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PŘÍLOHA  

Všechna opatření uvedená v tomto akčním plánu je nebo bude nutné přijmout v souladu se 

zásadami zlepšování právní úpravy, včetně případných hodnocení a posouzení dopadů 

Klíčová opatření přijímaná Komisí Orientační 

harmonogram 

SOUDRŽNÁ SÍŤ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Kritéria a pokyny týkající se určování a označení dalších chráněných území a 

ekologických koridorů, vhodného plánování správy a toho, jak mohou další 

účinná opatření zaměřená na ochranu jednotlivých území a ekologizaci měst 

přispět k cílům EU v oblasti ochrany přírody do roku 2030 

2020 

Posouzení pokroku EU při plnění jejích cílů do roku 2030 v chráněných 

územích a potřeby dalších legislativních či jiných opatření  

do roku 2024 

PLÁN EU NA OBNOVU PŘÍRODY 

Návrh cílů EU v oblasti obnovy přírody 2021 

Pokyny týkající se výběru druhů a stanovišť umožňující zajistit, aby alespoň 

30 % druhů a stanovišť, jejichž stav není v současnosti příznivý, bylo do roku 

2030 v uvedené kategorii nebo vykazovalo pozitivní trend 

2020 

Revize směrnice o udržitelném používání pesticidů a posílení ustanovení 

týkající se integrované ochrany rostlin 

2022 

Přezkum a případná revize iniciativy EU týkající se opylovačů 2020 

Opatření, která mají zajistit,  aby strategické plány členských států v oblasti 

SZP stanovily jednoznačné vnitrostátní hodnoty pro příslušné cíle uvedené ve 

strategii biologické rozmanitosti a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, 

které budou podporovány mimo jiné nástroji SZP a provedením směrnice o 

přírodních stanovištích   

od roku 2020 

Akční plán pro ekologické zemědělství na období 2021–2026  2020 

Revize tematické strategie pro ochranu půdy 2021 

Nová strategie EU v oblasti lesnictví, včetně plánu na výsadbu nejméně 3 

miliard dalších stromů v EU do roku 2030 

2021 

Další rozvoj systému informací o lesích v Evropě  od roku 2020 

Pokyny týkající se zalesňování a opětovného zalesňování zohledňujících 

biologickou rozmanitost a lesnických postupů bližších přírodě 

2021 

Posouzení nabídky biomasy a poptávky po ní na úrovni EU a na celosvětové 

úrovni a související udržitelnosti 

probíhá 

Studie o udržitelnosti využívání lesní biomasy na výrobu energie 2020 
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Operativní pokyny k novým kritériím udržitelnosti na využívání lesní 

biomasy pro energetické účely 

2021 

Přezkum údajů o biopalivech s vysokým rizikem nepřímé změny ve 

využívání půdy a stanovení harmonogramu jejich postupného ukončování do 

roku 2030 

2021 

Nový akční plán na zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských 

ekosystémů  

2021 

Pokyny a podpora pro členské státy při určování lokalit a pomoc při 

mobilizaci finančních prostředků na obnovu 25 000 km volně tekoucích řek 

2021 

Technické pokyny pro členské státy týkající se jejich opatření k přezkumu 

povolení odběru a vzdouvání vody a obnovení ekologických toků v 

revidovaných plánech povodí 

2023 

Vytvořit platformu EU pro ekologizaci měst v rámci „Dohody pro zelená 

města“ s městy a starosty 

2021 

Technické pokyny týkající se městské zeleně a pomoc při mobilizaci 

finančních prostředků a budování kapacit pro členské státy, místní a 

regionální orgány, včetně rozvoje plánů městské ekologizace 

2021 

Integrovaný plán hospodaření s živinami 2022 

UMOŽNĚNÍ TRANSFORMAČNÍ ZMĚNY 

Posouzení účinnosti nového rámce pro správu biologické rozmanitosti 

založeného na spolupráci a potřeby posíleného, právně závazného či jiného 

přístupu k řízení biologické rozmanitosti  

2023 

Přezkum a případná revize směrnice o trestněprávní ochraně životního 

prostředí 

2021 

Nová iniciativa týkající se udržitelné správy a řízení zabývající se otázkou 

lidských práv, jakož i povinností řádné péče o životní prostředí a povinné 

náležité péče í napříč hospodářskými hodnotovými řetězci 

2021 

Podpora vytvoření hnutí Podnikání pro biologickou rozmanitost v EU  od roku 2020 

Obnovená strategie pro udržitelné finance 2020 

Akt v přenesené pravomoci podle nařízení o taxonomii za účelem stanovení 

společné klasifikace ekonomických činností, které významně přispívají k 

ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů 

2021 

Metody, kritéria a normy pro lepší začlenění aspektů biologické rozmanitosti 

do rozhodování veřejnosti a podniků na všech úrovních a pro měření 

environmentální stopy produktů a organizací 

2021 

Podpora mezinárodní iniciativy týkající se účetních postupů pro oblast 

přírodního kapitálu 

2021 

Zřízení nového znalostního centra pro biologickou rozmanitost 2020 
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Návrh doporučení Rady týkající se podpory spolupráce v oblasti vzdělávání v 

zájmu udržitelnosti životního prostředí, včetně vzdělávání v oblasti 

biologické rozmanitosti 

2021 

EVROPSKÁ UNIE NA CESTĚ K AMBICIÓZNÍ GLOBÁLNÍ AGENDĚ V OBLASTI 

BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI 

Zprostředkování dohody pro ambiciózní rámec pro biologickou rozmanitost 

po roce 2020 na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické 

rozmanitosti (CBD COP15) 

2020–2021 

Zprostředkování ambiciózní dohody o biologické rozmanitosti moří v 

oblastech nacházejících se mimo jurisdikci jednotlivých států a o třech 

rozsáhlých chráněných mořských oblastech v Jižním oceánu 

od roku 2020 

Posoudit dopad obchodních dohod na biologickou rozmanitost a v případě 

potřeby provést následná opatření  

od roku 2020 

Opatření k zabránění nebo minimalizaci uvádění produktů spojených s 

odlesňováním nebo znehodnocováním lesů na trh EU 

2021 

Revize akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy  

2021 

Návrh dalšího zpřísnění pravidel pro obchod se slonovinou v EU  2020 

Iniciativa „NaturAfrica“ na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů a 

klíčových ekosystémů 

od roku 2021 

 


