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H. R. 4003 

Výbor: Výbor pro přírodní zdroje 

Název: Zákon o ochraně korálových útesů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon upravuje postavení korálových útesů jakožto součásti ekosystému vlastněné 

Spojenými státy. Korálovými útesy se tímto zákonem rozumí soustava ekosystémů, jež 

vznikala několik tisíců let pod vodní hladinou.  

Otázka enviromentalismu a ekologismu se stala důležitou zejména během administrativy 

Baracka Obamy. Během jeho 8 let v Bílém domě došlo i uzákonění několika nových oblastí 

za národní památky. Vzhledem k posledním výzkumům je nasnadě, aby došlo k opětovné 

úpravě vztahu Spojené státy – příroda.  

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o úvodních ustanoveních, která jsou pak dále používána. Stanovuje základní 

pravidla. 

Par. 101.  

Tento paragraf hovoří o základních pojmech používaných v zákoně. 

2. Hlava II 

Par. 201.  

Tento paragraf upravuje členství Spojených států amerických v mezinárodních organizacích a 

vztah ke Greenpeace. Vzhledem k tomu, že Spojené státy již nepovažují životní prostředí za 

svou prioritu, není ani členství v těchto organizacích nutné. 
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Par. 202. – Par. 203. 

Tyto paragrafy upravují status současných chráněných území s výskytem korálových útesů. 

Spojené státy se usnesly na doporučení prezidentových poradců zmenšit tyto oblasti na 

minimum. V případě Virgin Island National Park dojde k přeměně na běžný park. Spojené 

státy si jsou vědomi potenciálu daného území, proto umožní jeho šetrnou zástavbu.  

Par. 204. 

Tento paragraf ustanovuje speciální výbor v čele s prezidentem, který má za úkol zajistit 

maximální možné využívání pobřeží a vodstva, spadající do majetku Spojených států. 

Par. 205. 

Na doporučení prezidentových poradců došlo k rozhodnutí, že globální oteplování již není 

takovou hrozbou, jak bylo prezentováno předchozí administrativou. Spojené státy berou na 

vědomí snížené riziko z tohoto jevu, neb bylo v minulosti zbytečně sekuritizováno.  

Par. 206. 

Tento paragraf řeší otázku dalších korálových útesů.  

3. Hlava III 

Vzhledem k nutnosti tohoto zákona a ukončení plýtvání peněžních prostředků tento zákon 

vstupuje v platnost dnem schválení.  

 


