
EVROPSKA KOMISE 

V Bruselu dne 8.5.2014 
C(2014) 3092final 

Vážený pane předsedo, 

Evropská komise by ráda poděkovala Senátu PČR za jeho stanovisko, kterým podpořil její 
úsilí o řešení problému invazních nepůvodních druhů návrhem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů {COM(2013) 620 final}. 

Připomínky Senátu k některým prvkům návrhu bere Komise na vědomí, přičemž podotýká, že 
některé z těchto připomínek byly předmětem diskuse v rámci řádného legislativního postupu. 

Konkrétně by plánované nařízení mělo nabídnout řešení hrozeb, které invazní nepůvodní 
druhy představují pro biologickou rozmanitost, a negativních vlivů na lidské zdraví 
a hospodářství, jichž mohou být tyto druhy příčinou. Tohoto řešení by mělo být dosaženo za 
pomoci koordinovaného přístupu jak napříč odvětvími, tak v rámci celé EU. Nařízení se 
zabývá vlivem, který po proniknutí invazních nepůvodních druhů do EU může mít na jejich 
rozšiřování změna klimatu, a přezkoumána bude i schopnost těchto druhů usadit se a rozšířit 
vzhledem k běžným a předvídatelným podmínkám změny klimatu. Komise souhlasí, že je 
zapotřebí vyváženého přístupu, a podotýká, že se toto nařízení snaží soustředit výhradně na 
invazní nepůvodní druhy, tj. ty nepůvodní druhy, které způsobují škody, a nikoli na všechny 
nepůvodní druhy. 

Pokud jde o návrh, aby se nařízení zpočátku zaměřilo maximálně na 50 druhů, Komise by 
ráda upozornila, že jeho účelem bylo zajistit předvídatelnost nákladů, které členským státům 
vzniknou. V rámci řádného legislativního postupu byl tento přístup upraven tak, aby změnou 
kritérií pro zařazení na seznam upřednostnil opatření týkající se druhů s nejhoršími dopady. 
Tento přístup podle očekávání povede k podobným výsledkům, a byl tak pro Komisi 
akceptovatelný. 

Komise uznává, že situace týkající se invazních nepůvodních druhů se v jednotlivých 
členských státech značně liší, a proto navrhla opatření, která by zajistila ucelený přístup a 
přitom členským státům ponechala dostatečný prostor pro výběr takových způsobů regulace, 
které nejlépe odpovídají jejich specifickým okolnostem a hustotě výskytu určitých invazních 
nepůvodních druhů na jejich území. 

Výše uvedené argumenty jsou založeny na původním návrhu předloženém Komisí, který je 
v současnosti předmětem legislativnímu procesu, na němž se podílí jak Evropský parlament, 
tak Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda. 

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
CZ-118 01 Praha 1 



Komise doufá, že tímto dopisem dostatečně reaguje na připomínky Senátu, a těší se na další 
pokračování vzájemného politického dialogu v budoucnosti. 
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