začlenění biologické rozmanitosti do provozu každé 
jednotlivé lokality. Takové plány identifikují hlavní stanoviště volně žijících živočichů a druhů 
vyskytujících se v těžebních lokalitách a jejich okolí a rozpracovávají řadu cenově úsporných 
doporučení, pomocí kterých lze taková stanoviště a takové druhy chránit a – pokud je to možné – 
zlepšovat. Stejně jako národní a regionální akční plány pro biologickou rozmanitost vycházejí i plány 
IBAP z průzkumů flóry a fauny konkrétní lokality a určují jasný program realizace, sledování 
a vykazování činností týkajících se zachování biologické rozmanitosti. Plány IBAP doporučují 
provádění projektů na ochranu přírody doplňujících národní a regionální programy všude, kde je to 
možné. 
 
Některé firmy mají v úmyslu zavést konkrétní akční plány pro biologickou rozmanitost (BAP) ve všech 
svých aktivních lomech. Například společnost Tarmac ve Velké Británii vypracovala individuální plány 
pro 120 svých lokalit v rámci závazku začlenit problematiku biologické rozmanitosti do provozu všech 
lomů. 
 
Dalším příkladem může být společnost Heidelberg Cement (Německo), která vydala obecné zásady 
pro podporu biologické rozmanitosti ve všech svých těžebních lokalitách v Evropě a začala 
připravovat plány řízení biologické rozmanitosti (BMP) pro všechny své těžební lokality související 
s oblastmi soustavy NATURA 2000, které budou zahrnovat přípravu více než 150 plánů BMP. 
 
Reference: http://www.angloamerican.co.uk/aa/development/performance/cs/cs2008/tarmac/ 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C670433C-321E-4DB9-B72F-
D0C0E9FF26FF/0/UK_biodiversity_and_geodiversity_action_plans.pdf 
http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/downloads/Poster_Pilot_Schelklingen_en.pdf 
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Výr velký v německých lomech 
 
Typ těžby: kamenolomy 
Země: Německo 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Bubo bubo 
SCI/ZCHO: NE 
 
Popis: 
Výr velký je největší ze všech evropských sov a je uveden v příloze I směrnice o ptácích. Výr velký 
hnízdí ve skalnatých, horských lesích a na nepřístupných svazích hor a útesů, v Německu se však 
v současné době většina těchto ptáků nachází v kamenolomech, které jim nabízejí dobré hnízdní 
příležitosti. Tato skutečnost vedla německé těžební společnosti a organizace zabývající se ochranou 
přírody k přípravě pokynů o správných postupech pro ochranu výra velkého v lomech, které zahrnují 
následující doporučení: 
 
- V lomech, kde se kámen těží pomocí hydraulických lamačů, a nikoli odstřelováním, jsou takové 
struktury méně časté. Provozovatelé lomů zde mohou pomoci vytvářením umělých hnízdišť. 
- Je dokonce možné pomáhat výrům velkým během těžby kamene. Provozovatelé lomů mohou 
odstraňovat materiál takovým způsobem, aby vytvářeli výklenky o hloubce až 2 metry, a nenechávat 
hladké stěny. Čím více hnízdních prostor je k dispozici, tím snazší je pro výra velkého překonat ztrátu 
starého hnízdiště v důsledku postupu těžby. 
- Výr velký se pravidelně vrací do svých hnízdišť. Oblasti, které byly uznány jako hnízdiště, mohou 
být, je-li to možné, ponechány bez těžební činnosti. Lomy nebo hromady odpadního kamene, kde již 
byly práce dokončeny, mohou být označeny jako oblasti se zákazem vstupu, aby byla hnízdiště 
chráněna. Lidé by se měli těmto oblastem vyhýbat, aby ptáky nerušili. 
 
Biologické vlastnosti výra velkého, které je třeba brát v úvahu při přijímání ochranných 
opatření/postupů: 
• Výr velký se páří v období od poloviny ledna do konce března. 
• Čtyřtýdenní období líhnutí začíná v dubnu. 
• Rodiče pečují o mláďata od května do července. 
• Mláďata opouštějí rodiče v období mezi srpnem a zářím. 
• Tato období se mohou lišit v závislosti na regionu a počasí. 
• Po výběru hnízdiště se mnozí výři velcí pravidelně vracejí. 
 
Reference: Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V., Berlin, NABU, Naturschutzbund 
Deutschland, Bonn. 2007. Betreiber von Steinbrüchen sichern den Lebensraum von Uhus 
http://www.gips.de/organisat/bvgips/publik/uhu-flyer/Gips_FlyerUhu_BBS_LDIN6S.pdf 
 
 
Lomy: příležitost pro biologickou rozmanitost 
 
Typ těžby: kamenolomy 
Země: Francie 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Corvus corax, Bubo bubo, Bufo calamita, Charadrius dubius, 
Tachybaptus ruficollis, Hottonia palustris apod. 
SCI/ZCHO: ne 
 
Popis: 
V říjnu 2008 zveřejnila unie UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
construction) výsledky rozsáhlé studie o biologické rozmanitosti ve francouzských kamenolomech. 
Údaje, které vědci shromáždili, potvrzují, že lomy představují pro biologickou rozmanitost skutečnou 
příležitost. Tyto lokality hostí asi 50 % ptáků, plazů, obojživelníků a kobylek nacházejících se na 
francouzském území. Studie byla realizována na žádost unie UNICEM, pod vedením vědeckého 
výboru, jemuž předsedá Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN – Národní muzeum přírodní 
historie). Ekologické průzkumy se prováděly v 35 kamenolomech, polovina z nich jsou v současné 
době aktivní těžební lokality. Shrnutí hlavních zjištění uvádíme níže: 
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  ♦Fauna: 362 druhů nalezených ve sledovaném lomech, z nichž 164 je uvedeno na francouzském 
seznamu přírodního dědictví významné hodnoty*. Patří mezi ně: 

       - 121 druhů ptáků (tj. 45 % druhů ptáků vyskytujících se ve Francii), například krkavec velký 
(Corvus corax) a výr velký (Bubo bubo); 

       - 19 druhů plazů (tj. 51 % druhů plazů vyskytujících se ve Francii); 
       - 16 druhů obojživelníků (tj. 50 % druhů vyskytujících se ve Francii), například ropucha 

krátkonohá (Bufo calamita); 
       - 81 druhů kobylek a sarančat (41 % druhů kobylek a sarančat vyskytujících se v kontinentální 

Francii). 
   ♦Flóra: 1 096 druhů nalezených ve sledovaných lomech, z nichž 96 je uvedeno na francouzském 
seznamu přírodního dědictví významné hodnoty*. 
 
Před realizací této studie byl v roce 1995 zahájen ekologický průzkum podléhající vědecké koordinaci 
MNHN a střediska Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS – Národní středisko pro 
vědecký výzkum), jenž měl vypracovat inventář mokřadů vzniklých těžbou v lomech. Průzkum byl 
prováděn v 17 aluviálních lomech v povodích šesti francouzských řek. Shrnutí hlavních zjištění 
týkající se nalezených druhů zvířat a rostlin: 
     - 132 druhů hnízdících ptáků (což představuje 48 % druhů hnízdících ptáků vyskytujících se ve 

Francii), z nichž 28 druhů hnízdících ptáků se považuje za vzácné nebo velmi vzácné, například 
se jedná o kulíka říčního (Charadrius dubius) a potápku malou (Tachybaptus ruficollis); 

     - 17 druhů plazů (45 % druhů plazů vyskytujících se ve Francii), z nichž 5 druhů je ohrožených; 
    - 16 druhů obojživelníků (52 % druhů obojživelníků vyskytujících se ve Francii), z nichž 5 druhů je 

ohrožených; 
    - 52 druhů vážek (45 % druhů vážek vyskytujících se ve Francii); 
     - 26 chráněných druhů rostlin, například žebratka bahenní (Hottonia palustris). 
 
* Ve Francii ospravedlňuje tato kategorie ochrany vyhlášení oblastí, které se vyznačují vysokou biologickou 
kapacitou a dobrým stavem z hlediska ochrany, za přírodní oblasti významné pro ekologii živočichů a rostlin 
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique – ZNIEFF). 
 
Reference:  UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Dossier de presse. 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/UNICEM_communique.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #3 : La Biodiversité dans les 
carrières de roches massives. K dispozici na adrese: 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03-
UNICEM_biodiversite_dans_carrireres_roches_massives.pdf 
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #2 : La Biodiversité dans les 
carrières de roches meubles. K dispozici na adrese: 
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/02-
UNICEM_biodiversite_dans_carrieres_roches_meubles.pdf 
 
 
Oblast ZCHO vyhlášená v lomu 
 
Typ těžby: těžba štěrku v řece Váh 
Země: Slovensko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Sterna hirundo, Ixobrychus minutus a Porzana porzana 
SCI/ZCHO: ZCHO Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) 
 
Popis: 
Oblast ZCHO Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) se nachází v oblasti, kde probíhala těžba 
průmyslového štěrku z řeky Váh. Díky neúplnému vytěžení (tj. byly ponechány ostrůvky) došlo ke 
vzniku přírodní lokality. Jakmile byla těžební aktivita zastavena, došlo k rychlé přírodní sukcesi, jež 
vedla k vytvoření vysoce kvalitní oblasti pro volně žijící ptactvo. Na Slovensku představuje tato 
lokalita (přibl. 60 ha) jedno ze tří nejlepších hnízdních stanovišť druhu Sterna hirundo uvedeného ve 
směrnici o ptácích a závisí na pravidelné péči o přírodní sukcesi, kterou v tomto případě vykonává jak 
stát, tak nevládní organizace. V lokalitě lze nalézt šest dalších hnízdících druhů ptáků, včetně 
Ixobrychus minutus a Porzana porzana. Dávný lom je využíván také pro stěhovavé druhy a pro 
přezimování. 



 105 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 2000

 Lokalita si uchovává ekologický charakter i přes skutečnost, že tvoří součást schváleného těžebního 
prostoru a nachází se v oblasti silně pozměněné člověkem, v blízkosti města a dálnice. 
 
Reference: Ministerstvo životního prostředí, Slovensko. 2008 
 
 
 
 
Viz též: 
 
Evropský den nerostných surovin 2009 – případové studie pro oblast biologické rozmanitosti 
 
Evropský den nerostných surovin organizovalo v roce 2009 evropské odvětví těžby nerostných 
surovin a příbuzné organizace, přičemž biologické rozmanitosti byla věnována zvláštní pozornost. 
Internetové stránky vytvořené organizací IMA Europe uvádějí mnoho případových studií 
a relevantních příkladů zachování biologické rozmanitosti v lokalitách těžby nerostných surovin. 
 
Reference: http://www.mineralsday.eu/biodiversity/ 
 
 
Případové studie sdružení UEPG týkající se biologické rozmanitosti 
 
Databáze případových studií týkajících se biologické rozmanitosti tvoří webové stránky vytvořené 
sdružením UEPG. Uvádí příklady sanace a stanovišť a péče o ně, péče o druhy (rostlin, ptáků, 
obojživelníků, hmyzu, korýšů a netopýrů), posuzování životního prostředí, spolupráce zúčastněných 
stran a přispívání komunitě. 
 
Reference: http://www.uepg.eu/uploads/fmanager/matrix_website_biodiversity_case_studies.pdf
  
 
 
Případové studie sdružení EuroGypsum týkající se biologické rozmanitosti 
 
Evropské odvětví výroby sádry představuje v tomto dokumentu činnosti prováděné s cílem chránit 
biologickou rozmanitost v některých svých těžebních lokalitách v několika zemích: v Rakousku, 
Německu, Itálii, Rumunsku, Španělsku, Velké Británii a Francii. 
 
Reference: http://www.eurogypsum.org/Bioweb.pdf.pdf 
 
 
Případové studie sdružení Euromines týkající se biologické rozmanitosti 
 
Evropská asociace těžebního průmyslu, rud a průmyslových minerálů je přidruženým členem 
Mezinárodní rady pro těžební průmysl a metalurgii. Obě organizace sestavily pokyny doplněné 
relevantními příklady pro řízení biologické rozmanitosti. 
 
Reference:  http://www.euromines.org/who_is_euro_environ.html  
          http://www.icmm.com/our-work/work-programs/environment 
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2. Plánování těžby nerostných surovin 
 

Pokyny pro plánování těžby nerostných surovin v Anglii 

 
Typ těžby: kamenivo, cihlářská hlína, přírodní stavební kámen a střešní břidlice, ropa a zemní plyn. 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Prohlášení o politice v oblasti nerostných surovin (MPS) určují vládní politiky plánování těžby 
nerostných surovin v Anglii. Prohlášení MPS 1 se týkají plánování a nerostných surovin a plánovací 
orgány by je měly brát v úvahu při přípravě regionálních územních strategií a místních rozvojových 
dokumentů. V jejich čtyřech přílohách jsou stanoveny konkrétní cíle pro různé druhy materiálů 
(kamenivo, cihlářská hlína, přírodní stavební kámen a střešní břidlice, ropa a zemní plyn). 
 
V případech, kdy se navrhují rozvojové záměry těžby nerostných surovin v lokalitách Natura 2000, 
v jejich blízkosti či v oblastech, kde budou mít pravděpodobně na lokalitu Natura 2000 významný vliv, 
je třeba brát v úvahu konkrétní prohlášení o politice plánování (PPS9: biologická rozmanitost 
a geologická ochrana) a příslušné pokyny.83 Tyto dokumenty určují jasná pravidla a podmínky pro 
rozvoj činností, které by mohly mít nepříznivý vliv na lokalitu. Jsou v nich stanoveny role 
a odpovědnost plánovacího orgánu, realizátora projektu a organizace English Nature (v současné 
době Natural England), které musí být konzultovány, pokud jde o posuzování vlivů. 
 
Tyto pokyny popisují obsah odpovídajícího posouzení, možnosti konzultace s veřejností, posouzení 
alternativních řešení, projednání naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a podmínky pro 
realizaci kompenzačních opatření. Rovněž jsou popsány postupy týkající se povolení vydaných před 
vytvořením sítě Natura 2000, kde musí příslušné orgány provádět přezkoumání. 
 
Národní politika plánování načrtává, jak by měly jednotlivé orgány plánování těžby nerostných surovin 
(MPA) provádět plánování těžby nerostných surovin. Každý orgán MPA vytváří rozvojový rámec pro 
těžbu nerostných surovin, který je někdy kombinován s rozvojovým rámcem pro oblast odpadů.  Tyto 
rámce sestávají ze sady dokumentů a většina orgánů MPA některé nebo všechny tyto dokumenty 
právě vytváří. Dokument „Prohlášení o politice plánování č. 9: Biologická rozmanitost a geologická 
ochrana“  uvádí, že by místní rozvojové rámce měly: 
 
i) určovat polohu vyhlášených lokalit významných pro biologickou rozmanitost a geologickou 
rozmanitost, s jasným rozlišením mezi hierarchií lokalit vyhlášených na úrovni mezinárodní, národní, 
regionální a místní; 
ii) určovat jakékoli oblasti či lokality pro obnovu nebo vytvoření nových prioritních stanovišť 
přispívajících k regionálním cílům a podporovat tuto obnovu prostřednictvím vhodných politik. 
 
Toto prohlášení o národní politice jasně určuje, že místní rozvojové rámce, včetně rozvojových rámců 
pro oblast těžby nerostných surovin, hrají důležitou roli v rámci snahy vyhnout se konfliktům 
s rozvojovými záměry, např. v oblasti těžby nerostných surovin, stejně jako dosahovat v biologické 
rozmanitosti tzv. „čistého zisku“. Díky diskusi o koncovém využití navrhovaných nových lokalit těžby 
nerostných surovin se zúčastněnými stranami, a to již v nejranější možné fázi, je možné identifikovat 
příležitosti pro tvorbu stanovišť formou sanace těžebních lokalit. 
 
Reference: Prohlášení o politice v oblasti nerostných surovin č. 1: Plánování a nerostné suroviny. 
K dispozici na adrese: 
http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/mineralspolicystatement5 
 

                                                 
83 Vládní oběžník: Biologická rozmanitost a geologická ochrana – zákonné povinnosti a jejich dopad v rámci 
systému plánování. 
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«Schéma Departémental des Carrières» 
 
Typ těžby: lomy 
Země: Francie 
 
Popis: 
Podle zákona (Loi 93-3 ze 4. ledna 1993) musí být pro každý departement (NUTS 3) vypracován plán 
těžby v lomech. Cílem takzvaného departementálního systému lomů (Schéma Departémental des 
Carrières) je organizovat přístup k nerostným surovinám s přihlédnutím ke všem omezením, 
a zejména k těm, která souvisí s ochranou životního prostředí. Plán poskytuje mapy, v nichž jsou 
ložiska klasifikována podle hlavních omezení a možností těžby. Jsou definovány tři hlavní třídy: 
- Ložiska, která nemohou být využívána vzhledem k závažným omezením: přírodní rezervace, 

chráněné oblasti odběru vody atd. 
- Ložiska, která lze využít, ale podléhají méně závažným omezením: citlivé přírodní oblasti, 

Natura 2000 atd. Lomy mohou být povoleny za předpokladu, že budou ve vztahu ke stávajícím 
omezením přijata odpovídající opatření. 

- Ložiska, která nemají žádná konkrétní omezení a mohou být využívána v souladu s platnými 
předpisy. 

 
Systém připravuje komise zřízená na úrovni departementu za účasti příslušných orgánů, místních 
zúčastněných stran, sdružení působících v oblasti životního prostředí a zemědělství, zástupců 
těžařských společností a spotřebitelů. Plán zpravidla obsahuje: 
- Soupis a mapy ložisek nerostných surovin v departementu (kamenivo, průmyslové nerostné 

suroviny, kámen...). 
- Vyhodnocení poptávky a nabídky surovin a přepravy (údaje, směřování a cíle). 
- Environmentální analýzy (dopady a řešení). 
- Krajinná integrace a sanace lokalit. Pokyny pro sanaci v krajinných jednotkách. 
- Mapy omezení. 
- Vymezení pásem. 
 
Reference: 
Loi nº 93-3 du 04/01/93 relative aux carrières 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.141 
Décret nº 94-603 du 11/07/94 relatif au schéma départemental des carrières 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.753 
 
 
Politika Slovenské republiky pro oblast surovin 
 
Země: Slovensko 
 
Hlavní popis: 
Politika Slovenské republiky pro oblast surovin (usnesení vlády č. 722 ze dne 14. července 2004)84 
uvádí následující cíle: 
- dlouhodobý cíl: trvale udržitelné využívání surovin v rámci evropského trhu; 
- střednědobé cíle: minimalizace těžby surovin v chráněných oblastech. Analýza konfliktů novým 
vyhodnocením zdrojů surovin v chráněných oblastech. Určení limitů pro povrchovou těžbu: jejich 
uplatnění v územním plánování za účelem uspokojení potřeb na regionální úrovni a dlouhodobého 
využívání zdrojů. 
 
 
 

                                                 
84 K dispozici (ve slovenštině) na oficiálních webových stránkách vlády: 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocument 
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Opatření zahrnují vyhodnocení surovinového potenciálu v chráněných oblastech (národní parky, 
chráněné krajinné oblasti, zvláště chráněná území, lokality kulturních památky) jako základ pro 
prosazování optimálního využití zdrojů a omezování negativních dopadů na životní prostředí v rámci 
rozhodovacího procesu. 
 
Analýza překryvů všech chráněných území (včetně lokalit Natura 2000) a ložisek nerostných surovin 
byla provedena v letech 2004 až 2007. Bylo analyzováno 227 ložisek nacházejících se v 9 národních 
parcích a 13 chráněných krajinných oblastech, včetně ochranných pásem nebo zón vlivu, a dále byly 
analyzovány hranice všech chráněných oblastí překrývajících se s hranicemi ložisek surovin. 
V roce 2008 těžební, geologické a ochranné orgány údaje přezkoumaly, aby lépe pochopily skutečné 
překryvy; do jaké míry lokality Natura 2000 „omezují“ těžební práce a jaké jsou možnosti řešení 
v lokalitách, v nichž se zájmy těžby a ochrany přírody střetávají. 
 
Reference: Ministerstvo životního prostředí, Slovensko. 2008. K dispozici (ve slovenštině) na adrese: 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocume
nt 
 
 
Mapování pro plánování těžby nerostných surovin 
 
Typ těžby: těžba písku a štěrku 
Země: Rakousko 
 
Popis: 
Rakouský plán těžby nerostných zdrojů zdůrazňuje potřebu identifikovat důležitá naleziště v zemi 
a chránit tyto oblasti proti jiným nevhodným způsobům využití půdy. Za tímto účelem plán v prvním 
kroku obsahuje několik map, v nichž jsou analyzovány některé faktory životního prostředí: 
 
- Kvalita. Je určeno 5 tříd podle litologie: první třída (1) odpovídá ložiskům písku a štěrku nejvyšší 
kvality a poslední třída (5) odpovídá ložiskům nejhorší kvality. 
- Množství. Jsou zvažovány údaje o velikosti ložisek nerostných surovin (rozloha, mocnost) 
a naleziště jsou klasifikována do 5 tříd podle produktivity. 
- Geologický potenciál. Určuje se kombinací dvou předchozích faktorů, v závislosti na tomto 
potenciálu se ložiska dělí do 5 tříd. 
- Regionální význam. V závislosti na počtu současných těžebních lokalit se určuje 5 tříd podle 
důležitosti. 
- Vhodnost. Konečným výsledkem tohoto prvního procesu je mapa vhodnosti těžby písku a štěrku, 
a to na základě kombinace geologického potenciálu a regionálního významu. Opět je stanoveno 5 
různých tříd. 
 
V druhém kroku plán analyzuje potenciální konflikty a bere v úvahu různé aspekty, např. 
odhadovanou poptávku podle regionů, lesy a chráněná území (Natura 2000, ochranu podzemních 
vod atd.) a sídla a dopravní cesty (pro oboje se uplatňuje ochranné pásmo 100 a 300 m). Konečným 
výsledkem je mapa, která obsahuje informace o aktuální vhodnosti území a o oblastech, které je 
třeba pomocí plánování využití půdy chránit. 
 
Reference: Weber L. (prezentace) 2008. Ministerstvo hospodářství a práce, Vídeň. SEIE Brusel, 
25. června 2008. 
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3. Zmírnění 
 
 
Návrh projektu pro ochranu oblastí Natura 2000 
 
Typ těžby: těžba čistého křemičitého písku 
Země: Německo 
Cílená stanoviště / cílené druhy: NE 
SCI/ZCHO: V blízkosti oblastí Natura 2000 (DE 4549-301 „Rohatschgebiet zwischen Guteborn und 
Hohenbocka“ a DE 4549-303 „Peickwitzer Teiche“). 
 
Popis: 
Bylo plánováno rozšíření těžební lokality, v níž se těží čistý křemičitý písek (ze zatopené pískovny) 
v Braniborsku, což by vyžadovalo snížení hladiny podzemní vody za účelem zajištění přístupu k části 
ložiska nerostné suroviny nad hladinou podzemní vody v zatopené pískovně a vytěžení zbývající části 
nerostné suroviny pod vodní hladinou pomocí sacího bagru. V důsledku tohoto postupu by se snížila 
i hladina podzemní vody v okolí, což by mělo negativní vliv na dvě nedaleké mokřadní oblasti 
vyhlášené za lokality Natura 2000. 
 
S cílem vyhnout se takovému dopadu byl sací bagr upraven, aby umožnil společnosti realizovat 
těžební projekt bez provádění těžby nad hladinou podzemní vody, a tedy bez snižování hladiny 
podzemní vody. Proto se podařilo vyhnout negativnímu vlivu na hladinu podzemní vody v okolí a na 
mokřadní stanoviště. 
 
Kromě toho společnost též zasypala odvodňovací kanály, které byly v minulosti postaveny v jednom 
z mokřadních biotopů za účelem vysušení půdy pro zemědělské využití. Toto zasypání zastavilo 
odvodňování, a proto představovalo opatření ke zlepšení mokřadního biotopu a pro jeho další rozvoj. 
 
Reference: Případová studie poskytnutá společností Quarzwerke GmbH. 
Gerling, H. & Puetter, T. 2004. Praktische Erfahrungen mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
Kies+Sand, 1/2004. 
 
 
Opatření ke zmírnění pro poletušky 
 
Typ těžby: zlatý důl 
Země: Finsko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: poletuška slovanská (Pteromys volans) 
SCI/ZCHO: NE 
 
Popis: 
Zlatý důl v jihozápadním Finsku byl navržen a povolen na ploše 45 hektarů a zahrnuje povrchový 
i podzemní důl. Kromě posouzení vlivu na životní prostředí byla vypracována i podrobná studie 
o přírodních hodnotách dané oblasti. Proběhl výzkum ptáků a rostlin a byla zpracována samostatná 
studie o poletušce slovanské, jež je nejdůležitějším savcem této oblasti a řadí se mezi druhy 
chráněné podle směrnice o stanovištích. Podle studie se v oblasti těžby nacházela tři teritoria tohoto 
druhu, jež byla obývána 1 až 3 dospělými samci poletušky a 3 samicemi s mláďaty. V oblasti nebylo 
k dispozici mnoho stromů vhodných ke hnízdění. Každé z těchto tří teritorií bylo podrobně studováno, 
rovněž s přihlédnutím k možné souvislosti mezi nimi a ostatními oblastmi poletušky mimo těžební 
lokalitu. Nejbližší oblast Natura se nacházela 5 km severovýchodně od dolu. 
 
Po konzultaci s regionálními orgány životního prostředí doplnil žadatel svoji žádost, pokud jde 
o ochranu poletušky. Podle závěrů průzkumu bylo možné chránit poletušky, pokud nebudou vznikat 
rozsáhlé holoseče a pokud budou zachována spojení s lesními oblastmi na severozápadě. Pracovní 
fáze povrchové těžby bude trvat přibližně 3–4 měsíce. Oblast povrchové těžby by měla být vyčleněna 
tak, aby nezasahovala do přechodových tras mezi teritorii poletušky. Tento druh se pohybuje v noci, 
když v povrchovém dole neprobíhá mnoho činností. 
Podmínky povolení týkající se poletušky zahrnovaly následující požadavky: 
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- Okraj povrchového dolu nesmí být blíže než 40 m od nejbližšího hnízdního stromu. Mezi 
hnízdním stromem a povrchovým dolem nesmí být káceny stromy, s výjimkou pětimetrového 
pásma mezi okrajem dolu a lesem, kde je možné kácení stromů z důvodů důlní bezpečnosti. 
Takto by bylo zachováno pásmo lesa o šířce 40 m mezi hnízdním stromem v teritoriu 1 a okrajem 
otevřeného dolu. 

- V oblasti nesmí být ničeny stromy využívané pro rozmnožování a potravu v teritoriích poletušky 
a kolem hnízdních stromů v teritoriích musí být zachován dostatečný les jako útočiště. V rámci 
těžební oblasti se v trasách využívaných poletuškou nesmí kácet. 

- Sestup do podzemního dolu musí být umístěn mimo teritoria, aby při výstavbě tunelu nebyly 
káceny staré stromy (osiky nebo smrky), které pro daný druh představují stromy pro 
rozmnožování či odpočinek. 

Reference: Případové studie poskytnuté společností Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finsko) 
 
Porfyrový* lom v chráněné krajinné oblasti: Les Grands Caous v Saint-Raphaël 
Typ těžby: porfyrový lom 
Země: Francie 
Cílená stanoviště / cílené druhy: středomořský les (olivovníky, korkový dub, borovice atd.) 
SCI/ZCHO: NE (v blízkosti je přírodní lokalita Estérel Oriental) 
 
Popis: 
Lom Grands Caous se nachází na svazích přírodní lokality Estérel Oriental, která obsahuje ložisko 
vysoce kvalitního modrého porfyru, jenž je v regionu jedinečný a má mimořádné geotechnické 
vlastnosti. Lom se nachází na západní hranici lokality. Přírodní prostředí je bohaté a křehké, 
s korkovými duby, zakrslým vřesem a borovicemi. Současná těžba není příliš vidět, protože je 
zapracována do terénu. 
 
Pro minimalizaci dopadů omezil provozovatel těžební oblast. Nejsou dotčeny hřebenové linie a těžba 
v lomech minimalizuje dopad, který se tak omezuje na jejich bezprostřední okolí. V rámci 
povolovacího procesu byl proveden krajinný průzkum, který pomohl stanovit, jak má být na konci 
lokalita sanována, a vizualizovat jednotlivé etapy prostřednictvím modelů v měřítku a počítačových 
obrázků. Byly předepsány přísné podmínky pro sanaci lokality. Existuje také vodohospodářský plán, 
který umožňuje obnovu říčních břehů a kolonizaci těchto oblastí přirozenou vegetací. 
 
* Porfyr je druh vyvřelé horniny obsahující velké krystaly, například živce a křemene, rozptýlené 
v jemnozrnné živcovité základní hmotě. 
 
Reference: DIREN/DRIRE PACA. 2006. Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du 
paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Tome 2. 
 
Správné environmentální postupy v lomu La Falconera, Katalánsko 
Typ těžby: vápencový lom 
Země: Španělsko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: NE 
SCI/ZCHO: Chráněná přírodní oblast Macizo de Garraf, v blízkosti SCI Serres del Litoral Central. 
 
Popis: 
La Falconera je vápencový lom v chráněné přírodní oblasti Macizo de Garraf v provincii Barcelona, 
který se též nachází vedle oblasti SCI Serres del Litoral Central. Z důvodu hodnoty této oblasti 
z hlediska ochrany museli provozovatelé brát v úvahu všechna nezbytná opatření a správné postupy 
zaměřené na zmírnění a minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů, jako například hluku, vibrací, 
prachu, částic, odpadů apod. 
 
Opatření ke zmírnění také zahrnovala vymezení a vytvoření oblastí bez těžby, v nichž byly zjištěny 
významné přírodní hodnoty, a vytvoření ochranných pásem, včetně zalesněných ploch v blízkosti 
oblastí vysoké ekologické hodnoty, která zůstaly neporušené. Tento lom byl v roce 2007 ve 
Španělsku oceněn za správné environmentální postupy. 
Reference: Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA 2007. FdA - Federación de Áridos 
(Španělská federace těžby kameniva). Informace jsou k dispozici na adrese: 
http://www.medioambienteyaridos.org/pdfs/Premios07.pdf 
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4. Sanace 
 
 
Program Příroda po těžbě nerostných surovin 
 
Program si klade za cíl na základě partnerství organizací RSPB a Natural England podporovat 
a usnadňovat obnovu stanovišť v těžebních lokalitách v souladu s akčním plánem pro biologickou 
rozmanitost. Je poskytováno poradenství v oblasti tvorby různých typů stanovišť a péče o ně. 
V databázi programu je zahrnuto několik studií obnovy realizovaných v Anglii. Databázi je možné 
prohledávat podle případové studie, provozovatele, nerostné suroviny (jíl, břidlice, uhlí, vápenec, 
písek, štěrk) nebo podle typu stanoviště. 
 
Dále jsou prezentovány dvě případové studie týkající se lokalit a druhů soustavy Natura 2000: 
 
Cliffe Pools (Kent, Anglie) 
 
Typ těžby: těžba jílu 
Země: Spojené království 
Cílená stanoviště / cílené druhy: solné laguny (rovnocenné stanovišti 1150 *Pobřežní laguny dle 
směrnice o stanovištích) 
SAC/ZCHO: ústí řeky Temže: Lokalita zvláštního vědeckého zájmu (SSSI), zvláště chráněná oblast 
(ZCHO), ramsarská a ekologicky citlivá oblast (ESA) 
 
Popis: 
Lokalita Cliffe Pools se nachází na jižním břehu ústí řeky Temže a oblast je vyhlášena místem 
zvláštního vědeckého zájmu (SSSI), zvláště chráněnou oblastí (ZCHO) a ramsarskou a ekologicky 
citlivou oblastí (ESA). Organizace RSPB získala lokalitu jako rezervu v říjnu 2001. Na 237 hektarech 
podporuje širokou škálu stanovišť, včetně solných lagun, brakických jezírek, luk, slanisek, bahenních 
nánosů v ústí řeky a křovin. 
 
V lokalitě byl do roku 1972 těžen jíl využívaný v cementářství a po těžbě v lokalitě zůstala řada jam, 
z nichž po zaplavení vznikla jezírka. Od šedesátých let 20. století používala lokalitu společnost 
Westminster Dredging Ltd pro účely licencovaného ukládání materiálu vybagrovaného z řek, kterým 
byla jezírka zasypávána. V osmdesátých letech byla zahájena jednání organizací English Nature, 
RSPB, Blue Circle Industries Plc (původní vlastník pozemku) a společností Westminster Dredging Ltd 
(jež zde provozovala ukládání vybagrovaného materiálu). Jednání vyvrcholilo dohodou o změně 
původních plánů na zasypání zbývajících jezírek a bylo rozhodnuto ve prospěch ochrany přírody. 
Těžební jámy rozkládající se na 60 hektarech v severozápadní části lokality byly již dříve vyplněny 
směsí vybagrovaného písku, štěrku a bahna, na které se vytvořila bohatá mozaika vyšších slanisek, 
luk a křovin hlohu/ostružiní. Jámy v severovýchodní části byly rovněž plněny vybagrovaným 
materiálem, ale nebyly zcela zasypány, díky čemuž vznikla skupina brakických jezírek o rozloze 
27 ha. Na jihu pokračuje ukládání vybagrovaného materiálu do solných lagun, jež je součástí 
schváleného čtyřicetiletého plánu obnovy dohodnutého organizací RSPB a společností Westminster 
Dredging PLC. 
 
111 hektarů solných lagun a 27 hektarů brakických mělkých jezírek vzniklo těžbou jílu pro 
cementářský průmysl. Tato lokalita je proslulá brodivými ptáky – v zimě při přílivu směřují obrovská 
hejna od ústí řeky Temže do jezírek, celá řada migrujících ptáků se zde objevuje na podzim a na jaře 
a dále se zde vyskytují tenkozobci, vodouši rudonozí, čejky chocholaté a kulíci píseční. Obnovy bylo 
dosaženo především prostřednictvím: 
• cíleného ukládání vybagrovaného materiálu a plněním solných lagun, což vedlo ke zmenšení jejich 
hloubky a došlo k rozšíření krmných stanovišť vodního ptactva a k vytvoření hnízdních ostrovů; 
• vytvoření mělkých krajů změnou profilů okrajů lagun, které jsou v současné době hluboké, čímž 
vznikly otevřené a vegetací pokryté kraje; 
• vytvoření dalších ostrovů izolováním a změnou profilu stávajících hrází a – pokud je to možné – 
vyhloubením oblastí v brakických jezírkách zcela na severu. 
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Dungeness (Kent, Anglie) 
 
Typ těžby: lom na písek a štěrk 
Země: Spojené království 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Stanoviště 1220 Trvalá vegetace kamenitých břehů a 7140 
Přechodová rašeliniště a třasoviska, jak jsou uvedena v příloze 1 směrnice o stanovištích. Triturus 
cristatus a Hirudo medicinalis. 
SAC/ZCHO: Poloostrov Dungeness: Lokalita zvláštního vědeckého zájmu (SSSI), zvláště chráněná 
oblast (ZCHO) a zvláštní oblast ochrany (SAC) ve vztahu ke stanovištím a vzácným druhům. 
 
Popis 
Poloostrov Dungeness představuje největší oblázkovou strukturu ve Spojeném království a několik 
jeho velkých částí bylo zařazeno do soustav ochrany přírody, včetně lokality zvláštního vědeckého 
zájmu (SSSI), zvláště chráněné oblasti (ZCHO) ve vztahu k ptákům a zvláštní oblasti ochrany (SAC) 
ve vztahu ke stanovištím a vzácným druhům. Dungeness je jedním ze čtyř míst ve Spojeném 
království, kde se vyskytuje vzácná jednoletá vegetace naplavenin – vysoce specializované 
společenstvo rostlin, které se celkově nachází na méně než 100 ha. Také má nejrozmanitější 
a nejrozsáhlejší stabilní společenstva trvalé vegetace oblázkových břehů v Evropě. 
 
Přes značné škody způsobené v minulosti především kvůli těžbě štěrku zůstávají velké plochy 
zachovány. Malé vodní útvary v oblázcích jsou podporou pro rostlinná společenstva močálů 
a otevřených vod a jsou považovány za jedinečné ve Spojeném království. Jsou důležité pro 
stanoviště přechodových rašelinišť (stanoviště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviska uvedené 
v příloze 1 směrnice o stanovištích), čolka velkého (Triturus cristatus, je uveden ve směrnici 
o stanovištích) a pijavku lékařskou (Hirudo medicinalis, též uvedenou ve směrnici o stanovištích). Do 
těchto oblastí pronikly vrbové křoviny, ale nyní jsou obnovovány. 
 
Do obnovy je začleněna celá řad různých stanovišť, včetně sladkovodních jezer s ostrovy a dalších 
souvisejících mokřadních prvků. Tam, kde je nutné pro přístup ke štěrku odstranit půdu a nadloží, 
bylo toto zapracováno do návrhu. 
 
Vegetací porostlé oblázkové pobřeží je mimořádně vzácné a křehké a vyskytuje se jen na několika 
málo místech. V Dungeness jsou zkoušeny techniky opravy historických škod na vegetací porostlých 
oblázcích. Jedná se o velmi pomalý proces, který pracuje s ekosystémem, kterému ještě dostatečně 
nerozumíme, bez záruky na úspěch. Výsledky pokusů však mohou být užitečné pro ty, kdo by mohli 
mít v úmyslu vytvářet vegetací porostlé oblázkové pobřeží na jiných místech. Hlavní realizovaná 
opatření: 
 
- sázení a výsev janovce. Tato rostlina je raným kolonizátorem oblázků a zbytky jejích listů, které se 
hromadí, pomáhají uchytit se jiným druhům, včetně lišejníků. Semena byla sázena do písku 
v rozestupech asi 1 metr. Po 4 letech činila míra přežití 6 % a některé rostliny jsou poměrně bohaté. 
V lépe pokrytých částech se začala tvořit společenstva lišejníků; 
- rozptyl semen šťovíku (neúspěšný); 
- výsev semen silenky přímořské do oblázků obohacených o kompost bez obsahu rašeliny. Rostliny 
se úspěšně ujaly; 
- přemístění ožanky lesní a ovsíku vyvýšeného do oblázků během zimy – došlo k uchycení určité 
vegetace, ale ne k šíření; 
- výsadba rostlin janovce – janovec se uchytil, pokud po výsadbě zůstalo prostředí vlhké; 
- vytvoření luk pro bezobratlé živočichy. V oblasti Dengewest South byl štěrk těžen zpod půdy 
s pastvinnou vegetací a obnova byla realizována tak, aby vznikly na nektar bohaté pastviny pro 
bezobratlé živočichy, především včely. 
 
Provozní společnost (v současné době Hanson Aggregates) se od šedesátých let radila o veškerých 
plánech obnovy oblasti Dungeness s organizacemi RSPB a Natural England (dříve English Nature). 
Techniky a výsledky obnovy, pokud jde o biologickou rozmanitost, se v průběhu času neustále 
zlepšují. 
 
Reference: www.afterminerals.com  
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Strategické plánování sanace lomu 
 
Typ těžby: lomy 
Země: Francie 
 
Popis: 
Departementální systémy lomů obvykle zahrnují pokyny pro obnovu v rámci krajinných celků. Projekt 
podporovaný regionálním ředitelstvím pro průmysl a energetiku Ile-de-France analyzoval výsledky 
získané v rámci strategického plánování obnovy celé řady lokalit v oblasti La Bassée (ZCHO 
FR1112002) a zpracoval pro tuto činnost metodiku. Zdá se, že dobrým příkladem jsou zkušenosti se 
skupinami „Cellules de reflexion“ při rozhodování o sanaci lokalit dle uceleného přístupu uplatněného 
v několika těžebních oblastech. 
 
Francouzské předpisy ovšem nedefinují metody fungování (složení, úloha, doba trvání atd.) pro 
potřebné případy konzultací. Tato skutečnost vedla realizátory projektů, které jsou citlivé s ohledem 
na životní prostředí, ke spontánnímu vytvoření neformálních „reflexních skupin“ („cellules de 
reflexion“) sponzorovaných provozovateli, příslušnými orgány apod. Tato pracovní skupina analyzuje 
budoucnost těžební lokality tím, že rozšiřuje analýzu na soudržnou územní jednotku tak, aby 
zahrnovala veškerou územní problematiku. 
 
Reference: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du 
gisement. 
 
 
Sanace štěrkového lomu prostřednictvím vytvoření příbřežních stanovišť 
 
Typ těžby: štěrkový lom 
Země: Rakousko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: příbřežní stanoviště a několik druhů uvedených na seznamu 
ohrožených druhů 
SCI/ZCHO: NE 
 
Popis: 
Lom na Dunaji v Steyreggu dodává písek a štěrk pro hornorakouské stavebnictví od roku 1962 a měl 
by fungovat do roku 2025. Projekt dobývání štěrku vytváří po vytěžení velké vodní útvary podobající 
se dávným slepým ramenům Dunaje, jak je lze dodnes vidět na historických mapách. Osídlení nově 
vytvářených stanovišť se iniciuje navezením půdy a bahna z některých stále ještě existujících slepých 
ramen na břehy nových lagun. Velké části oblasti jsou ponechány přírodní sukcesi. Cílem sanace je 
zajistit nové usazení, chránit nebo zvětšit populace více než 20 zčásti vysoce ohrožených druhů 
rostlin uváděných v seznamu ohrožených druhů, 7 druhů obojživelníků ze seznamu ohrožených 
druhů, 3 druhů plazů ze seznamu ohrožených druhů, 20 částečně ohrožených druhů vážek 
a některých ohrožených ptáků. 
 
Kromě četných druhů uváděných v seznamu ohrožených druhů se v současné době v obnovených 
oblastech nacházejí 2 rostlinné druhy (Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae), které mají 
známé populace pouze v Horních Rakousích. Také pokud jde o obojživelníky, jsou výsledky 
pozoruhodné, např. Bufo viridis se opět nachází v nových jezírkách, a to více než 25 let poté, co byl 
tento druh naposledy zaznamenán v tzv. „Steyregger Au“. Mnozí obojživelníci jsou rovněž zastoupeni 
ve velkých populacích. Pokud jde o ptáky, vyskytuje se zde několik ohrožených druhů, kterým činnosti 
v lomu a strategie sanace významně prospívá (např. Luscinia svecica, Riparia riparia, Actitis 
hypoleucos, Charadrius dubius). Také populace bobra evropského – který je celoevropsky ohrožený 
– žije v okolí lokalit těžby kameniva. Tento projekt těžby kameniva představuje nejen ekonomicky 
významný příspěvek hornorakouskému těžebnímu průmyslu, ale také celostátně důležitý projekt 
ochrany celé řady ohrožených druhů. 
 
Reference: 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity%20_case_study_austria_2.pdf 
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Sanace lomu na písek a štěrk v Madridu 
 
Typ těžby: lom na písek a štěrk 
Země: Španělsko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: NE 
SCI/ZCHO: uvnitř přírodního parku (Parque Regional del Sureste) a poblíž ZCHO a SCI 
 
Popis: 
V lomu, který se nachází v úrodné nížině řeky Jarama, v přírodní rezervaci a poblíž lokalit ZCHO 
a SCI, byl realizován projekt sanace přihlížející k cílům ochrany dle plánu péče vydaného pro 
dotčenou přírodní oblast. 
 
Sanace byla provedena pomocí následujících prvků: 
- obnova přírodních stanovišť a zlepšení degradovaných oblastí v řece a na březích, 
- obnova stanovišť v lagunách, které vznikly těžbou, 
- využití ohrožených původních druhů při výsevu a výsadbě. 
 
Sanovaná oblast byla věnována regionálním orgánům a je v současné době považována za přírodní 
oblast vysoké ekologické hodnoty. 
 
Reference: Případová studie od FdA – Federación de Áridos (Španělská federace těžby kameniva) 
 
 
Sanace lomů v regionech Phokis a Milos 
 
Těžba: těžba perlitu a bentonitu v regionu Milos; těžba bauxitu v regionu Phokis. 
Země: Řecko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: NE 
SCI/ZCHO: NE 
 
Popis: 
Tyto lomy se nacházejí na ostrově Milos a ve středním Řecku, v oblasti Phokis. Při plánování provozu 
dolu a jeho sanace bylo použito posouzení vlivů těchto dolů na životní prostředí (EIA). 
Práce na postupné obnově se prováděly ve stejné době jako těžba a sestávaly z pěti etap, z nichž 
každá se opírá o úspěch předchozí etapy: 
1. Úprava krajiny dolu a skladovacích lokalit. Během první fáze obnovy je sanována krajina těžební 
lokality a okolní krajina, aby bylo dosaženo dobré integrace v dané oblasti. Odpadní materiál 
produkovaný při těžbě je použit k vyplnění vyčerpaných dolů, pokud je to možné. 
2. Překrytí vrchní zeminou: uložení úrodné půdy. Lokalita je pokryta vrchní zeminou, která byla buď 
skladována, nebo přivezena z nedalekých skladovacích lokalit. 
3. Výsev: byla snaha reprodukovat místní vegetaci. 
4. Výsadba stromů a keřů. Zřízení školek v Phokis (1980) a na ostrově Milos (1995), v nichž se 
pěstují původní rostliny. 
5. Oplocení, zavlažování a celková údržba. Oplocení a neustálé sledování obnovených oblastí 
představuje jedinou obranu proti ovcím a kozám. Vzhledem k nedostatku srážek je řešením 
zavlažování – alespoň dokud rostliny nedorostly do uspokojivé velikosti. 
 
Reference: Bringing nature back to the mine („Vrácení přírody do dolu“, brožura). Silver & Baryte 
Ores Mining Co. S.A. 
Michalis Stefanakis a Vini Filippi (S&B Industrial Minerals S.A.). Prezentace na zasedání Úmluvy OSN 
o biologické rozmanitosti SBSTTA, Paříž 2.–6. července 2007 
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Sanace lomů u lokalit Natura 2000 
 
Těžba: lom 
Země: Belgie 
Cílená stanoviště / cílené druhy: ropucha krátkonohá, ropuška starostlivá, poštolka, sokol 
stěhovavý a vážka 
SCI/ZCHO: mezi dvěma lokalitami Natura 2000 
 
Popis: 
Lom se nachází mezi dvěma biologicky vysoce významnými oblastmi Natura 2000. Tato oblast je 
útočištěm pro širokou škálu druhů rostlin a živočichů, z nichž mnohé jsou v regionu Valonsko méně 
časté a některé dokonce i mimořádně vzácné. Sanace realizovaná v lomu měla za cíl dosáhnout 
obnovy oblastí podobných oblastem v sousedních lokalitách Natura 2000. 
 
Opatření zahrnovala částečnou obnovu původního reliéfu a dříve se zde vyskytujících zajímavých luk, 
jakož i vytvoření přírodních břehů vytěženého jezera, jež poskytují vhodná stanoviště pro některé 
druhy, které jsou závislé na vodním prostředí, včetně vážek, obojživelníků, vodních ptáků, vodních 
brouků apod. 
 
V roce 2006 byla rovněž vypracována ekologická studie, jež měla určit nejzajímavější druhy a krajiny, 
které již jsou přítomny, a zajistit jejich ochranu. Velmi důležitá populace ropuchy krátkonohé byla 
zjištěna v četných dočasných loužích, stejně jako malá populace ropušky starostlivé. Tyto dva druhy 
představují jedny z nejohroženějších obojživelníků země. V lokalitě již hnízdí poštolka a byl spatřen 
i sokol stěhovavý. Obnovené mokřadní oblasti již slouží za útočiště vážce, jež je v Belgii uvedena na 
seznamu ohrožených druhů. Je naplánováno provedení nové studie fauny, flóry a krajiny, jež by mělo 
zpřesnit výsledky a studovat vývoj biotopů v lokalitě lomu. 
 
Po skončení těžby bude lom navrácen do veřejného vlastnictví a stane se místem významným 
z ekologického i krajinářského hlediska. Vzhledem ke své zvláštní zeměpisné poloze mezi dvěma 
oblastmi Natura 2000 bude lom představovat klíčový prvek v místní ekologické síti. 
 
Reference: Případové studie UEPG týkající se biologické rozmanitosti 
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity_case_study_belgium_7.pdf 
 
 
 
Projekt lesní krajiny 
 
Těžba: kaolín 
Země: Spojené království 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Lesy horského dubu a jasanu (identifikované ve Spojeném 
království jako ohrožené stanoviště). 
SCI/ZCHO: NE 
 
Popis: 
Projekt lesní krajiny je projekt obnovy po těžbě. Klade si za cíl obnovit krajinu v oblasti těžby kaolínu 
v Cornwallu. Navazuje na projekt vřesoviště. Od roku 1997 do roku 2004 bylo v bývalých těžebních 
lokalitách obnoveno 750 hektarů nížinných vřesovišť – dalšího ohroženého stanoviště. Oba tyto 
projekty dohromady představují největší iniciativu svého druhu v Evropě. Pro účely obnovy lokalit se 
odstraňují „nepůvodní“ či komerčně pěstované druhy a znovu se zavádí dub, jasan a další původní 
listnaté dřeviny. 
 
Reference: Případová studie, kterou poskytla organizace IMA_Europe 
http://www.naturalengland.org.uk/regions/south_west/ourwork/chinaclaywoodlandproject.aspx 
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5 Těžební činnosti v mořských oblastech 
 
Mezinárodní rada pro průzkum moří ICES 
 
Typ těžby: několik typů mořské těžby 
Země: několik zemí v oblasti severního Atlantiku 
 
Popis: 
ICES je organizace, jež koordinuje a podporuje námořní výzkum v severním Atlantiku. Tento pojem 
zahrnuje i přilehlá moře, například Baltské moře a Severní moře. Funguje jako místo setkávání pro 
komunitu více než 1 600 námořních vědců z 20 zemí celého severního Atlantiku. 
 
Vědci pracující prostřednictvím organizace ICES shromažďují informace o mořském ekosystému. 
Tyto informace, kromě toho, že vyplňují mezery ve stávajících znalostech, jsou též rozpracovávány 
v nestranné a nepolitické rady. Tyto rady pak používá 20 členských států, které organizaci ICES 
financují a podporují, aby tak mohly severní Atlantik a přilehlá moře lépe spravovat. 
 
Pracovní/studijní skupiny ICES se zabývají všemi aspekty mořského ekosystému od oceánografie po 
mořské ptáky a mořské savce. Byla zřízena i pracovní skupina zabývající se vlivem těžby mořských 
sedimentů na mořský ekosystém (WGEXT). 
 
Přehled výzkumu v oblasti mořské těžby lze nalézt ve výročních zprávách pracovní skupiny ICES 
zabývající se těžbou: http://www.ices.dk/iceswork/wgdetail.asp?wg=WGEXT 
 
Pracovní skupina ICES WGEXT rovněž přezkoumává programy mapování národních zdrojů, změny 
právních a administrativních rámců, přístupy k posuzování vlivů na životní prostředí a výzkum 
členských států v oblasti těžby mořských usazenin a dále o těchto programech referuje. 
 
Kromě toho pracovní skupina WGEXT přezkoumává a hodnotí využití pokynů ICES týkající se těžby, 
a to ve všech členských státech. Většina členských států odkazuje na tyto pokyny ve vnitrostátních 
regulačních rámcích, některé z nich odkazují ještě výslovněji na některá či všechna ustanovení ve 
svých zákonných předpisech. 
Skupina přezkoumala zkušenosti členských států při provádění programů sledování ve vztahu 
k činnostem námořní těžby sedimentů. Vzhledem k tomu, že se členské státy shodly na potřebě 
uvažovat o klíčových otázkách v ještě větší míře podrobnosti, souhlasily členské státy, že okamžitě 
po zasedání poskytnou další reakce. 
 
Reference: ICES. 2007. Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine 
Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 17.–20. dubna 2007, Helsinki, Finsko. ICES CM 
2007/MCH:08. 96 s. 
Sutton, G. a Boyd, S (eds.) 2009. Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine 
Environment 1998-2004. ICES Cooperative Research Report no. 297, 180 s. 
Informace jsou k dispozici na adrese: www.ices.dk  
 
 
Správné postupy v oblasti těžby kameniva v mořském prostředí: projekt Goodmarine 
 
Typ těžby: těžba kameniva 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Tento projekt řídí katedra hornictví, těžby v lomech a inženýrství nerostných surovin na University of 
Leeds s podporou organizace Mineral Industry Research Organisation (MIRO). 
 
Web Goodmarine poskytuje informace pro ty, kteří mají zájem o těžbu kameniva bagrováním 
v mořském prostředí, a pro ty, kteří se jí zabývají. Hlavním cílem je však upozornit na „správné 
postupy“, které se snaží eliminovat nebo minimalizovat dopady na životní prostředí.  
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Web také představuje užitečný zdroj informací pro toto odvětví ve vztahu k plánům, postupům 
a operacím. I když mořským stanovištím dosud plně nerozumíme, probíhá velké množství 
výzkumných projektů. Výsledky přispějí k budoucímu zlepšení postupů regulace a bagrování. Jak 
web ukazuje, je již ve Spojeném království využívána celá řada příkladů správných postupů v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
 
Kapitola Správné postupy zahrnuje zmírňování dopadů a sledování. Opatření specificky navržená tak, 
aby se zabránilo nepříznivým dopadům na lokality a prvky vyhlášené podle směrnice o stanovištích 
a směrnice o ptácích, musí být obsažena již v prvotních návrzích těžebních licencí. Návrhy, u nichž 
se má za to, že budou mít nepříznivý vliv na evropské chráněné lokality, by měly být řešeny, pokud 
jde o možnosti stanovení určitých podmínek pro zabránění těmto nepříznivým vlivům. Takové změny 
by mohly zahrnovat změny místa či rozsahu navrhovaných prací, načasování určitých činností 
a použití určitých povinností nebo právních dohod. 
 
Reference: http://www.goodmarine.com 
 
 
Dopady těžby kameniva podél pobřeží Dieppe 
 
Typ těžby: mořská těžba kameniva 
Země: Francie 
 
Popis: 
Středisko „Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT)“ spravuje projekt 
zaměřený na sledování dopadů těžby kameniva podél pobřeží Dieppe v severní Francii. Hlavní cíle 
projektu: 
- vyvinutí metodiky sledování stávající těžebních lokalit užitečné pro velké těžební projekty (evropský 
programový projekt oblast východního Lamanšského průlivu – INTERREG III), 
- kvantitativní hodnocení přímých dopadů bagrování na živé zdroje (bentické a rybolovné) srovnáním 
s referenční lokalitou bez těžby, 
- prostorové vyhodnocení nepřímých dopadů bagrování (hlavně nadbytek jemných částic), 
- časové vyhodnocení těchto dopadů pomocí sledování procesu obnovy (fyzikální a biologické) 
mořského dna, 
- kvantifikace intenzity a trvání narušení celých bentických a rybolovných společenstev. 
 
Reference: http://critt.estran.free.fr/critt.htm 
 
 
Ochrana přírody a těžba kameniva ve východní části Lamanšského průlivu 
 
Typ těžby: mořská těžba kameniva 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
V letech 2000 až 2004 realizovalo centrum CEFAS (Centrum pro vědu o životním prostředí, rybolovu 
a akvakultuře, Spojené království) vládou financovanou studii „Posouzení sanace mořského dna po 
těžbě kameniva z moře“, jejímž cílem bylo zkoumat fyzikální a biologickou obnovu mořského dna po 
ukončení těžby. Studie byla prováděna v celé řadě opuštěných nebo nevyužívaných lokalit, jež byly 
dříve vystaveny komerční těžbě kameniva v jižní části Severního moře a při jižním pobřeží. Výsledky 
a závěry práce vycházely z údajů shromážděných z lokalit použitých pro průzkum a jako takové 
nemusí být použitelné pro všechny lokality využívané pro těžbu kameniva. 
 
V rámci této studie vznikly dvě technické zprávy. První zdůraznila, že důležitou roli při ovlivňování 
struktury epifaunního společenstva po skončení těžební činnosti hraje míra fyzického narušení 
přírody. Druhá zpráva vykázala, že makrobentická obnova proběhla až během šesti let po ukončení 
těžby kameniva, a dále uvádí obecný rámec pro hodnocení studií opětovné kolonizace po zastavení 
těžby. 
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Tento dokument ukazuje, že přinejmenším šest let po ukončení těžby přetrvávají zřetelné rozdíly 
v povaze společenstev ve zkoumaných lokalitách vystavených těžbě o vysoké a nízké intenzitě. 
 
Další pozoruhodnou práci na toto téma realizovala společnost Marine Ecological Surveys Ltd spolu 
s Plymouth University v jižní části Severního moře a Lamanšském průlivu. Dokument s názvem 
Impacts of Marine Aggregate Dredging on Benthic Macrofauna off the South Coast of the United 
Kingdom („Dopady mořské těžby kameniva na bentickou makrofaunu při jižním pobřeží Spojeného 
království“) došel k závěru, že rychlost obnovy biomasy po bagrování byla menší než zaznamenaná 
rychlost obnovy druhové rozmanitosti a hustoty populací. 
 
Kromě práce týkající se sanace a obnovy se rozvíjí také určitá práce v oblasti obnovy a vylepšení 
mořského dna po ukončení těžby kameniva. Současné studie se primárně zaměřují na rozsévání 
médií podporujících obnovu bentických organismů po mořském dnu. K takovým médiím se řadí štěrk 
a lastury. 
 
Projekt, který v současné době realizuje centrum CEFAS, zkoumá rozsévání štěrku a jeho potenciál 
pro obnovu mořského dna po mořské těžbě kameniva. V roce 2005 centrum Cefas ve spolupráci se 
zástupci odvětví provedlo terénní experiment v těžební oblasti blízko řeky Humber. Cílem 
experimentu bylo otestovat praktičnost rozsévání štěrku coby přístupu k nápravě oblasti mořského 
dna, kde se v důsledku bagrování akumulovaly písky. Oblast byla předtím lokalitou s licencí na těžbu 
kameniva, jež byla po několika letech využívání opuštěna. Pro účely experimentu s novým 
rozséváním si centrum Cefas najalo bagrovací plavidlo, aby vytěžilo štěrk ze sousední licencované 
oblasti. Štěrk byl poté uložen v experimentální lokalitě. Před uložením štěrku provedlo centrum Cefas 
řadu průzkumů před experimentem a ty byly po umístění štěrku opakovány a pokračovaly jako 
součást průběžného programu, jenž měl určit míru obnovy bentických organismů. Práce stále 
probíhají a zpráva bude poskytnuta v nadcházejících letech. 
 
Práce, kterou provádí University of Southampton ve spojení se sdružením Shellfish Association of 
Great Britain, si klade za cíl přezkoumat potenciál lastur urychlit obnovu mořského dna po těžbě 
kameniva. Projekt se bude pokoušet určit význam biogenního materiálu (lastur) coby substrátu 
přispívajícího k biologické rozmanitosti stávajícího dna s přírodním pískem a štěrkem a bude sledovat 
kolonizaci lastur uložených na mořské dno, kde probíhala těžba štěrku, na východ od ostrova Wight, 
a to ve srovnání s mořským dnem bez příslušných úprav. 
 
Reference: Cooper, K.M., Eggleton, J.D., Vize, S.J., Vanstaen, K., Smith, R., Boyd, S.E., Ware, S., 
Morris, C.D., Curtis, M., Limpenny, D.S. a Meadows, W.J., 2005. Assessment of the re-habilitation of 
the seabed following marine aggregate dredging - part II. Sci. Ser. Tech Rep., Cefas Lowestoft, 130: 
82 s. 
 
 
Pokyny pro nerostné suroviny v moři 
 
Typ těžby: těžba písku a štěrku 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Protože písek a štěrk představují většinu nerostných surovin těžených z anglického mořského dna, 
jsou středem pozornosti těchto pokynů. Pokyny jsou však také obecně relevantní pro další nerostné 
suroviny, které mohou být těženy z mořského dna, například maerl (zvápenatělé mořské řasy), uhlí 
a rudné nerosty. Aby bylo zajištěno, že těžba nebude způsobovat nepřijatelné nepříznivé dopady, 
byly těžební činnosti podrobeny celé řadě kontrolních mechanismů. 
 
Vláda si přeje, aby byl písek a štěrk těžený z moře používán v míře, kdy se tak děje v souladu se 
zásadami udržitelného rozvoje. Vláda se domnívá, že tohoto cíle lze dosáhnout minimalizací celkové 
rozlohy, pro kterou se vydávají licence/povolení pro těžbu, pečlivým umístěním nových těžebních 
oblastí, posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA), kde se takové posouzení požaduje, atd. 
 
Prohlášení o životním prostředí by mělo zahrnovat posouzení praktických kroků, které by mohly být 
realizovány pro zmírnění dopadů navrhované těžby nerostných surovin.  
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Tyto kroky by měly být specifické pro danou lokalitu a úzce spjaté s konkrétními možnými vlivy na 
životní prostředí zjištěnými v rámci procesu EIA. Opatření ke zmírnění mohou zahrnovat: 
• úpravu hloubky těžby, aby se omezily změny hydrodynamiky a přesouvání sedimentů na 

přijatelnou úroveň; 
• dohodnuté plavební trasy bagru, aby se minimalizovalo rušení lodní dopravy, rybolovu 

a dalších způsobů využívání moře; 
• vymezení oblasti, v níž lze povolit těžbu, aby byly ochráněny citlivé oblasti rybolovu, byl 

optimalizován přístup k tradičním oblastem rybolovu a snížen dopad na citlivé bentické 
soustavy; 

• vymezení zakázaných pásem pro účely ochrany vzácných či stabilních společenstev, u nichž 
bude určeno, že se vyskytují v malých oblastech v rámci mnohem větší používané oblasti; 

• také výběr techniky těžby a načasování a fázování práce může pomoci zabránit rušení; 
• sezónní omezení, pokud je jejich použití vhodné, mohou minimalizovat dopady na stěhovavé 

rybí populace nebo na citlivá stadia vývoje ryb nebo bentosu; 
• bezpečnostní nárazníková pásma kolem válečných hrobů, důležitých vraků nebo jiných 

mořských archeologických nalezišť, potrubí a kabelů. 
 
Pokyny zahrnují také sledování vlivů na životní prostředí. 
 
Reference: Pokyny „Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed“. 
2006, Department for Communities and Local Government, Spojené království. 
 
 
Správné postupy při těžbě kameniva z moře 
 
Typ těžby: těžba kameniva z moře 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Těžba kameniva z moře hraje důležitou roli při poskytování kvalitních surovin pro stavebnictví ve 
Spojeném království i pro ochranu pobřeží. Písek a štěrk se obecně odebírají z mořského dna pomocí 
plovoucích sacích bagrů, které jsou schopny přepravovat náklad až do výše 9 000 tun z příbřežních 
těžebních lokalit přímo do přístavišť v blízkosti místa konečného použití. Pro oblasti těžby vydává 
licence instituce The Crown Estate na základě rozsáhlého posouzení dopadů na životní prostředí 
(EIA) a procesu konzultací se zúčastněnými stranami, jež dříve regulovalo ministerstvo pro obce 
a místní samosprávu (CLG) a ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova 
(DEFRA) a nyní Mořská a rybářská agentura (MFA), výkonná agentura DEFRA. 
 
V roce 2002 vláda poskytla další zdroj financování, když zatížila poplatkem primární kamenivo 
získávané jak ze suchozemských, tak z mořských zdrojů. Tento fond Aggregate Levy Sustainability 
Fund (ALSF) má čtyři hlavní cíle: 
1. minimalizovat poptávku po primárním kamenivu, 
2. podporovat těžbu a přepravu šetrné k životnímu prostředí, 
3. zabývat se dopady dřívější těžby kameniva na životní prostředí, 
4. kompenzovat místním komunitám dopady těžby kameniva. 
 
Mořský fond ALSF byl v Anglii iniciován zejména proto, aby podporoval výzkum, které vede k většímu 
porozumění povaze a citlivosti mořských zdrojů na rušení způsobované těžbou kameniva, 
a k pochopení, jak lze tyto dopady minimalizovat. 
 
Příručka také obsahuje některé další zajímavé části, například Přírodní zdroje mořského dna, kde 
jsou uvedeny některé projekty a příklady, zejména ty, které se týkají mapování zdrojů mořského dna; 
Zmírňování a řízení těžby kameniva z moře atd. 
 
Reference: Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. Příspěvky 
z konference: září 2006. Editoři: Newell a Garner. 
 



 120 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 
 2000 

 
Strategie pro britský průmysl mořské těžby kameniva 
 
Typ těžby: mořská těžba kameniva 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Těžba kameniva z moře se týká velmi malé části kontinentálního šelfu Spojeného království – obvykle 
se každoročně vytěží oblast o rozloze asi 140 km2. Navzdory této nevelké stopě toto odvětví uznává, 
že mořské prostředí, ve kterém působí, je citlivé, a připouští, že nese odpovědnost za takové řízení 
vlastní činnosti, aby byl minimalizován jakýkoli vliv na mořské prostředí a na jeho ostatní uživatele. 
V kapitole Ochrana životního prostředí jsou identifikovány některé klíčové cíle a ukazatele: 
- minimalizace prostorové stopy těžebních činností odpovědným a účinným řízením, 
- udržování a rozvoj příspěvku odvětví ve prospěch pochopení mořských písečných 
a štěrkových stanovišť a britského mořského historického prostředí, 
- snížení dopadu atmosférických emisí uvolňovaných během procesů produkce 
a dopravy. 
 
Reference: Strength from the depths. A sustainable development strategy for the British marine 
aggregate industry. BMAPA (British Marine Aggregate Producers Association). Listopad 2006. 
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6 Sledování a ukazatele 
 
 
Vývoj ukazatelů pro integrované řízení surovin a ochrany přírody v německém cementářském 
průmyslu (pilotní projekt realizovaný v cementárně Schelklingen) 
 
Typ těžby: cementárna 
Země: Německo 
 
Popis: 
Pilotní projekt realizovaný v cementárně Schelklingen poskytl vědecky založená řešení pro další 
optimalizaci rovnováhy mezi těžbou surovin a ochranou přírody. Těžba surovin pro výrobu cementu 
představuje podstatný zásah do přírody a krajiny. Avšak lomy, i v době, kdy jsou v provozu, mohou 
mít také důležitou funkci v ochraně přírody a druhů: se svými konkrétním místními podmínkami často 
poskytují stanoviště pro vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin, které již jen stěží existují 
v kultivované krajině. Cílem pilotního projektu bylo vyvinout ukazatele, kterými by bylo možné měřit 
rozmanitost druhů a stanovišť v lomech. 
 
Byly vyvinuty a testovány kvalitativní a kvantitativní ukazatele biologické rozmanitosti, které umožňují 
mimo jiné měřit vlivy opatření ochrany přírody před těžbou, během těžby i po ní. Tyto ukazatele byly 
následně začleněny do akčního plánu pro biologickou rozmanitost a do akčního plánu pro ochranu 
druhů; tyto plány integrují plánování analýzy deficitu, výzkumu, sledování a postihů – včetně 
odhadovaných nákladů – a tím podporují možnosti a cíle stávajících plánovacích nástrojů a zejména 
jejich ekologický obsah. 
 
V rámci projektu byly vyvinuty různé ukazatele pro faunu, flóru a typy stanovišť, které byly vytvořeny 
na míru pro konkrétní podmínky a potenciál těžebních oblastí, aby bylo možné nastolit rovnováhu 
mezi provozem lomu a ochranou přírody. V průběhu projektu byly v cementářském lomu 
v Schelklingenu v jižním Německu testovány ukazatele biologické rozmanitosti a různé postupy pro 
sledování rozmanitosti druhů a stanovišť. 
 
Získané poznatky byly použity jako základ pro vypracování akčních plánů pro biologickou 
rozmanitost, které zahrnovaly konkrétní opatření pro zachování a podporu druhové rozmanitosti. 
Výsledky projektu byly diskutovány na workshopu s odborníky z firem a svazů různých odvětví 
nekovových nerostných surovin a v rámci dialogu se zúčastněnými stranami, včetně státních orgánů 
a nevládních organizací. 
 
Reference: Tränkle, U., Rademacher, M., Friedel, G., Löckener, R. , Basten, M. & Schmid, V. 2008. 
Sustainability indicators for integrated management of raw material and nature conservation – pilot 
project in the Schelklingen cement plant. Cement International: 4/2008 (sv. 6) s. 68–75. 
Informace (v němčině) jsou k dispozici na adrese: http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/ 



 122 Pokyny EK k provádění nových činností těžby neenergetických surovin v souladu s požadavky Natura 
 2000 

Sledování vlivů lomů v katalánských lokalitách ZCHO nebo v jejich blízkosti 
 
Typ těžby: těžba kameniva 
Země: Španělsko 
Cílená stanoviště / cílené druhy: Falco naumanni, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus, 
Melanocorhypha calandra, Miliaria calandra, Alauda arvensis, Galerida theklae, Galerida cristata 
SCI/ZCHO: několik lokalit ZCHO v rovině oblasti Lerida 
 
Popis: 
V roce 2004 byla podepsána dohoda mezi regionálním sdružením těžby kameniva (Gremi d’Àrids de 
Catalunya) a ministerstvem životního prostředí regionální katalánské vlády s cílem vyhodnotit 
účinnost opatření ke zmírnění dohodnutá pro stepní ptáky v oblastech, jež jsou součástí lokalit ZCHO 
nebo leží v jejich blízkosti a v nichž se provádí těžba kameniva. Přestože nebyl předpokládán 
podstatný vliv na lokality ZCHO, protože oblasti, jež jsou pro stepní ptáky nejdůležitější, těžební 
činností ovlivněny nebyly, bylo sjednáno několik dodatečných opatření ke zmírnění, aby se předešlo 
potenciálnímu riziku ztrát stanovišť. Tato opatření ke zmírnění zahrnovala vytváření nových oblastí 
s půdou ležící ladem místo dříve obdělávané půdy a následnou péči o tyto oblasti jako o vhodná 
stanoviště pro stepní ptáky, např. prostřednictvím pastvy, sečení a setí. 
 
Sledování prováděná renomovanými vědeckými odborníky prokázala, že nedošlo ke snížení populací 
dřívějších druhů v oblasti a že nové oblasti s půdou ležící ladem připravené pro stepní ptáky byly 
cílovými druhy účinně využívány; v těchto oblastech bylo dokonce dosaženo určitého nárůstu výskytu 
druhů. Například drop malý tuto novou půdu ležící ladem využíval velmi intenzivně. Tato ladem ležící 
půda, byť představuje pouze 5 % lokality ZCHO Balaguer (1 358 ha), hostila přibližně 15–20 % samců 
pozorovaných během reprodukčních projevů a samic s mláďaty zjištěných v lokalitě ZCHO. 
 
Reference: Případová studie od FdA – Federación de Áridos (Španělská federace těžby kameniva), 
2008. 
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7 Spolupráce s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami 
 
 
Příklady dobré spolupráce ve Spojeném království 
 
Typ těžby: různé typy těžební činnosti 
Země: Spojené království 
 
Popis: 
Obecně je spolupráce mezi těžebním průmyslem a organizacemi na ochranu přírody dobrá. Přibližně 
700 celostátně významných lokalit zvláštního vědeckého zájmu (SSSI) a mnoho dalších místně 
důležitých lokalit ochrany přírody je spojeno s dobýváním nerostných surovin a velké oblasti 
důležitých stanovišť byly vytvořeny obnovou lomů. 
 
V posledních 10 letech hrála klíčovou úlohu platformy spolupráce odvětví a ochranářů za účelem 
vyvinutí, sdílení a šíření správných postupů organizace Minerals and Nature Conservation Forum, 
partnerství odvětví těžby nerostných surovin a organizace English Nature (v současné době Natural 
England), státní agentury odpovídající za prosazování ochrany přírody. 
 
V nedávnějším období pokračovaly organizace Natural England a RSPB ve spolupráci s těžebním 
odvětvím pro dosažení prioritnějších stanovišť v těžebních lokalitách v rámci partnerství Nature After 
Minerals. V současnosti například existuje dohoda mezi organizací Natural England a firmou těžící 
rašelinu o obnově stanoviště nížinného vrchovištního rašeliniště v lokalitě SAC v oblasti rašelinišť 
Thorne a Hatfield v jižním Yorkshiru a ve Wedholme Flow v Cumbrii. 
 
Reference: http://www.mineralsandnature.org.uk/ 
http://www.afterminerals.com/ 
 
 
Cellules de reflexion 
 
Typ těžby: těžba kameniva 
Země: Francie 
SCI/ZCHO: ZCHO La Bassée 
 
Popis: 
«Cellules de réflexion» jsou dobrovolné skupiny vytvářené příslušnými orgány, těžebním průmyslem 
a místními zúčastněnými stranami za účelem diskuse o rozvoji těžebních prací v soudržné oblasti 
vztahující se k určitému ložisku nerostné suroviny (např. 500–2 000 ha v lokalitě ZCHO La Bassée 
v Île de France). 
 
Cílem je organizovat racionální využívání surovin a diskutovat o strategii obnovy lokalit. Tyto skupiny 
představují nový meziprvek pro rozhodování, stojící mezi departementálním systémem lomů 
a jednotlivými povoleními k těžbě. Celá řada těchto skupin byla ustavena během posledních dvanácti 
let v několika oblastech regionu „Ile-de-France“, kde existují a jsou využívána významná ložiska 
nerostných surovin, z nichž některá se nacházejí v oblastech Natura 2000 (např. La Bassée, ZCHO, 
27 643 ha). 
 
Reference: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du 
gisement. Zprávu připravila Écosphère. 
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Spolupráce mezi PTNS a regionálními orgány životního prostředí v Katalánsku 
 
Typ těžby: těžba kameniva 
Země: Španělsko 
 
Popis: 
V tomto regionu probíhá dobrá komunikace a spolupráce mezi realizátory projektů a příslušným 
regionálním orgánem pro schvalování projektů, která se snaží zjednodušovat postupy a hledat 
vhodná řešení pro každý případ. 
 
Byla realizována celá řada společných iniciativ regionálních orgánů a sdružení společností 
zabývajících se těžbou kameniva (Gremi d‘Arids), též za účasti některých vědeckých institucí, 
prosazujících a rozvíjejících správné postupy v těžební činnosti v Katalánsku. Byla publikována 
příručka správných postupů a příručka technik obnovy pro oblasti používané pro těžební činnost 
v tomto regionu. 
 
Jsou též sjednány dohody mezi regionální samosprávou a provozovateli, které definují odpovídající 
opatření ke zmírnění a zlepšení přírodních podmínek v oblastech, kde se rozvíjí těžební činnost. 
Například byla prostřednictvím takových dohod realizována v lokalitě ZCHO, kde probíhá těžba 
významných ložisek štěrku, opatření pro posílení stanovišť ohrožených stepních ptáků zahrnující 
speciální opatření k vyloučení a zmírnění dopadů. 
 
Reference: Případová studie od FdA – Federación de Áridos (Španělská federace těžby kameniva), 
2008. 
Příručka správných postupů (v katalánštině) je k dispozici na adrese: 
http://www.gremiarids.com/pdf/GBP.pdf 
 
 
Spolupráce mezi sdružením na ochranu přírody a provozovatelem lomu v Belgii 
 
Těžba: vápencový lom 
Země: Belgie 
Cílená stanoviště / cílené druhy: suché travinné porosty 
SCI/ZCHO: Devant-Bouvignes 
 
Popis: 
Lom o rozloze 150 hektarů se nachází ve městě Dinant v Leffe (jižní Belgie) a probíhá v něm 
produkce vápence. Lokalita se nachází v blízkosti přírodní rezervace (Devant-Bouvignes) a od roku 
2005 je též klasifikována jako lokalita Natura 2000. Oblast je bohatá na suché travinné porosty na 
vápencové půdě s velkou rozmanitostí rostlin a hmyzu. 
 
Provozovatel svěřil sdružení pro ochranu přírody (Natagora) péči o oblast o rozloze 35 ha nacházející 
se mezi rezervací a lomem. Odbornost sdružení umožnila uskutečnit projekt obnovy a péče o suché 
travinné porosty, které zahrnovaly i znovuzavedení ovcí do této oblasti. Tento projekt byl také 
financován z Evropského fondu „LIFE-Nature“ (projekt LIFE02 NAT/B/008593 Obnova a udržitelná 
správa suchých travinných porostů horní Másy). 
 
Reference: Mertens, D. (prezentace) 2007. UEPG partnership with IUCN for Countdown 2010. High 
Level Conference on Business and Biodiversity, listopad 2007. Lisabon. 
Viz též: 
http://www.mineralsday.eu/fileadmin/Downloads/Biodiversity_Case_Studies/Holcim_Granulats_Belgiq
ue__sheep_reintroduction_pdf 
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Spolupráce mezi ministerstvem životního prostředí a Německým sdružením keramických 
surovin 
 
Těžba: jíl 
Země: Německo 
Cílená stanoviště / cílené druhy: kuňka žlutobřichá a čolek 
 
Popis: 
V květnu 2009 podepsalo Německé sdružení keramických surovin „Bundesverband Keramische 
Rohstoffe e.V. (BKR)“ a ministerstvo životního prostředí, zemědělství a lesnictví v Porýní-Falci 
(Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz) dohodu o ochraně druhů 
v soustavě Natura 2000. 
 
Dohoda potvrzuje, že lokality těžby keramických surovin jsou předmětem zvláštního zájmu pro 
vnitrostátní a evropskou ochranu přírody, protože v důsledku těžby jílu mohou vzniknout vhodná 
stanoviště pro ohrožené druhy: 
 
- Obojživelníkům, jako kuňce žlutobřiché a ropuše krátkonohé, svědčí zejména řídce pokryté jílovité 

půdy a otevřené jílovité vody vhodné pro pulce vznikající během aktivní těžby. 
- Ostatní obojživelníci, například rosnička zelená, upřednostňují zakrytější vody v dočasně 

redukovaných neaktivních fázích a po skončení těžební činnosti. 
- Druhy ptáků jako výr velký nacházejí ve strukturované skalní stěně dobrá místa pro mláďata. 
 
Cílem dohody je ochrana kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka (Triturus cristatus). Platí pro 
těžební lokality (povolené lokality) a lokality, pro něž se těžba plánuje (budoucí těžební lokality), které 
se nacházejí v lokalitách Natura 2000 i mimo ně. 
 
U těžebních oblastí v lokalitách Natura 2000 podporuje dohoda posouzení Natura 2000. Těžba se 
v těchto lokalitách navrhuje a provádí s přihlédnutím k zachování a rozvoji cílových druhů. 
 
V každém případě se zajišťuje vzájemné včasné informování o projektech a o nových skutečnostech 
a pohledech, stejně jako vzájemné hledání řešení v případě konfliktů mezi agenturami odpovědnými 
za ochranu přírody a firmami. 
 
Reference: Případová studie poskytnutá organizací IMA Europe. 
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PŘÍLOHA 3 
 
Rozsudky Evropského soudního dvora v případech týkající  
se přírody a biologické rozmanitosti  
 
 
 
V této části jsou uvedeny výňatky z některých případů řešených Evropským soudním dvorem ve 
vztahu k čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích, které jsou v pokynech uváděny a mohou být 
užitečné pro pochopení ustanovení směrnice o ptácích a stanovištích. 
 
Podrobné informace o případech až do roku 2006 lze nalézt také v brožuře „Nature and Biodiversity 
Cases. Ruling of the European Court of Justice“ („Případy týkající se přírody a biologické 
rozmanitosti. Rozsudky Evropského soudního dvora“), kterou vydala Evropská komise v roce 2006 
a je k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf. 
 
 
 
Věc C-6/04. Komise Evropských společenství proti Spojenému království Velké Británie a Severního 
Irska. Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť – Volně 
žijící živočichové a planě rostoucí rostliny. 
 

Shrnutí rozsudku 
[…] 
3. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
– Směrnice 92/43 – Zvláštní oblasti ochrany – Povinnosti členských států – Posouzení dopadů 
projektu na lokalitu – Vznik povinnosti provést posouzení (směrnice Rady 92/43, čl. 6 odst. 3). 
 
Článek 6 odst. 3 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin podřizuje požadavek příslušného posouzení dopadů plánu nebo projektu, který 
s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni ve zvláštní oblasti ochrany nezbytný, 
podmínce, že existuje pravděpodobnost nebo riziko, že podstatným způsobem ovlivní dotyčnou 
lokalitu. S přihlédnutím zejména k zásadě obezřetnosti existuje takové riziko, pokud nelze vyloučit na 
základě objektivních skutečností, že uvedený plán nebo projekt podstatným způsobem dotyčnou 
lokalitu ovlivní (viz bod 54). 
 

Rozsudek (relevantní výňatky) 
[…] 
52 Přestože územní plány nepovolují samy o sobě projekty rozvoje a přestože tyto projekty musejí 
podléhat povolení vydanému podle obvyklého postupu, ovlivňují podle Komise významně rozhodnutí 
v dané oblasti. Komise se tedy domnívá, že takové plány musejí rovněž podléhat příslušnému 
posouzení svých dopadů na dotyčnou lokalitu. 
[…] 
54 V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že čl. 6 odst. 3 směrnice 
o stanovištích podřizuje požadavek příslušného posouzení dopadů plánu nebo projektu podmínce, že 
existuje pravděpodobnost nebo riziko, že podstatným způsobem ovlivní dotyčnou lokalitu. S 
přihlédnutím zejména k zásadě obezřetnosti existuje takové riziko, pokud nelze vyloučit na základě 
objektivních skutečností, že uvedený plán nebo projekt podstatným způsobem dotyčnou lokalitu 
ovlivní (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. září 2004, Waddenvereniging 
a Vogelbeschermingsvereninging, C-127/02, Recueil, s. I-7405, body 43 a 44). 
[…] 
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56 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jelikož územní plány nepodléhaly příslušnému posouzení 
svých dopadů na ZOO, nebyl čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích dostatečně jasně a přesně 
proveden do právního řádu Spojeného království, a tudíž žaloba podaná Komisí musí být pokládána 
v tomto bodě za opodstatněnou. 
[…] 
117 V tomto ohledu, jak právem poukázala generální advokátka v bodech 131 a 132 svého 
stanoviska, účastníci řízení nezpochybňují, že Spojené království vykonává suverénní práva ve své 
výlučné ekonomické zóně a na kontinentálním šelfu ani že směrnice o stanovištích je v tomto rozsahu 
uplatnitelná mimo teritoriální vody členských států. Z toho vyplývá, že směrnice musí být provedena 
v uvedené výlučné ekonomické zóně. 
[…] 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:EN:HTML 
 
 
Věc C-98/03. Komise Evropských společenství proti Spolkové republice Německo. Nesplnění 
povinnosti státem – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť – Volně žijící živočichové 
a planě rostoucí rostliny – Posouzení důsledků určitých projektů pro chráněnou lokalitu – Ochrana 
druhů. 
 

Rozsudek (relevantní výňatky) 
[…] 
31 Komise vytýká Spolkové republice Německo neúplné provedení čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice do jejího 
vnitrostátního práva, jelikož definice pojmu „projekt“ uvedená v čl. 10 odst. 1 bodu 11 písm. b) a c) 
BNatSchG 2002 použitelná na projekty uskutečněné mimo ZOO je příliš omezená a vylučuje 
z povinnosti posouzení důsledky určitých zásahů a jiných činností, které mohou být potenciálně 
škodlivé pro chráněné lokality. 
 
32 Co se týče projektů ve smyslu čl. v čl. 10 odst. 1 bodu 11 písm. b) BNatSchG 2002 Komise tvrdí, 
že jelikož tyto projekty zahrnují pouze zásahy do přírody a krajiny ve smyslu článku 18 stejného 
zákona, určité projekty, které by mohly mít významný vliv na chráněné lokality, nepodléhají 
předběžnému posouzení důsledků pro lokalitu v souladu s čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice. Odstavec 1 
zmíněného článku 18 totiž pokrývá pouze změny formy nebo využívání základních ploch, ale nebere 
v úvahu veškeré ostatní činnosti nebo opatření, které se netýkají základní plochy chráněné lokality, 
ani ty, které jí nepřinášejí žádnou změnu, a přesto mohou mít na tuto lokalitu významný vliv. Pojem 
„projekt“ ve smyslu v čl. 10 odst. 1 bodu 11 písm. b) BNatSchG 2002, který upravuje zásahy 
uskutečněné mimo ZOO, je ve skutečnosti užší než pojem projekt uvedený pod písm. a) stejného 
článku, který se týká projektů uskutečněných uvnitř ZOO. Ve své definici opatření, která podléhají 
posouzení důsledků, však směrnice nečiní rozdíl mezi tím, zda jsou taková opatření uskutečněna 
mimo chráněnou lokalitu, nebo uvnitř této lokality. 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939889C19030098&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET 
 
 
Věc C-117/03. Società Italiana Dragaggi ZCHO a další proti Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: 
Consiglio di Stato – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť – Volně žijící živočichové 
a planě rostoucí rostliny – Státní seznam lokalit vhodných jako lokality významné pro Společenství – 
Ochranná opatření. 
 

Shrnutí rozsudku 
 
Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – 
Směrnice 92/43 – 
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Zvláštní oblasti ochrany – Lokality obsažené na státních seznamech vhodné jako lokality významné 
pro Společenství – Ochranná opatření – Nepoužití opatření uvedených v čl. 6 odst. 2 až 4 – 
Povinnost členských států chránit svůj ekologický zájem (Směrnice Rady 92/43, čl. 4 odst. 5 a čl. 6 
odst. 2 až 4). 
 
Článek 4 odst. 5 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin musí být vykládán v tom smyslu, že ochranná opatření uvedená v čl. 6 odst. 2 až 4 
této směrnice musí být přijata pouze pro lokality, které jsou zařazeny v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím 
pododstavcem směrnice do seznamu lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství 
přijatého Komisí postupem podle článku 21 této směrnice. Tato opatření se tedy neuplatní u lokalit 
obsažených na státních seznamech předaných Komisi podle čl. 4 odst. 1 směrnice. 
 
Pokud se jedná o posledně zmíněné lokality vhodné jako lokality významné pro Společenství, 
a zejména lokality, které jsou místem výskytu prioritních přírodních stanovišť a prioritních druhů, jsou 
však členské státy podle téže směrnice povinny přijmout vhodná ochranná opatření s ohledem na cíl 
ochrany upravený uvedenou směrnicí k ochraně důležitého ekologického zájmu, který těmto lokalitám 
na vnitrostátní úrovni náleží (viz body 21 až 22, 25, 28–30 a výrok). 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=c-
117/03 
 
 
Věc C-127/02. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee a Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels proti Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Žádost 
o rozhodnutí o předběžné otázce: Raad van State. Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Pojmy „plán“ nebo „projekt“ – Posouzení 
důsledků určitých plánů a projektů pro chráněnou lokalitu. 
 

Shrnutí rozsudku 
[…] 
3. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
– Směrnice 92/43 – Povolení plánu nebo projektu v chráněné lokalitě – Podmínky – Odpovídající 
posouzení jeho důsledků – Identifikace hledisek, která mohou ovlivnit cíle ochrany lokality. (Směrnice 
Rady 92/43, čl. 6 odst. 3 první věta) 
 
První věta čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, musí být vykládána v tom smyslu, že jakýkoliv plán nebo projekt, který s určitou 
chráněnou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, podléhá odpovídajícímu 
posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany, pokud na základě objektivních 
skutečností není možno vyloučit, zejména s ohledem na zvláštní charakteristiky a podmínky životního 
prostředí téže lokality, že bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. Takové posouzení důsledků 
předpokládá, aby před schválením plánu nebo projektu byly, s přihlédnutím k nejlepším vědeckým 
poznatkům v dané oblasti, identifikovány všechny stránky plánu nebo projektu, které mohou 
samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany této lokality. 
 
S přihlédnutím k výsledkům odpovídajícího posouzení důsledků plánu nebo projektu mechanického 
lovu srdcovky jedlé na příslušnou lokalitu z hlediska cílů její ochrany povolí příslušné vnitrostátní 
orgány takovou činnost pouze za podmínky, že se ujistily, že činnost nebude mít škodlivé účinky na 
celistvost této lokality. O takový případ jde, pokud neexistuje z vědeckého hlediska žádná důvodná 
pochybnost o nepřítomnosti takových účinků (viz body 45, 49, 61, výrok 3–4). 
 
4. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
– Směrnice 92/43 – Nedostatek provedení – Ověření legality povolení plánu nebo projektu 
v chráněné lokalitě provedený vnitrostátním soudem – Přípustnost. (Směrnice Rady 92/43, čl. 6 odst. 
3) 
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Pokud je vnitrostátní soud vyzván, aby ověřil legalitu povolení plánu nebo projektu ve smyslu čl. 6 
odst. 3 směrnice 92/43, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, může ověřit, zda meze volného uvážení příslušných vnitrostátních orgánů stanovené tímto 
ustanovením byly dodrženy, i když toto ustanovení nebylo provedeno do právního řádu dotčeného 
členského státu, přestože lhůta stanovená za tímto účelem uplynula. Byl by totiž oslaben užitečný 
účinek směrnice 92/43, pokud by procesním subjektům bylo bráněno se jí dovolávat před soudem 
a vnitrostátním soudem vzít ji v úvahu (viz body 66, 70, výrok 5). 
 

Rozsudek 
[…] 
36 Povolení plánu nebo projektu odsouhlaseného na základě čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích 
totiž nezbytně předpokládá, že se na tento plán nebo projekt pohlíží tak, že nemůže mít nepříznivý 
účinek na celistvost příslušné lokality, a proto nemůže způsobit poškozování nebo významná 
vyrušování ve smyslu odstavce 2 téhož článku. 
 
43 Z toho vyplývá, že první věta čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích podřizuje požadavek 
odpovídajícího posouzení důsledků plánu nebo projektu podmínce, že existuje pravděpodobnost 
nebo nebezpečí, že tento plán nebo projekt bude mít významný vliv na dotčenou lokalitu. 
 
44 S přihlédnutím zejména k zásadě obezřetnosti, jež je jedním ze základů politiky vysoké úrovně 
ochrany prováděné Společenstvím v oblasti životního prostředí v souladu s čl. 174 odst. 2 prvním 
pododstavcem ES a v jejímž světle má být směrnice o stanovištích vykládána, takové nebezpečí 
existuje, pokud není možno na základě objektivních skutečností vyloučit, že zmíněný plán nebo 
projekt bude mít na lokalitu významný vliv (viz analogicky zejména rozsudek ze dne 5. května 1998, 
Spojené království v. Komise, C-180/96, Recueil, s. I-2265, body 50, 105 a 107). Takový výklad 
podmínky, jíž je podřízeno posouzení důsledků plánu nebo projektu pro určenou lokalitu, který 
předpokládá, že v případě pochybností ohledně významného vlivu, je namístě přistoupit k takovému 
posouzení, umožňuje účinně vyloučit povolení plánů nebo projektů, které budou mít nepříznivý účinek 
na celistvost příslušné lokality, a přispívá tudíž k tomu, aby v souladu s třetím bodem odůvodnění a čl. 
2 odst. 1 směrnice o stanovištích byl dosažen cíl této směrnice, a sice zajistit biologickou rozmanitost 
zachováním přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
 
45 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na třetí otázku písm. a) odpovědět tak, že první věta čl. 6 
odst. 3 směrnice o stanovištích musí být vykládána v tom smyslu, že jakýkoliv plán nebo projekt, který 
s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, podléhá odpovídajícímu 
posouzení svých důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany, pokud na základě objektivních 
skutečností není možno vyloučit, že bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď 
samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty. 
 
[…] 
48 Opačně, pokud je u takového plánu nebo projektu nebezpečí, že může ohrozit cíle ochrany 
dotčené lokality, musí být na něj nezbytně pohlíženo jako na plán nebo projekt, který bude mít 
pravděpodobně významný vliv na tuto lokalitu. V rámci výhledového posouzení účinků, které jsou 
spojeny se zmíněným plánem nebo projektem, musí být význam těchto účinků, jak tvrdila v podstatě 
Komise, určen zejména ve světle zvláštních vlastností a podmínek životního prostředí lokality dotčené 
plánem nebo projektem. 
 
49 Je tudíž namístě odpovědět na třetí otázku písm. b) tak, že na základě první věty čl. 6 odst. 3 
směrnice o stanovištích, pokud existuje nebezpečí, že plán nebo projekt, který s určitou lokalitou 
nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, může ohrozit cíle ochrany této lokality, musí být na něj 
pohlíženo jako na plán nebo projekt, který bude mít pravděpodobně významný vliv na tuto lokalitu. 
Posouzení zmíněného nebezpečí musí být provedeno zejména ve světle zvláštních vlastností 
a podmínek životního prostředí lokality dotčené takovým plánem nebo projektem. 
[…] 
54 Takové posouzení tedy předpokládá, aby s přihlédnutím k nejlepším vědeckým poznatkům v dané 
oblasti byly identifikovány všechny stránky plánu nebo projektu, které mohou samostatně nebo 
v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit zmíněné cíle.  
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Tyto cíle mohou, jak vyplývá z článků 3 a 4 směrnice o stanovištích, a zejména z odstavce 4 
posledně uvedeného ustanovení, být určeny zejména podle významu lokality pro zachování nebo 
obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u typu přírodního stanoviště uvedeného v příloze I nebo 
druhu uvedeného v příloze II a pro ekologickou soudržnost sítě NATURA 2000 a také podle toho, jak 
jsou tyto lokality ohroženy postupným znehodnocováním nebo zničením. 
[…] 
57 Rovněž existuje-li nejistota ohledně nepřítomnosti škodlivých účinků na celistvost zmíněné lokality 
spojených s plánem nebo projektem, musí příslušný vnitrostátní orgán zamítnout povolení plánu nebo 
projektu. 
 
58 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že kritérium pro udělení povolení stanovené ve druhé větě čl. 
6 odst. 3 směrnice o stanovištích zahrnuje zásadu obezřetnosti (viz rozsudek ze dne 5. května 1998, 
National Farmers‘ Union a další, C-157/96, Recueil, s. I-2211, bod 63) a umožňuje předem zabránit 
nepříznivému účinku na celistvost chráněných lokalit způsobenému zamýšlenými plány nebo projekty. 
Méně striktní kritérium pro udělení povolení než kritérium dotčené nemůže účinně zajistit dosažení 
cíle ochrany lokalit, ke kterému směřuje zmíněné ustanovení. 
 
59 Podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích tak s přihlédnutím k výsledkům odpovídajícího 
posouzení důsledků mechanického lovu srdcovky jedlé na příslušnou lokalitu z hlediska cílů její 
ochrany, povolí příslušné vnitrostátní orgány takovou činnost pouze za podmínky, že se ujistily, že 
tato činnost nebude mít škodlivé účinky na celistvost této lokality. O takový případ jde, pokud 
z vědeckého hlediska neexistuje žádná důvodná pochybnost o nepřítomnosti takových účinků (viz 
analogicky rozsudek ze dne 9. září 2003, Monsanto Agricoltura Italia a další, C-236/01, dosud 
nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 106 a 113). 
  
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:EN:HTML 
 
 
Věc C-201/02. The Queen, na žádost Delena Wells proti Secretary of State for Transport, Local 
Government and the Regions. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: High Court of Justice 
(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – «Směrnice 85/337/EHS – 
Posuzování vlivů některých projektů na životní prostředí – Vnitrostátní opatření pro udělení souhlasu 
pro těžební provozy bez provádění posouzení vlivu na životní prostředí – Přímý účinek směrnic – 
Triangulární situace». 

 
Shrnutí rozsudku 

 
1. Životní prostředí – Posuzování vlivů některých projektů na životní prostředí – Směrnice 85/337 - 
Povinnost, aby příslušné orgány provedly před vydáním povolení posouzení – Význam souhlasu pro 
účely čl. 1 odst. 2 – Rozhodnutí, kterým se stanoví nové podmínky pro projekt obnovení těžby - 
Zahrnuto (Směrnice Rady 85/337, čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 2). 
 
Článek 2 odst. 1 směrnice 85/337 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí ─ který stanoví, že členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby 
ještě před vydáním povolení byly záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, 
posouzeny z hlediska jejich vlivů ─ nahlížený ve spojení s čl. 4 odst. 2 této směrnice, musí být 
vykládán v tom smyslu, že v kontextu použití ustanovení jako například § 22 zákona z roku 1991 
o územním plánování a poskytování náhrad a přílohy 2 k uvedenému zákonu, kde se stanoví zvláštní 
sada pravidel pro stará důlní povolení, představují rozhodnutí přijatá příslušnými orgány, jejichž 
smyslem je umožnit obnovení těžební činnosti, jako celek povolení ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice, 
a proto jsou příslušné orgány povinny provést v případě potřeby posouzení vlivů na životní prostředí. 
V povolovacím řízení o několika fázích musí být takové posouzení v zásadě provedeno co možná 
nejdříve, aby bylo možné identifikovat a posoudit všechny vlivy, které projekt může mít na životní 
prostředí (viz bod 42, 53, část 1 výroku) . 
[…] 

Rozsudek 
[…] 
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20 V roce 1947 bylo uděleno staré těžební povolení pro lom Conygar formou prozatímního 
rozvojového nařízení podle nařízení o urbanistickém a územním plánování (všeobecný prozatímní 
rozvoj) z roku 1946. 
 
21 [...] V červnu 1991 byly operace na krátkou dobu obnoveny. 
 
22 Lokalita je považována za velmi citlivou z hlediska životního prostředí. Oblast, kde se lom nachází, 
a přilehlé oblasti zahrnují několik lokalit vyhlášených za lokality přírodního významu a lokality 
významné pro ochranu životního prostředí. 
 
23 Na začátku roku 1991 požádali majitelé lomu Conygar příslušný orgán MPA o registraci starého 
těžebního povolení podle zákona z roku 1991 o územním plánování a poskytování náhrad. 
[…] 
26 MPA poté rozhodnutím ze dne 22. prosince 1994 uložil přísnější podmínky než ty, které předložili 
majitelé lomu Conygar, a tato druhá strana využila svého práva na odvolání ke státnímu tajemníkovi. 
 
27 Rozhodnutím ze dne 25. června 1997 (dále společně s rozhodnutím ze dne 22. prosince 1994 
pouze „rozhodnutí o stanovení nových podmínek“), uložil státní tajemník 54 plánovacích podmínek, 
přičemž některé otázky ponechal k rozhodnutí příslušnému MPA. 
 
28 Tyto skutečnosti byly schváleny příslušným MPA rozhodnutím ze dne 8. července 1999 (dále jen 
„rozhodnutí o schválení záležitostí vyhrazených novými podmínkami“). 
 
29 Ani státní tajemník ani příslušný MPA nezkoumal, zda bylo nutné provést posouzení vlivů na 
životní prostředí podle směrnice 85/337. Formální prohlášení o životním prostředí nebylo nikdy bráno 
v úvahu. 
[…] 
 
50 Jak uvádí čl. 2 odst. 1 směrnice 85/337, posouzení vlivu na životní prostředí musí být provedeno 
před udělením povolení. 
 
51 Podle prvního bodu odůvodnění této směrnice má příslušný orgán brát v úvahu vlivy daného 
záměru na životní prostředí v co nejranější fázi procesu rozhodování. 
 
52 V souladu s touto skutečností platí, že když vnitrostátní právní předpisy stanoví, že povolovací 
řízení se provádí v několika fázích, přičemž v jedné z nich se určí hlavní rozhodnutí a v další 
prováděcí rozhodnutí, které nemůže jít nad rámec parametrů stanovených hlavním rozhodnutím, 
musí být vlivy, které záměr může mít na životní prostředí, identifikovány a posouzeny během řízení 
týkajícího se hlavního rozhodnutí. Pouze tehdy, pokud není možné takové vlivy identifikovat až do 
doby, kdy probíhá řízení týkající se prováděcího rozhodnutí, může být posouzení provedeno až 
v průběhu takového řízení. 
 
53 Odpověď na první dvě otázky tedy musí být, že čl. 2 odst. 1 směrnice 85/337, nahlížený ve spojení 
s čl. 4 odst. 2 této směrnice, musí být vykládán v tom smyslu, že v kontextu použití ustanovení jako 
například § 22 zákona z roku 1991 o územním plánování a poskytování náhrad a přílohy 2 
k uvedenému zákonu, představují rozhodnutí přijatá příslušnými orgány, jejichž smyslem je umožnit 
obnovení těžební činnosti, jako celek povolení ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice, a proto jsou příslušné 
orgány povinny provést v případě potřeby posouzení vlivů takových operací na životní prostředí. 
V povolovacím řízení o několika fázích musí být takové posouzení v zásadě provedeno co možná 
nejdříve, aby bylo možné identifikovat a posoudit všechny vlivy, které projekt může mít na životní 
prostředí. 
[…] 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0201:EN:HTML 
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Věc C-226/08: Stadt Papenburg v. Spolková republika Německo. Směrnice 92/43/EHS - Ochrana 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 
6 odst. 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS ve znění směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 
2006 (Úř. věst. L 363, s. 368). 
 

Rozsudek 
[…] 
Spor v původním řízení a předběžné otázky 
 
10. Stadt Papenburg je přístavní město na řece Emži ve spolkové zemi Dolní Sasko, ve kterém se 
nachází loděnice. 
 
11. K tomu, aby lodě s ponorem 7,3 metrů mohly vyplout z loděnic do Severního moře, musí být na 
dně řeky Emže provedeny „nezbytné bagrovací práce“. Na základě rozhodnutí ze dne 31. května 
1994 vydaného Wasser-und Schifffahrtsdirektion Nordwest (ředitelství povodí a plavby Severozápad) 
získaly Stadt Papenburg, Landkreis Emsland a Wasser-und Schifffahrtsamt Emden (správa povodí 
a plavby Emden) povolení k bagrování dna této řeky, pokud to bude nezbytné. Uvedené rozhodnutí je 
konečné a v souladu s německým právem znamená, že budoucí „nezbytné bagrovací práce“ jsou 
považovány za povolené. 
[…] 
 
15. Podle Stadt Papenburg jeho plánování a investice, jakož i jeho hospodářský rozvoj coby 
přístavního města s loděnicemi závisí na možnosti, kterou nabízí velkým lodím, aby se i nadále mohly 
plavit na řece Emže. Obává se, že v případě zařazení Unter-und Außenems na seznam LVS 
bagrovací práce nezbytné k tomuto účelu budou v budoucnu a v každém jednotlivém případě povinně 
podléhat posouzení stanovenému v čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. 
[…] 
 
K předběžným otázkám 
[…] 
 K páté otázce 
35 Podstatou páté otázky předkládajícího soudu je, zda průběžné práce na údržbě plavebních drah 
ústí řek do moře, které jsou dotčeny ve sporu v původním řízení, které s určitou lokalitou přímo 
nesouvisí nebo nejsou pro péči o ni nezbytné a byly již podle vnitrostátního práva schváleny ještě 
před uplynutím lhůty k provedení směrnice o stanovištích, musejí v rozsahu, v němž budou mít 
pravděpodobně na dotčenou lokalitu významný vliv, podléhat posouzení jejich důsledků pro tuto 
lokalitu podle čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích, pokračují-li tyto práce i po zařazení lokality do 
seznamu LVS v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem této směrnice. 
[…] 
39. Činnost spočívající v bagrovacích pracech týkajících se plavebních drah přitom může spadat pod 
pojem „projekt“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 druhé odrážky směrnice 85/337, která se týká „jiných zásahů 
do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby nerostných surovin“. 
 
40. Taková činnost tedy může být považována za činnost, na kterou se vztahuje pojem „projekt“ 
uvedený v čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. 
 
41. Dále pak skutečnost, že uvedená činnost byla s konečnou platností schválena podle 
vnitrostátního práva ještě před uplynutím lhůty k provedení směrnice o stanovištích, nepředstavuje 
sama o sobě překážku k tomu, aby mohla být při každém zásahu do plavebních drah považována za 
odlišný projekt ve smyslu směrnice o stanovištích. 
[...] 
 
47. Konečně je třeba uvést, že jestliže s ohledem zejména na opakování, na povahu nebo na 
podmínky provádění udržovacích prací dotčených ve věci v původním řízení mohou být tyto práce 
považovány za práce představující jedinou činnost, zvláště je-li jejich cílem udržovat určitou hloubku 
plavebních drah bagrovacími pracemi, které jsou pravidelné a pro tento účel nezbytné, mohou být tyto 
udržovací práce považovány za jediný a tentýž projekt ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice 
o stanovištích. 
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50. S ohledem na předcházející je na pátou otázku třeba odpovědět tak, že čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice 
o stanovištích musí být vykládán v tom smyslu, že průběžné práce na údržbě plavebních drah ústí řek 
do moře, které s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo nejsou pro péči o ni nezbytné a byly již podle 
vnitrostátního práva schváleny ještě před uplynutím lhůty k provedení směrnice o stanovištích, musejí 
v rozsahu, v němž představují projekt a budou mít pravděpodobně na dotčenou lokalitu významný 
vliv, podléhat posouzení jejich důsledků pro tuto lokalitu podle uvedených ustanovení, pokračují-li tyto 
práce i po zařazení lokality do seznamu LVS v souladu s čl. 4 odst. 2 třetím pododstavcem této 
směrnice. 
 
51. Jestliže s ohledem zejména na opakování, povahu nebo podmínky provádění uvedených prací 
mohou být tyto práce považovány za práce představující jedinou činnost, zvláště je-li jejich cílem 
udržovat určitou hloubku plavebních drah bagrovacími pracemi, které jsou pravidelné a pro tento účel 
nezbytné, mohou být tyto udržovací práce považovány za jediný a tentýž projekt ve smyslu čl. 6 odst. 
3 směrnice o stanovištích. 
[...] 
 
Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto: 
[…] 
2. Článek 6 odst. 3 a 4 směrnice 92/43, ve znění směrnice 2006/105, musí být vykládán v tom 
smyslu, že průběžné práce na údržbě plavebních drah ústí řek do moře, které s určitou lokalitou 
přímo nesouvisí nebo nejsou pro péči o ni nezbytné a byly již podle vnitrostátního práva schváleny 
ještě před uplynutím lhůty k provedení směrnice 92/43, ve znění směrnice 2006/105, musejí 
v rozsahu, v němž představují projekt a budou mít pravděpodobně na dotčenou lokalitu významný 
vliv, podléhat posouzení jejich důsledků pro tuto lokalitu podle uvedených ustanovení, pokračují-li tyto 
práce i po zařazení lokality do seznamu lokalit významných pro Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2 
třetím pododstavcem této směrnice. 
 
Jestliže s ohledem zejména na opakování, povahu nebo podmínky provádění uvedených prací 
mohou být tyto práce považovány za práce představující jedinou činnost, zvláště je-li jejich cílem 
udržovat určitou hloubku plavebních drah bagrovacími pracemi, které jsou pravidelné a pro tento účel 
nezbytné, mohou být tyto udržovací práce považovány za jediný a tentýž projekt ve smyslu čl. 6 odst. 
3 směrnice 92/43, ve znění směrnice 2006/105. 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:EN:HTML 
 
 
Věc C-239/04: Komise Evropských společenství proti Portugalské republice. Nesplnění povinnosti 
státem – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin – Článek 6 odst. 4 – Zvláště chráněné území Castro Verde – Neexistence 
alternativních řešení. 
 

Shrnutí rozsudku 
[…] 
2. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
– Směrnice 92/43 – Oblasti zvláštní ochrany. (Směrnice Rady, čl. 6 odst. 3 a 4) 
 
Článek 6 odst. 4 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, který za určitých podmínek dovoluje uskutečnit určitý plán nebo projekt, který měl 
v rámci posouzení stanoveného v čl. 6 odst. 3 větě první této směrnice negativní výsledek, musí být 
jako výjimka ze schvalovacího kritéria uvedeného ve druhé větě uvedeného odstavce vykládán 
striktně. Uskutečnění plánu nebo projektu podle čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice je tedy zejména 
podřízeno podmínce, že bude prokázáno, že není k dispozici alternativní řešení. Z toho vyplývá, že 
pokud členský stát uskuteční projekt navzdory negativním výsledkům posouzení vlivu na životní 
prostředí a aniž by prokázal neexistenci alternativních řešení uvedeného projektu, nesplňuje 
povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedeného čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43 (viz body 35–36, 40). 
[…] 

Rozsudek 
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[…] 
34 Článek 6 odst. 4 směrnice o stanovištích stanoví, že za předpokladu, že navzdory negativnímu 
výsledku posouzení důsledků podle odst. 3 věty první tohoto článku, musí být určitý plán nebo projekt 
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu přesto uskutečněn a není k dispozici žádné 
alternativní řešení, zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro zajištění ochrany 
celkové soudržnosti sítě Natura 2000. 
 
35 Toto ustanovení, které za určitých podmínek dovoluje uskutečnit určitý plán nebo projekt, který měl 
v rámci posouzení stanoveného v čl. 6 odst. 3 větě první směrnice o stanovištích negativní výsledek, 
musí být jako výjimka ze schvalovacího kritéria uvedeného ve druhé větě uvedeného odstavce 
vykládáno striktně. 
 
36 Uskutečnění plánu nebo projektu podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích je tedy zejména 
podřízeno podmínce, že bude prokázáno, že není k dispozici alternativní řešení. 
[…] 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0239:EN:HTML 
 
 
Věc C-244/05. Bund Naturschutz in Bayern eV a další proti Freistaat Bayern. Žádost o rozhodnutí 
o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Ochrana přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43/EHS – Režim ochrany před zařazením 
stanoviště do seznamu lokalit významných pro Společenství. 
 

Shrnutí rozsudku 
 
Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – 
Směrnice 92/43 – Zvláštní oblasti ochrany (Směrnice Rady 92/43, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1). 
 
Před zařazením lokality do seznamu lokalit významných pro Společenství přijatého Komisí podle čl. 4 
odst. 2 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, členské státy musí přijmout vhodná ochranná opatření, aby byly zachovány ekologické 
charakteristiky lokalit uvedených na státním seznamu předaném tomuto orgánu podle čl. 4 odst. 1 
této směrnice 92/43. 
 
Tento režim vhodné ochrany nejenže vyžaduje, aby členské státy nepovolily zásahy, které mohou 
vážně ohrozit ekologické charakteristiky těchto lokalit, avšak rovněž aby přijaly v souladu 
s ustanoveními vnitrostátního práva veškerá opatření, která jsou nezbytná pro zamezení takových 
zásahů. 
[…] 
 

Rozsudek 
[…] 
25 Za těchto podmínek Bayerischer Verwaltungsgerichtshof jednak přiznal odkladný účinek žalobám 
a jednak rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: 
 
„1) Jaký režim ochrany vyžaduje čl. 3 odst. 1 směrnice 92/43 […], ve spojení s šestým bodem 
odůvodnění této směrnice a s ohledem na zákaz přijímání jakéhokoli opatření, které může ohrozit 
uskutečnění cílů Smlouvy [ES] podle čl. 10 druhého pododstavce ES […] v návaznosti na rozsudek 
Soudního dvora ze dne 13. ledna 2005 ve věci [Dragaggi a další, (C-117/03, Sb. rozh. s. I-167)] pro 
lokality vhodné jako lokality významné pro Společenství, zejména pro lokality s prioritními typy 
přírodních stanovišť nebo s prioritními druhy, předtím, nežli jsou zařazeny do seznamu lokalit 
významných pro Společenství přijatého Komisí […] podle postupu uvedeného v článku 21 výše 
uvedené směrnice? 
 
2) Jaký důsledek má pro tento režim ochrany skutečnost, že výše uvedené lokality jsou již uvedeny 
na státním seznamu lokalit členského státu předloženém Komisi podle čl. 4 odst. 1 směrnice 92/43? 
[…] 
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44 Vzhledem k výše uvedeným úvahám musí členské státy ohledně lokalit, které byly určeny za 
účelem jejich zařazení do seznamu Společenství, přijmout vhodná ochranná opatření, aby byly 
zachovány ekologické charakteristiky uvedených lokalit. 
 
45 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s přílohou III, etapou 1 směrnice odrážejí 
ekologické charakteristiky lokality určené příslušnými vnitrostátními orgány kritéria hodnocení, která 
jsou zde uvedena, a sice stupeň zastoupení typu přírodního stanoviště, jeho rozlohu, strukturu a jeho 
funkci, početnost a hustotu populace druhů vyskytujících se v lokalitě, rysy stanoviště důležité pro 
dotčené druhy, stupeň izolace populace druhů vyskytujících se v lokalitě, jakož i hodnotu lokality pro 
ochranu typu dotčeného přírodního stanoviště nebo druhů. 
 
46 Členské státy tedy nemohou povolit zásahy, které by mohly vážně ohrozit ekologické 
charakteristiky lokality tak, jak je definována uvedenými kritérii. Tak je tomu zejména v případě, že 
hrozí, že zásah buď zmenší značným způsobem rozlohu lokality nebo způsobí vymizení prioritních 
druhů, které se vyskytují v lokalitě, nebo konečně způsobí zničení lokality nebo zánik jejích 
reprezentativních charakteristik. 
 
47 Je tedy namístě odpovědět na první a druhou otázku tak, že režim vhodné ochrany použitelný na 
lokality uvedené na státním seznamu, který byl předložen Komisi podle čl. 4 odst. 1 směrnice, 
vyžaduje, aby členské státy nepovolily zásahy, které mohou vážně ohrozit ekologické charakteristiky 
těchto lokalit. 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
244/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
 
 
Věc C-371/98. Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. listopadu 2000. - The Queen proti Secretary of 
State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, za 
přítomnosti World Wide Fund for Nature UK (WWF) a Avon Wildlife Trust. – Žádost o rozhodnutí 
o předběžné otázce: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional 
Court) – Spojené království. – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin – Vymezení hranic lokalit způsobilých pro vyhlášení zvláštními 
oblastmi ochrany – Posuzovací pravomoc členských států – Hospodářské a sociální důvody – Ústí 
řeky Severn. 
 
[…] 
Spor v původním řízení a předběžné otázky 
 
11 [...] High Court of Justice přerušil řízení a předložil Soudnímu dvoru následující předběžnou 
otázku: 
Je členský stát při rozhodování, které lokality navrhnout Komisi podle čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. 
1992 L 206, s. 7), a/nebo při vymezování hranic takových lokalit oprávněn nebo povinen brát v úvahu 
hlediska uvedená v čl. 2 odst. 3 uvedené směrnice, konkrétně ekonomické, sociální a kulturní 
požadavky a regionální a místní charakteristiky? 
 
Položená předběžná otázka: 
[…] 
16 Z toho vyplývá, že čl. 4 odst. 1 směrnice o stanovištích neurčuje sám o sobě jiné požadavky než 
ty, které se týkají ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 
které by bylo třeba brát v úvahu při výběru lokalit, které budou navrženy Komisí jako způsobilé 
k vyhlášení za lokality významné pro Společenství, a při vymezování jejich hranic. 
[…] 
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25 Odpověď na otázku vnitrostátního soudu proto musí být taková, že podle správného výkladu čl. 4 
odst. 1 směrnice o stanovištích, nemůže členský stát brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní 
požadavky a regionální a místní charakteristiky, jak se uvádí v čl. 2 odst. 3 uvedené směrnice, při 
výběru a vymezování hranic lokalit, která budou navržena Komisí jako způsobilé k vyhlášení za 
lokality významné pro Společenství. 
[…] 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:EN:HTML 
 
 
Věc C-374/98: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. prosince 2000. – Komise 
Evropských společenství proti Francouzské republice. Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 
79/409/EHS a 92/43/EHS – Ochrana volně žijících ptáků – Zvláště chráněné oblasti. 
 

Rozsudek 
 
Žalobou podanou v kanceláři Soudního dvora dne 16. října 1998 podala Komise Evropských 
společenství žalobu na základě článku 169 Smlouvy o ES (nyní článek 226 ES) s prohlášením, že 
Francouzská republika nesplnila své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ES, a to zaprvé tím, že 
nevyhlásila lokalitu Basses Corbières, Francie, zvláště chráněnou oblastí („ZCHO“) pro účely ochrany 
některých druhů ptáků uvedených v příloze I směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 
o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. 1979 L 103, s. 1, „směrnice o ptácích“) a některých 
stěhovavých druhů neuvedených v této příloze, a rovněž tím, že nepřijala zvláštní opatření týkající se 
ochrany jejich stanovišť, a to v rozporu s čl. 4 odst. 1 a 2 uvedené směrnice, dále tím, že nepřijala 
vhodná opatření ve vztahu k lokalitě Basses Corbières, jež by zabránila vyrušování druhů v této 
lokalitě chráněných a zhoršení jejich stanovišť, jež by pravděpodobně měla významný vliv a jež by 
vyplývala z otevření a provozu vápencových lomů v obcích Tautavel a Vingrau ve Francii, což je 
v rozporu s čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. 1992 L 206, s. 7 „směrnice 
o stanovištích“). 
[…] 
 
    Rušení a zhoršení působené vápencovými lomy ve Vingrau a Tautavel 
[…] 
44 V tomto ohledu je důležité poznamenat, že znění článku 7 směrnice o stanovištích výslovně uvádí, 
že čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice se uplatňují místo první věty čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích, pokud jde 
o území uznaná podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 posledně uvedené směrnice. 
 
45 Z toho vyplývá, že podle doslovného výkladu této části článku 7 směrnice o stanovištích do 
působnosti čl. 6 odst. 2 až 4 uvedené směrnice spadají pouze oblasti vyhlášené za ZCHO. 
[…] 
47 Je tedy zřejmé, že oblasti, které nebyly klasifikovány jako ZCHO, které by však jako takové 
klasifikovány být měly, spadají i tak do režimu, který upravuje první věta čl. 4 odst. 4 směrnice 
o ptácích. 
[…] 
 
Celý rozsudek je k dispozici na adrese: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
374/98&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher 
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PŘÍLOHA 4 
 
Seznam polynů a přislušných dokumentů pro posuzování  
plánů a projektů PTNS  
 
 

 
 
Existuje velké množství publikovaných materiálů o dopadech těžby na biologickou 
rozmanitost a přírodní ekosystémy. Níže uvádíme nevyčerpávající seznam pokynů, které 
mohou být relevantní pro činnosti těžby neenergetických surovin. 
 
Tyto příklady si kladou za cíl poskytnout informace, které mohou být užitečné pro 
posuzování plánů a projektů PTNS. Evropská komise nemusí nutně sdílet názory 
reflektované v těchto publikacích. 
 
 
Mezinárodní organizace a PTNS 
 
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. 2006. International Council on 
Mining and Metals (ICMM). 
 Tyto pokyny nabízejí pro těžební průmysl nástin kroků potřebných pro zlepšení řízení 
biologické rozmanitosti po celé životní období dolu. Jsou určeny pro odborníky a specialisty 
na těžbu. 
 
A review of biodiversity conservation performance measures. 2006. Earthwatch 
Institute/Rio Tinto. 
 Zpráva shrnuje a hodnotí klíčové aspekty měření výkonnosti ochrany biologické 
rozmanitosti. 
 
Global Reporting Initiative (GRI) Mining and Metals Sector Supplement. Pilot Version 
1.0. Incorporating an abridged version of the GRI 2002 Sustainability Reporting Guidelines. 
2005. Global Reporting Initiative. 
 Pokyny GRI představují rámec pro vykazování výkonů v oblasti hospodářské, 
environmentální a sociální. 
 
Baltic Marine Environment Protection Commission - HELCOM, Helsinki (1999) Marine 
Sediment Extraction in the Baltic Sea – Status report. Series: Baltic Sea environment 
proceedings, ISSN 0357-2994; 76. 
 
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Annex 10 of the 
report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine 
Ecosystem, Ostend, Belgie, duben 2003. 
 
Mining and critical ecosystems: mapping the risks. 2003. World Research Institute. 
 Tato studie uvádí ukazatele pro ekosystémy a společenstva vyznačující se citlivostí 
na nepříznivé dopady těžby. Jsou určeny k použití finančními ústavy a pojišťovnami coby 
metoda posouzení oblastí, jež mohou být citlivé na těžbu, pokud jde o hledisko 
environmentální nebo sociální. 
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Extractive Industries in Arid and Semi-Arid Zones: Environmental Planning and 
Management. 2003. The World Conservation Union (IUCN) a United Nations Convention to 
Combat Desertification (UNCCD). 
 Tato publikace si klade za cíl obohatit přístupy k plánování a řízení, které minimalizují 
znehodnocování půdy a desertifikaci ve vyprahlých a polovyprahlých oblastech v důsledku 
činností těžebního průmyslu. 
 
Room to Manoeuvre? Mining, biodiversity and protected areas. 2003. Mining, Minerals, 
and Sustainable Development Project (MMSD), International Institute for Environment and 
Development (IIED). 
 Tento dokument uvádí stručnou analýzu některých dilemat z oblasti problematiky, 
zda provozovat těžbu v oblastech cenných biologickou rozmanitostí, či v jejich okolí, nebo 
nikoli. 
 
Sustaining a natural balance: A practical guide to integrating biodiversity into Rio 
Tinto’s operational activities. 2002. Rio Tinto. 
 Tyto pokyny byly vypracovány s cílem pomoci zaměstnancům Rio Tinto hodnotit, 
posuzovat a řídit otázky týkající se biologické rozmanitosti v příslušných lokalitách. 
 
Guidelines for mining and sustainable development. 2002. United Nations. 
 Tyto pokyny se zabývají těžbou a udržitelným rozvojem, regulačními rámci, 
environmentálním řízením, dobrovolnými závazky a konzultacemi a rozvojem obcí, jak se 
uplatňují ve všech fázích těžebního provozu. Obsahují také oddíl o těžbě v malém měřítku 
a řemeslné těžbě. 
 
To Dig or Not to Dig? Criteria for determining the acceptability of mineral exploration, 
extraction and transport from ecological and social perspectives. 2001. World Wide 
Fund for Nature (WWF). 
 Dokument popisuje kritéria a ukazatele napomáhající při rozhodování o vhodnosti 
provádění průzkumu, těžby, přepravy, zpracování a likvidace ropy a dalších nerostných 
surovin v citlivých prostředích. 
 
Environmental Guidelines for Mining Operations. 1998. United Nations Department of 
Economic and Social Affairs (UNDESA), UNEP. 
 Tyto pokyny představují nedávné příklady správných postupů environmentálního 
řízení a předpisy z různých zemí světa, které se zabývají těžbou, a byly vypracovány s cílem 
pomoci vládě a průmyslu, jak v rozvíjejících se zemích, tak v zemích rozvinutých, 
podporovat udržitelné těžební postupy. 
 
Habitat Creation Handbook for the Minerals Industry. 2003. RSPB (Graham White a Jo 
Gilbert Eds.) 
 Praktický průvodce vytvářením prioritního akčního plánu pro biologickou rozmanitost 
stanovišť v těžebních lokalitách. Pokyny se týkají těžby písku a štěrku, jílu, lomů na měkké 
i tvrdé horniny a povrchových uhelných dolů. Dokument poskytuje referenci pro proces 
plánování tvorby stanovišť a prezentuje nejnovější náměty a metodiku tvorby prioritních 
stanovišť vhodných pro lokality s těžbou nerostných surovin. Formou případových studií také 
uvádí praktické zkušenosti s jejich správou a obnovou. 
 
 
Evropská komise 
 
Pokyny k čl. 6 odst. 4 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS. 2007. EK. 
 Tento dokument objasňuje následující pojmy: alternativní řešení, naléhavé důvody 
převažujícího veřejného zájmu, kompenzační opatření, celková soudržnost, stanovisko 
Komise. 2007. EK. 
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Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest 
under the Habitats Directive 92/43/EEC. 2007. EK. 
 Tento dokument se zaměřuje především na hlavní povinnosti podle článků 12 a 16 
směrnice 92/43/EHS, které stanoví systém přísné ochrany živočišných druhů uvedených 
v příloze IV(a), ale za definovaných podmínek umožňují odchylku od těchto ustanovení. 
 
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC. 2001. EK. 
 Tento dokument obsahuje nezávazné metodické pokyny pro provádění či 
přezkoumávání posouzení požadovaného čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. Tato 
posouzení se vyžadují v případech, kdy může mít projekt nebo plán významný vliv na 
lokalitu Natura 2000. 
 
Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 
92/43/EEC. 2000. EK. 
 Tento dokument uvádí výklad ustanovení článku 6. 
 
 
Belgie 
 
Guide pratique de la législation wallone sur les carrières et leurs dépendaces. 
Ministère de la Région Wallonne. 
 Tato příručka představuje valonské právní předpisy týkající se těžby. 
 
Good Environmental Practice in the European Extractive Industry: A Reference Guide. 
2002. Centre Pierre & Terre, Belgie. 

Tento dokument představuje případové studie ilustrující řadu osvědčených postupů 
používaných v těžebním průmyslu. 
 
 
Finsko 
 
Mine Closure Handbook. 2008. P. M. Heikkinen (ed.) et al. Vydavatelé: finská geologická 
služba GTK, finské středisko technického výzkumu VTT, Outokumpu Oyj, finská silniční 
korporace a Soil and Water Ltd. 
 Účelem této příručky je poskytnout těžebním společnostem, regulačním orgánům 
a průmyslovým konzultantům pokyny týkající se plánování a provádění strategií uzavírání 
dolů. 
 
Exploration and Mining in Finland's Protected Areas, the Sami Homeland and the 
Reindeer Herding Area. 2007. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 Tato příručka popisuje podmínky pro průzkum v chráněných oblastech Finska. 
 
 
Francie 
 
Guide Méthodologique pour l'évaluation des incidences des projets de carrières sur 
les sites Natura 2000. Melki, F. 2007. Biotope. 
 Tato příručka si klade za cíl pomoci provozovatelům provádět hodnocení dopadu 
jejich provozu na životní prostředí. Dalším cílem je usnadnit dialog mezi zúčastněnými 
stranami a rozvíjet udržitelné postupy. 
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Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du paysage dans les études 
d’impact des carrières et du milieu naturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tomes 1 et 
2. 2006. Direction Régionale de l’Environnement PACA et Direction Régionale de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Environnement PACA. 
 Technická příručka věnovaná posouzení krajiny a přírodního prostředí v rámci 
posuzování dopadů činnosti v lomech v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Granulats en Ile-de-France: Mieux prendre en compte la ressource en matériaux dans 
les documents d'urbanisme. 2005. DRIRE Ile-de-France, Francie. 
 Tato příručka si klade za cíl poskytnout tvůrcům politik prvky, jež je třeba brát 
v úvahu v souvislosti se zdroji nerostných surovin a těžebními činnostmi v rámci plánování 
měst. 
 
Aménagement écologique des carrières en eaux. Guide pratique. Dasnias, 
P (Écosphère). 2002. Charte UNPG, Paris. 
 Cílem této příručky je poskytnout technickou pomoc a popsat ekologické základy pro 
ekologické využití lomů v aluviálních prostředích a ve skalnatých oblastech, které nabízejí 
možnosti pro vytváření mokřadů. 
 
 
Španělsko 
 
Gestión de residuos en explotaciones mineras. 2008. ANEFA – Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de La Rioja. 

Tato příručka osvědčených postupů, které mohou být realizovány v tomto 
průmyslovém odvětví, může pomoci minimalizovat dopady nakládání s odpady v těžebních 
lokalitách na životní prostředí, s doložením příkladů ze skutečnosti. 
 
Buenas prácticas medioambientales en explotaciones mineras. 2008. ANEFA – 
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de Aragón. 

Tato příručka obsahuje několik doporučení, která mohou pomoci při sanaci 
otevřených povrchových lomů, s přihlédnutím ke všem proměnným, aby byl zajištěn úspěch 
takového postupu. 
 
Guia de bones pràctiques ambientals a les activitats extractives de Catalunya. 2008. 
Gremi d'Àrids de Catalunya. 
 Tato příručka osvědčených postupů může pomoci minimalizovat dopady těžby na 
životní prostředí. Odborné odvětví v ní nalezne podrobnosti o osvědčených postupech, které 
mohou být prováděny v tomto průmyslovém odvětví, s doložením příkladů ze skutečnosti, 
stejně jako návrhy pro budoucí akce směřující k udržitelnosti. 
 
Manual de Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Aragón. ANEFA 
– Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2007. 
Gobierno de Aragón 
 Tato příručka obsahuje několik doporučení, která mohou pomoci při sanaci 
otevřených povrchových lomů, s přihlédnutím ke všem proměnným, aby byl zajištěn úspěch 
takového postupu. 
 
Explotaciones de áridos y medio ambiente. 2003. ANEFA – Asociación Nacional de 
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2003. Generalitat Valenciana. 
 Osvědčené postupy pro oblast životního prostředí se skutečnými příklady použití 
představují nástroj pro společnosti zabývající se těžbou kameniva k dosahování cílů 
udržitelného rozvoje. 
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Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en la Industria Extractiva Europea. 
Aplicación al Caso Español. (Luaces, C. et al.) 2002. Dirección General de Política 
Energética y Minas, Ministerio de Economía. 
 Tato příručka přezkoumává postupy v oblasti životního prostředí vyvinuté subjekty 
těžebního průmyslu v různých fázích procesu těžby. Rovněž se zabývá údržbou a sanací 
postižených oblastí. 
 
Recomendaciones Técnicas para la Restauración y Acondicionamiento de los 
Espacios Afectados por Actividades Extractivas. 1987. Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Catalunya. 
 Tato příručka obsahuje několik doporučení pro sanaci oblastí postižených těžebním 
průmyslem. 
 
Manual para la Restauración de Canteras de Roca Caliza en Clima Mediterráneo. 
ECOQUARRY LIFE 04- ENV00195. 2007. Dirección General de Calidad Ambiental. Área de 
Evaluación y restauració de Actividades Extractivas. Generalitat de Catalunya 
 Praktická příručka, která poskytuje nejlepší dostupné technologie a protokoly pro 
kontrolu jakosti pro proces sanace vápencových lomů v oblastech středomořského klimatu. 
 
Švédsko 
 
Pokyny pro správnou environmentální praxi při provádění průzkumu v chráněných 
oblastech (Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade omraden). 2007. 
SveMin. 
 Pokyny pro subjekty provádějící průzkum nerostných ložisek, stejně jako pro politiky 
a úředníky podílející se na vydávání povolení a sledování průzkumných činností na národní, 
regionální a obecní úrovni. 
 
Pokyny pro průzkum nerostných ložisek v chráněných oblastech (Prospektering 
i skyddade områden). 2006. Švédská geologická služba a švédská agentura ochrany 
životního prostředí (SEPA) 
 Pokyny pro subjekty zabývající se průzkumem nerostných ložisek a státní úředníky, 
sestavené ve spolupráci s odvětvím těžby nerostných surovin. 
 
Natura 2000 ve Švédsku – příručka s obecnými pokyny / Natura 2000 i Sverige- 
handbook med alläna rad - Naturvardsverket Handbok. 2003. Švédská agentura ochrany 
životního prostředí (SEPA). 
 Obecné pokyny a pokyny pro praktické provádění vnitrostátního právního rámce ve 
vztahu k ochraně a správě soustavy Natura 2000. 
 
Příloha 3, nadpis Švédsko: Přiloženy jsou též pokyny vypracované z pověření vlády společně 
švédskou geologickou službou a švédskou agenturou ochrany životního prostředí za podpory 
průmyslu. Doplňte, prosím, odkaz na tyto pokyny: 
 
Pokyny pro průzkum nerostných ložisek v chráněných oblastech (Prospektering i skyddade områden), 
2006, Švédská geologická služba ve spolupráci se Švédskou agenturou ochrany životního prostředí 
(SEPA) a s podporou ze strany průmyslu těžby nerostných surovin. Lze použít stejný popisný text, tj. 
pokyny pro subjekty provádějící průzkum a státní úředníky atd. 
 
Švýcarsko 
 
Carrières de roches dures. Guide pour la planification des sites d’exploitation. 2006. 
Editoři: Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de l'environnement 
(OFEV), Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), Association suisse des 
carrières de roches dures (VSH). Commission géotechnique suisse (SGTK). 
 Tato příručka se týká těžby kamene a zabývá se konflikty, které mohou při takové 
těžbě vzniknout. 
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Spojené království 
 
A guide to minerals information in the central belt of Scotland. 2008. The British 
Geological Survey z pověření skotské vlády. 
 Tato příručka se zaměřuje na informace o nerostných surovinách v centrálním pásu 
Skotska. 
 
The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England: a guide to why, when and 
how to do it. 2007. The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Sandy, Spojené 
království. 
 Tuto příručku zpracovala organizace RSPB s cílem vymezit svůj názor na to, kdy je či 
není nutné provádět odpovídající posouzení, co by mělo odpovídající posouzení prověřit, 
jaká se požaduje míra podrobnosti a jak výsledky odpovídajícího posouzení používat jako 
klíčovou součást procesu plánování. 
 
Planning for the protection of European sites: Appropriate Assessment. Guidance for 
Regional Spatial Strategies and Local Development Documents. 2006. South, G. 
Department for Communities and local government. 
 Tato příručka nabízí rady, jak je možné provádět odpovídající posouzení v rámci 
přípravy plánu a jakou má souvislost s procesem hodnocení udržitelnosti. Nejedná se 
o právní výklad směrnice o stanovištích. 
 
Getting wetter for wildlife. Guidance on habitat restoration and creation by the 
Wetland HAP Steering Group. 2005. English Nature. 
 Účelem těchto pokynů je zvýšit a zlepšit úspěchy dosahované ve Spojeném 
království v oblasti mokřadů. 
 
Habitat creation handbook for the minerals industry. 2003. The Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB). 

Příručka nabízí rady ohledně nejlepších postupů pro tvorbu celé řady různých 
stanovišť. 
 
Biodiversity and minerals – Extracting the benefits for wildlife. 1999. English Nature, 
Quarry Products Association a Silica & Moulding Sands Association. Vydala společnost 
Entec UK Ltd. 
 Příručka pro plánování, provozování, obnovu a správu lokalit těžby nerostných 
surovin, pokud jde o biologickou rozmanitost. 
(http://www.mineralsandnature.org.uk/downloads/biod.pdf) 
 
 
Austrálie 
 
Guidelines for Management of Declared Rare Flora in Mineral Exploration and Mining. 
2006. Department of Industry and Resources, Západní Austrálie. 
 Průvodce rozpracovává přístup řízení vyžadovaný zákony a předpisy státu za účelem 
zajištění ochrany vzácných rostlin. 
 
Code of Practice for Exploration in Environmentally Sensitive Areas. 1995. The 
Chamber of Minerals and Energy of Western Australia. 
 Tento kodex postupů má za cíl podporovat zodpovědné postupy užívání půdy při 
využívání nerostných surovin způsobem minimalizujícím dopady na životní prostředí 
a zachovávajícím budoucí příležitosti pro využití půdy. 
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Mořské těžební činnosti 
 
Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine 
environment. Application of the Habitats and Birds Directives. 2007. EK. 
 Příručka si klade za cíl vysvětlit příslušné právní a technické pojmy potřebné v rámci 
tvorby soustav Natura 2000 v celé mořské oblasti, kde se uplatňují směrnice o ptácích 
(79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Zahrnuje jak pobřežní, tak příbřežní 
mořská prostředí. 
 
Aggregate Site Restoration and Enhancement: A policy review. 2004. Bellew, S. 
a Drable, R (eds.). Zpracovala společnost Emu Ltd. z pověření organizací British Marine 
Aggregates Producers Association, The Crown Estate a English Nature. 
 Tento dokument byl připraven s cílem podnítit debatu o proveditelnosti a výhodách 
provádění obnovy lokalit, kde probíhala mořská těžba kameniva. Stěžejní téma dokumentu 
představují doporučení ohledně přístupu k posuzování, kdy, kde a jak provádět obnovu 
lokalit. 
 
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Marine Habitat 
Committee. 2003. Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine 
Sediments on the Marine Ecosystem, Annex 10. 
 
Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Environment 1998-2004. 
Sutton, G. a Boyd, S. (eds.) 2009. ICES Cooperative Research Report no. 297, (180 s.) 
 
Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed. 2002. 
Department for Communities and Local Government, Spojené království. 
 Pokyny pro mořskou těžbu nerostných surovin 1 (MMG1) poskytují prohlášení 
o politikách vlády v oblasti těžby mořského písku a štěrku a dalších nerostných surovin 
z anglického mořského dna. 
 
Marine Monitoring Handbook. 2001. Editovali Jon Davies (hlavní editor), John Baxter, 
Martin Bradley, David Connor, Janet Khan, Eleanor Murray, William Sanderson, Caroline 
Turnbull a Malcolm Vincent. Joint Nature Conservation Committee, Spojené království. 
 Tato příručka se zabývá zásadami a postupy sledování stanovišť uvedených 
v příloze I a vybraných druhů z přílohy II v rámci mořských lokalit SAC v britských vodách za 
účelem posouzení, zda je jejich stav v souladu s příslušnými požadavky směrnice 
a obecnými normami pro sledování lokalit platnými ve Spojeném království. 
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