Shrnutí pro veřejnost
Řešení problému invazních nepůvodních druhů: Návrh EU
O CO SE JEDNÁ?
Pokud jsou do nového prostředí (v němž se běžně nevyskytují) zavedeny nepůvodní druhy živočichů, může to
způsobit vážné problémy. Ať k tomu dojde náhodou nebo úmyslně, může zavádění cizích druhů vést k:

•

významné ztrátě biologické rozmanitosti – někdy dokonce vyhubení původních druhů; tento problém se týká
především území EU mimo Evropu, která představují důležité zásobárny biologické rozmanitosti

•

přenosu chorob na člověka

•

hospodářským škodám, např. ztrátám na úrodě a poškození infrastruktury, které stojí miliardy eur

Jde o rostoucí problém. Nové invazní nepůvodní druhy se do Evropy dostávají v důsledku intenzivnějšího
mezinárodním obchodu a cestovního ruchu. Vinou změny klimatu se může tato situaci ještě zhoršit.
CO EU NAVRHUJE?
Nová opatření, která zabrání průniku nových invazních nepůvodních druhů do EU a více se zaměří na ty, které se již
na našem území usadily.
PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK?
Pro orgány veřejné správy – díky nižším nákladům na omezování, nápravu a kompenzaci škod způsobených
invazními nepůvodními druhy
Pro malé podniky – infrastruktura a životní prostředí nebudou tolik poškozeny, což bude přínosem pro zemědělské
podniky, chovatele zvířat, rybolov, lesnické podniky, cestovní ruch a odvětví volného času
Pro veřejnost – díky lepší ochraně před hrozbami pro zdravotní stav obyvatelstva, poškození majetku a životní
prostředí
PROČ SE MUSÍ PŘIJÍMAT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?
Jednotná pravidla pro celou EU jsou nezbytná, protože:
•

invazní nepůvodní druhy se šíří bez ohledu na hranice mezi státy

•

současná vnitrostátní opatření jsou příliš roztříštěná, a nejsou proto účinná – v jedné zemi mohou přijmout
opatření týkající se jednoho druhu, přičemž za hranicemi, v sousedním zemi tomu tak není

CO SE PŘESNĚ ZMĚNÍ?
•

Bude zaveden úplný zákaz dovozu, prodeje, pěstování nebo chovu a použití nejproblematičtějších invazních
nepůvodních druhů („prioritních druhů“) a jejich vypouštění do volné přírody atd.

•

V zájmu dodržování tohoto zákazu by země EU měly provádět kontroly na hranicích a zavést kontrolní systém
pro detekci zakázaných druhů. Rovněž budou muset zavést opatření za účelem detekce druhů, které se
dostanou do Evropy náhodně.

•

Pokud země EU zjistí přítomnost zakázaných druhů v EU, budou muset přijmout okamžitá opatření, aby
zamezily jejich šíření. Při odhalování daných druhů a oznamování jejich přítomnosti příslušným orgánům bude
potřeba pomoc veřejnosti.

•

U zakázaných druhů, které se již v EU šíří nebo se již rozšířily, zavedou členské státy taková opatření, která
jejich výskyt udrží pod kontrolou.

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST?
•

pravděpodobné v roce 2016

