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5.1. TEXT
„Pokud navzdory negativnímu výsledku hodnocení důsledků pro

lokalitu musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů pře−
važujícího 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 obecné spojitosti sítě NATURA 2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních informuje Komisi.

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírod−
ních stanovišť a/nebo prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pou−
ze důvody související s ochranou zdraví lidí a veřejné bezpečnosti s ne−
sporně příznivými důsledky mimořádného významu pro životní pro−
středí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle
stanoviska Komise“.

5.2. PŮSOBNOST
Toto ustanovení tvoří součást procesu hodnocení a mož−

ného povolení plánů a projektů, u nichž je pravděpodobné,
že budou mít vliv na území zvláštní ochrany (SAC), odpověd−
nými národními úřady. Je třeba brát v úvahu především dvě zá−
sadní skutečnosti.
• Na jedné straně se toto ustanovení věnuje specifickým si−

tuacím (výjimkám) se zřetelem ke všeobecnému pravidlu
odstavce 6(3), podle něhož může být povolení uděleno
jen na takové plány nebo projekty, které neovlivní celist−
vost dotčené lokality.

• Na straně druhé jeho konkrétní aplikace musí být vázána
na provedení sledu předepsaných kroků, a to v uvedeném
pořadí.
Předběžné hodnocení dopadu plánu nebo projektu na

lokalitu, provedené v souladu s odstavcem 6(3), umožňuje
odpovědným národním úřadům dojít k závěrům o důsled−
cích plánovaných činností ve vztahu k celistvosti příslušné lo−
kality.  Pokud jsou tyto závěry pozitivní v tom smyslu, že exi−
stuje vysoký stupeň pravděpodobnosti, že navrhovaná čin−
nost lokalitu neovlivní, odpovědné úřady mohou s plánem
nebo projektem vyslovit souhlas. V případě pochybností stej−
ně jako v případě negativních závěrů je nutné aplikovat prin−
cip předběžné opatrnosti a použít postup podle odstavce
6(4).

Tím, že toto ustanovení je odchylkou od ustanovení od−
stavce 6(3), je třeba je vykládat restriktivním způsobem, takže
jeho aplikace by měla být omezena na takové okolnosti a pří−
pady, kdy jsou splněny požadované podmínky. Z tohoto hle−
diska každý, kdo chce využít této výjimky, musí jako předběž−
nou podmínku dokázat, že výše uvedené skutečnosti v každém
jednotlivém případě skutečně existují.

Ustanovení odstavce 6(4) platí, pokud je předběžné hod−
nocení podle odstavce 6(3)  negativní nebo nejisté. Pořadí
kroků tohoto postupu musí být zachováno.

5.3. ZÁKLADNÍ ÚVAHY
5.3.1. Zkoumání alternativních řešení

Prvním krokem odpovědných úřadů je prověření mož−
nosti použití alternativních řešení, která více respektují celist−
vost dané lokality. Za normálních okolností by již taková alter−
nativní řešení měla být identifikována v rámci základního hod−
nocení, provedeného podle odstavce 6(3). Tato řešení by mě−
la zahrnovat alternativní umístění (trasy v případě liniových
staveb), odlišný rozsah nebo provedení záměru nebo alterna−
tivní procesy.  Měla by být uvažována i nulová varianta.

V souladu s principem subsidiarity je na odpovědných ná−
rodních úřadech, aby provedly nezbytná srovnání těchto al−
ternativních řešení. Je třeba zdůraznit, že referenční paramet−
ry pro taková porovnání se musí týkat aspektů ochrany a udr−
žení celistvosti lokality a jejích ekologických funkcí. V této fá−
zi proto nesmějí jiná kritéria (například ekonomická) pře−
vládnout nad  kritérii  ekologickými.

Hodnocení alternativních řešení je v kompetenci národ−
ních úřadů. Toto hodnocení musí být prováděno s ohledem na
cíle ochrany lokality.

5.3.2. Zkoumání naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu

Pokud nejsou alternativní řešení − nebo existují−li, avšak ma−
jí−li ještě horší environmentální dopad na danou lokalitu − je
druhým krokem s ohledem na výše uvedené ochranné cíle
směrnice zkoumání existence naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu včetně důvodů sociální nebo ekonomické po−
vahy, jež  vyžadují realizaci navrhovaného plánu nebo projektu.

Termín „naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu“ není
ve směrnici definován. Druhý pododstavec odstavce 6(4) však
vyjmenovává zdraví lidí, veřejnou bezpečnost a nesporně příz−
nivé důsledky mimořádného významu pro životní prostředí ja−
ko příklady takových naléhavých důvodů převažujícího veřejné−
ho zájmu. Pokud jde o „naléhavé důvody převažujícího veřejného zá−
jmu“ sociální nebo ekonomické povahy, z dikce je jasné, že pro−
tiváhou ochranných cílů této směrnice může být jedině veřejný
zájem, realizovaný jak veřejnými, tak soukromými institucemi.
Proto se toto ustanovení nevztahuje na takové projekty, které
jsou ve výhradním zájmu společností nebo jednotlivců.

Evropský soudní dvůr tento specifický pojem dosud jasně
nevyložil. Proto je možné zatím jen odkázat na jiné oblasti ko−
munitárního práva, v nichž se objevuje pojem obdobný.

Termín „naléhavý požadavek“ byl zaveden soudním dvo−
rem jako výjimka z principu volného pohybu zboží.  Mezi na−
léhavé požadavky, opravňující zavedení opatření na národní
úrovni, omezujících svobodu pohybu, soud zařadil veřejné
zdraví a ochranu životního prostředí i sledování všeobecně
uznávaných cílů ekonomické a sociální politiky.

Kromě toho zná komunitární právo též pojem „služba ve
všeobecném ekonomickém zájmu“, zmiňovaný v článku 86(2)

5. Článek 6(4)
Objasnění pojmů alternativní řešení; naléhavé důvody 
převažujícího veřejného zájmu; kompenzační opatření; 

obecná spojitost; stanovisko Komise



Péče o lokality soustavy NATURA 2000

strana 20

(ex 90(2)) Smlouvy, v rámci výjimek ze soutěžních pravidel, pře−
depsaných pro společnosti odpovědné za poskytování takových
služeb. Ve sdělení o službách ve všeobecném zájmu  v Evropě
(18) Komise, berouc v úvahu judikaturu, vztahující se k dané
problematice, podala následující definici služeb ve všeobecném
ekonomickém zájmu: „popisují aktivity komerčních služeb, plnících
poslání ve všeobecném zájmu a v důsledku toho podléhajících v člen−
ských státech specifickým povinnostem veřejných služeb (19). Konkrétně
jde o služby v dopravě, energetice, komunikačních sítích“.

Odpovědné národní úřady mohou tedy ve specifických pří−
padech, berouce ohled na strukturu ustanovení,  vyslovit sou−
hlas s danými plány nebo projekty za podmínky, že rovnováha
mezi cíli ochrany dané lokality, ovlivněné příslušnými aktivita−
mi, a výše uvedenými naléhavými důvody bude posunuta ve pro−
spěch těchto důvodů. To lze zjistit cestou následujících úvah.
(a) Veřejný zájem musí být převažující: je tudíž jasné, že nikoli

každý druh veřejného zájmu sociální nebo ekonomické po−
vahy je dostačující, zejména pokud je na něj nahlíženo  v po−
rovnání s váhou konkrétních zájmů,  chráněných směrnicí
(srovnej např. se čtvrtým odstavcem preambule, hovořícím
o „přírodním dědictví Společenství“)(viz příl. I, bod 10).

(b) V tomto kontextu lze důvodně předpokládat, že veřejný
zájem může být převažující jedině tehdy, jde−li o zájem
dlouhodobý; krátkodobé ekonomické zájmy či jiné zájmy,
které společnosti poskytují jen krátkodobý užitek, nebu−
dou dostatečné pro to, aby převážily nad dlouhodobými
ochrannými zájmy, chráněnými směrnicí.

Lze oprávněně předpokládat, že „naléhavé důvody převa−
žujícího veřejného zájmu včetně důvodů sociální a ekonomic−
ké povahy“ se vztahují jen k situacím, kde lze navrhované plá−
ny nebo projekty považovat za  nepostradatelné:
• v rámci akcí nebo politik, zaměřených na ochranu základ−

ních hodnot, týkajících se života lidí (zdraví, bezpečnost, ži−
votní prostředí);

• v rámci základních politik státu a společnosti;
• v rámci provádění aktivit ekonomické a sociální povahy, pl−

nících specifické povinnosti veřejných služeb.

5.4. PŘIJÍMÁNÍ KOMPENZAČNÍCH
OPATŘENÍ

5.4.1. Co je míněno „kompenzačními
opatřeními“ a kdy o nich lze uvažovat?

Termín „kompenzační opatření“ není ve směrnici o stanoviš−
tích  definován. Ze zkušenosti je lze popsat následovně.
• Zmírňující opatření v širším smyslu, jejichž cílem je mini−

malizovat nebo dokonce odstranit negativní dopad na
vlastní lokalitu (viz kapitolu 4.5.).

• Kompenzační opatření sensu stricto: nezávislá na projektu,
určená pro kompenzování účinků na stanoviště, negativně
ovlivněná plánem nebo projektem. Například všeobecná
náhradní výsadba dřevin, i když může být prospěšná pro
krajinu, není kompenzací za zničení lesního stanoviště se
zcela specifickými charakteristikami.
Opatření, potřebná pro „normální“ implementaci směr−

nic o ptácích i stanovištích, nelze považovat za kompenzační
pro škodlivý projekt. Kupříkladu realizace plánu péče nebo

podání návrhu na nové území či vyhlášení takového území,
které je již evidováno jako lokalita významná pro Společenství,
představuje pro členský stát „normální“ opatření.
Kompenzační opatření musí být provedena navíc v porovnání
s vlastní implementací.

O kompenzačních opatřeních lze uvažovat teprve poté,
kdy je přesně stanoven negativní dopad na celistvost lokality
soustavy Natura 2000. Ani to, budou−li  kompenzační opatření
navrhována od samého počátku,  nemůže být důvodem k ne−
respektování kroků, popisovaných v článku 6, zejména zkou−
mání alternativ a srovnávacího hodnocení zájmů
projektu/plánu v porovnání s přírodními hodnotami lokality.

Kompenzační opatření představují opatření specifická
pro každý projekt nebo plán, jdoucí nad rámec běžných způ−
sobů implementace obou směrnic, týkajících se soustavy
Natura 2000.  Jejich cílem je vykompenzovat negativní dopady
projektu a poskytnout kompenzace přesně odpovídající nega−
tivním účinkům na dotčený druh nebo stanoviště.
Kompenzační opatření představují „poslední instanci“. Lze je
použít jen tehdy, když veškeré ostatní pojistky, obsažené ve
směrnici, nebyly účinné a nakonec padlo rozhodnutí o reali−
zaci projektu/plánu, majícího negativní vliv na lokalitu sou−
stavy Natura 2000.

5.4.2. Obsah kompenzačních opatření
Kompenzační opatření sensu stricto mají zabezpečit zacho−

vání  míry, kterou lokalita přispívá k příznivému stavu z hle−
diska ochrany jednoho nebo několika přírodních stanovišť
„v rámci příslušné biogeografické oblasti“. To vyplývá ze skutečnos−
ti, že:
• lokalita nesmí být nevratně ovlivněna projektem před tím,

než bude skutečně realizováno kompenzační opatření.
Například mokřad by za normálních okolností neměl být
odvodněn před tím, nežli pro zařazení do soustavy Natura
2000 nebude k dispozici jiný mokřad se shodnými biolo−
gickými charakteristikami;

• kompenzace musí být doplňkové vzhledem k soustavě
Natura 2000, k jejímuž vytváření mají členské státy přispí−
vat v souladu se směrnicí.
Podle směrnice o ptácích nemůže být kompenzací vyhlá−

šení inventarizovaného území, které již mělo být členským stá−
tem klasifikováno. Na druhé straně lze akceptovat jako kom−
penzaci práce, vedoucí ke zlepšení biologické hodnoty území
(připraveného k vyhlášení) nebo lokality SPA (vyhlášené),
jestliže únosná kapacita nebo potravní potenciál vzroste v mí−
ře, odpovídající ztrátě lokality, ovlivněné projektem.  Dále je
také akceptovatelné znovuvytvoření stanoviště, příhodného
pro dotčený druh ptáka, za předpokladu, že vytvořená lokali−
ta bude k dispozici již v době, kdy lokalita postižená začne ztrá−
cet své přírodní hodnoty.

Podle směrnice o stanovištích může podobně kompenza−
ci představovat znovuvybudování srovnatelného stanoviště,
zlepšení biologických poměrů na substandardním stanovišti
nebo dokonce zařazení do soustavy Natura 2000 existující lo−
kality, která dosud podle směrnice nebyla navrhována, neboť
v době sestavování biogeografického seznamu nebyla považo−
vána za významnou.

V posledním případě lze použít argument, podle něhož
výsledkem projektu bude ztráta typu stanoviště na úrovni člen−
ského státu. Na úrovni Společenství však ochrana podle člán−

(18) COM(96) 443 z 11. 9. 1996.
(19) Povinnosti veřejných služeb jsou charakteristické  dodržováním některých základních principů činnosti, jako je kontinuita, rovný přístup, univerzalita a transpa−
rentnost, avšak mohou se mezi jednotlivými členskými státy lišit v závislosti na různých situacích, jako jsou geografická nebo technická omezení, politická a správní orga−
nizace, historie a tradice.



ku 6 bude pro novou lokalitu přínosem, což bude zároveň pří−
nosem i pro cíle směrnice.

Kompenzační opatření mohu být představována:
• znovuvytvořením stanoviště na nové nebo rozšířené lokali−

tě s cílem zařazení do soustavy Natura 2000;
• zkvalitněním stanoviště na části lokality nebo na jiné loka−

litě soustavy Natura 2000 úměrným ztrátě, způsobené pro−
jektem;

• ve výjimečných případech navržením nové lokality podle
směrnice o stanovištích.
Výsledné opatření musí být za normálních okolností

funkční již v okamžiku, kdy negativní vliv na dané lokalitě, po−
stižené projektem,  začne působit, pokud zároveň nebude pro−
kázáno, že tato simultánnost není nezbytná k zajištění přís−
pěvku dané lokality do celé soustavy Natura 2000.

5.4.3. „Obecná spojitost“ soustavy Natura 2000
Výraz „obecná spojitost“ se objevuje v odstavci 6(4) v tako−

vém kontextu, kdy realizace plánu nebo projektu je povolena
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a členský
stát má podniknout opatření, kompenzující vzniklou ztrátu.

Toto spojení nacházíme také v článku 3 odstavci (1), kte−
rý stanoví, že Natura 2000 je „spojitá evropská ekologická síť oblastí
zvláštní ochrany“, a v článku 3 odstavci (3), podle něhož „člen−
ské státy budou v případech, kde to budou pokládat za nutné, usilo−
vat o zlepšení ekologické spojitosti sítě Natura 2000 udržováním
a tam, kde je to vhodné, rozvojem krajinných prvků, které mají rozho−
dující význam pro volně žijící živočichy  a planě rostoucí rostliny, jak
je uvedeno v článku 10“.

Článek 10, který se zabývá všeobecněji plánováním využití
území a rozvojovými politikami, říká, že „členské státy budou
tam, kde to považují za potřebné, usilovat o to, aby ve svých strategi−
ích  územního plánování a územního rozvoje a zejména s ohledem na
zlepšení ekologické spojitosti sítě Natura 2000 podpořily péči o krajin−
né prvky, které mají rozhodující význam pro volně žijící živočichy
a planě rostoucí rostliny. 

Takové prvky jsou ty, které s ohledem na svou lineární a spojitou
strukturu (jako např. řeky a jejich břehy nebo tradiční meze mezi poli)
nebo na svoji funkci „nášlapných kamenů“ (jako např. rybníky nebo
malé remízky) mají zásadní význam pro migraci, šíření a výměnu ge−
netické informace volně žijících druhů“.

Termín „ekologická“, použitý jak v článku 3, tak i v článku
10, objasňuje charakter spojitosti. Je zřejmé, že spojení „obecná
spojitost“ v odstavci 6(4) je použito v tomtéž smyslu.

Odstavec 6(4) vyžaduje „chránit“ všeobecnou spojitost
soustavy Natura 2000. Směrnice tedy předpokládá, že soustava
bude primárně spojitá. Je−li použit režim odchylek, situace
musí být upravena tak, aby tato spojitost byla plně obnovena.
Podle směrnice o stanovištích spočívá výběr lokality pro sou−
stavu Natura 2000 v:
• vzetí v úvahu stanovišť a druhů v odpovídajících poměrech

(rozloha, populace), popsaných ve standardních datových
formulářích;

• začlenění lokality do biogeografické oblasti, v jejímž rámci
je vybírána;

• kritériích pro výběr, stanovených „Výborem pro stanoviště“
a používaných Evropským tématickým střediskem pro
ochranu přírody, napomáhajících Komisi při rozhodování
o ponechání lokality na seznamu Společenství.

Směrnice o ptácích nezná dělení do biogeografických oblastí
nebo výběr na úrovni Společenství. Analogicky lze však odvo−
dit, že všeobecná spojitost soustavy bude zabezpečena, pokud:

• je zajištěna kompenzace podél téže tahové cesty;
• kompenzační lokalita (lokality) je s jistotou dosažitelná pro

ptáky, běžně se vyskytující na lokalitě, ovlivněné projektem.

Pro zabezpečení obecné spojitosti soustavy Natura 2000
by se kompenzační opatření pro každý projekt měla: (a) zabý−
vat ve srovnatelném poměru stanovišti a druhy, jež jsou nega−
tivně ovlivněny; (b) týkat téže biogeografické oblasti v tomtéž
členském státě; (c) poskytovat funkce, srovnatelné s těmi, kte−
ré byly podkladem pro kritéria výběru původní lokality.

Vzdálenost mezi původní lokalitou a místem realiza−
ce kompenzačních opatření není proto překážkou, pokud ne−
ovlivní funkčnost lokality a důvody pro její původní výběr.

5.4.4. Kdo nese náklady kompenzačních opatření?
Je  logické, že podle příkladu principu „znečišťovatel pla−

tí“ ten, kdo požaduje určitý projekt, ponese i náklady na kom−
penzační opatření. Může je ovšem zahrnout do celkového roz−
počtu, postoupeného úřadům veřejné správy v případě kofi−
nancování. V této souvislosti lze například kofinancovat z ev−
ropských fondů kompenzační opatření pro dopravní infra−
strukturu, realizovanou v rámci TEN (Transevropská síť).

Podporu, poskytnutou úřadem veřejné správy na opatření,
podnikaná ke kompenzaci škod na lokalitách soustavy
2000,  lze hodnotit jako státní pomoc (ve významu podle
článku 87 (ex 92) Smlouvy), pokud je podpora užita pro
závazky na lokalitách soustavy Natura 2000, vyhlášených
před nebo po realizaci takových závazků. V případě podni−
ků, působících jako kontraktoři pro úřady veřejné správy
při výstavbě infrastruktury, však nelze podporu považovat
za státní pomoc, neboť je poskytována výměnou za prove−
dení určitých prací.

Členský stát je vázán povinností kompenzačních opatření
od okamžiku vstupu článku 6 v platnost.  Jejich financování
spadá do jeho kompetence.

5.4.5. Informování Komise o kompenzačních
opatřeních

Odpovědné národní úřady jsou povinny informovat
Komisi o přijatých kompenzačních opatřeních. Příslušné usta−
novení nespecifikuje ani formu, ani účel těchto informací.
Útvary Komise však pro zjednodušení tohoto procesu připravi−
ly standardizovaný formulář (20) pro předávání informací
Komisi v souladu s ustanoveními pododstavců 6(4)1 nebo
6(4)2.  V žádném případě však není úlohou Komise doporučo−
vat kompenzační opatření ani je po vědecké stránce ověřovat.

Tato informace má umožnit Komisi zhodnotit způsob, ja−
kým jsou v konkrétním případě zajištěny cíle ochrany dané lo−
kality. Národní úřady mají sice pouze specifickou povinnost
sdělit, jaká kompenzační opatření byla přijata;  sdělování in−
formací o jednotlivých  prvcích, vztahujících se k studovaným
alternativním řešením a k naléhavým důvodům převažujícího
veřejného zájmu, vyžadovaným realizací plánu nebo projektu,
se však může také ukázat jako nezbytné, pokud by tyto prvky
měly vliv na volbu kompenzačních opatření.

Sdělení o kompenzačních opatřeních musí umožňovat
Komisi zhodnotit způsob, jakým jsou v konkrétním případě
zajištěny cíle ochrany dané lokality. Úlohou Komise však není
navrhování kompenzačních opatření.
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(20) Tento formulář je uveden v příloze IV tohoto dokumentu.
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5.5. CO SE STANE S LOKALITAMI
S VÝSKYTEM PRIORITNÍCH TYPŮ
STANOVIŠŤ A/NEBO PRIORITNÍCH
DRUHŮ?

Druhý pododstavec odstavce 6(4)  popisuje speciální po−
stup, pokud se plán nebo projekt týká lokality s výskytem prio−
ritních typů stanovišť a/nebo prioritních druhů. Realizace plá−
nů nebo projektů, u nichž existuje pravděpodobnost jejich ne−
gativního účinku na takové lokality, může být ospravedlněna je−
dině tehdy, týkají−li se vyvolané naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu lidského zdraví a veřejné bezpečnosti nebo
převažujících prospěšných důsledků pro životní prostředí, nebo
tehdy, pokud před udělením souhlasu s plánem nebo projek−
tem Komise vyjádří stanovisko k plánované iniciativě.

Jinými slovy lze poškození lokality akceptovat jedině  teh−
dy, pokud jeho důvody převládnou nad  základními cíli směr−
nice, jestliže nastanou výše uvedené naléhavé důvody, nebo al−
ternativně po dodatečném procedurálním zabezpečení nezá−
vislým hodnocením, provedeným Komisí.
Toto ustanovení vyvolává řadu otázek, vztahujících se k:
• identifikaci dotčených lokalit;
• interpretaci pojmů lidské zdraví, veřejná bezpečnost a pri−

márně prospěšné důsledky pro životní prostředí;
• postupu přijímání stanovisek Komise a důsledků, které

z těchto stanovisek vyplývají.

5.5.1. Dotčené lokality
Druhý pododstavec odstavce 6(4) se použije tehdy, je−li

pravděpodobné, že realizace plánu nebo projektu ovlivní lo−
kalitu s výskytem prioritních typů stanovišť a/nebo prioritních
druhů. V tomto ohledu lze odůvodněně předpokládat, že
plán nebo projekt, který
(a) žádným způsobem neovlivní prioritní stanoviště/druh, nebo
(b) ovlivní stanoviště/druh, jež nebyly brány v úvahu při výbě−

ru lokality („nevýznamný výskyt“ ve standardním datovém
formuláři), by neměl de facto ospravedlňovat  požadování
aplikace tohoto druhého pododstavce.

Druhý pododstavec odstavce 6(4)  má být chápán  tak, že
je třeba jej aplikovat na všechny lokality s výskytem prioritních
stanovišť a/nebo prioritních druhů, pokud tato stanoviště a ty−
to druhy budou ovlivněny.

5.5.2. Pojem „lidské zdraví“, „veřejná 
bezpečnost“ a „primárně prospěšné důsledky 
pro životní prostředí“

Lidské zdraví, veřejná bezpečnost a primárně prospěšné
důsledky pro životní prostředí představují nejdůležitější nalé−
havé důvody převažujícího veřejného zájmu.  Podobně jako
v případě „naléhavých důvodů převažujícího veřejného zá−
jmu“ však tyto pojmy úmyslně nejsou definovány.

Legislativa Společenství odkazuje na důvody zdraví lidí
a veřejné bezpečnosti jako na ty, které opravňují k přijetí re−
striktivních opatření na národní úrovni vůči volnému pohybu
zboží, pracovníků a služeb i vůči právu na zaměstnání. Kromě
toho je ochrana zdraví člověka jedním ze základních cílů poli−
tiky Společenství v oblasti životního prostředí. Z téhož pohle−
du představují primárně prospěšné důsledky pro životní pro−
středí kategorii, kterou je nutné přičlenit k výše uvedeným zá−
kladním cílům environmentální politiky.

V rámci principu subsidiarity leží rozhodnutí, zda taková
situace nastala, na odpovědných národních úřadech.  Je
ovšem pochopitelné, že jakákoli situace tohoto druhu bude
zkoumána Komisí v rámci její kontroly správného uplatňování
legislativy Společenství.

V případě pojmu „veřejná bezpečnost“ může být  užitečné
odkázat na rozsudek Evropského soudního dvora z 28. úno−
ra 1991 v případu C−57/89 Komise versus Německo (hráz
Leybucht). Toto rozhodnutí předcházelo přijetí směrnice
92/43/EHS a tudíž i jejího článku 6. V tomto případě šlo
o stavební práce při obnově hrází kolem Severního moře
u Leybuchtu. Tyto práce způsobily zmenšení rozlohy SPA.
Z principiálních důvodů soud stanovil, že důvody, ospra−
vedlňující zmenšení rozlohy, musí odpovídat takovému vše−
obecnému zájmu, který je nadřazen obecným zájmům, re−
prezentovaným základními ekologickými cíli směrnice.
V daném specifickém případě soud potvrdil, že nebezpečí
záplav a ochrana pobřeží představují  dostatečně vážné dů−
vody, ospravedlňující práce na výstavbě hrází  a zpevňová−
ní pobřeží, pokud tato opatření budou omezena na ne−
zbytné minimum.

Národní úřady mohou povolit realizaci plánu nebo pro−
jektu jedině tehdy, je−li podán důkaz existence výše uvedených
důvodů převažujícího veřejného zájmu a jen v mezích, v nichž
je dotyčný plán nebo projekt shledán  nezbytným pro naplně−
ní příslušného veřejného zájmu.

5.5.3. Přijetí stanoviska Komise − jeho důsledky
V případě naléhavých důvodů převažujícího veřejného

zájmu jiných než lidské zdraví, bezpečnost a užitek pro ži−
votní prostředí je nutné předběžné stanovisko Komise.
Druhý pododstavec odstavce  6(4) nespecifikuje postup ani
specifický obsah takového stanoviska (21). Je proto opět za−
potřebí odkázat na ekonomičnost a cíle, zajišťované pří−
slušným ustanovením.  Stanovisko by mělo zabezpečit
zhodnocení těch ekologických hodnot, u nichž je pravdě−
podobné, že budou ovlivněny plánem nebo projektem, re−
levanci uvedených naléhavých důvodů a vyvážení těchto
protichůdných zájmů stejně jako vyhodnocení kompenzač−
ních opatření. Hodnocení musí zahrnovat jak vědecké, tak
i ekonomické ocenění i prověření nezbytnosti a proporcio−
nality realizace plánu nebo projektu s ohledem na citované
naléhavé důvody.

Svou podstatou není stanovisko aktem, majícím závazné
právní účinky. Národní úřady je nemusí respektovat a mohou
rozhodnout o realizaci plánu nebo projektu, i když toto sta−
novisko bude negativní. V takovém případě však lze důvodně
předpokládat, že v rozhodnutí bude polemizováno se všemi
argumenty Komise a vysvětleno, proč stanovisko nebylo re−
spektováno. V každém případě  může Komise zhodnotit, zda
realizace plánu nebo projektu je v souladu s požadavky legis−
lativy Společenství a pokud je to nutné, dát podnět k odpoví−
dajícím právním akcím.

Při vytváření svého stanoviska by Komise měla prověřit
vztah mezi dotčenými ekologickými hodnotami a uváděnými
naléhavými důvody a zhodnotit kompenzační opatření.
Stanovisko není závazné, avšak v případě neslučitelnosti s le−
gislativou Společenství mohou být podniknuty právní kroky.

(21) Příslušný standardní formulář (příloha IV) zahrnuje také žádost o stanovisko Komise podle ustanovení článku 6(4)2.


