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O tomto letáku

Rybolov sa v súčasnosti vo väčšine prípadov blíži k hraniciam 
udržateľného využívania alebo ich prekračuje. Celosvetová 
spotreba rýb ako potravín sa v posledných desaťročiach 
zdvojnásobila a zodpovedajúco tomu sa rozrástla aj akvakultúra, 
ktorá sa stáva čoraz dôležitejšou pri poskytovaní rýb a morských 
plodov.

Jednou z výziev prebiehajúcej a očakávanej ďalšej expanzie 
akvakultúry vo vnútrozemských vodách a na mori je možnosť 
prístupu k novým priestorom a environmentálna udržateľnosť, 
najmä ak sa jedná o chránené územia, v ktorých sa aplikujú 
osobitné povoľovacie postupy. Obzvlášť to platí pre lokality v 
sústave Natura 2000, ktoré sú určené na ochranu najvzácnejších 
a najohrozenejších druhov a typov biotopov v Európe v súlade 
s dvoma smernicami, smernicou o biotopoch a smernicou o 
vtákoch, ktoré predstavujú základy európskej politiky v oblasti 
ochrany biodiverzity.

Cieľom usmerňovacieho dokumentu “Akvakultúra a Natura 
2000”, ktorý je zhrnutý v tomto letáku, je uľahčiť poznanie a 
vykonávanie právnych predpisov EU, ktoré sú oporou pre sústavu 
Natura 2000, v súvislosti s činnosťami v oblasti akvakultúry. 
Účelom dokumentu je napomôcť lepšiemu chápaniu cieľov 
ochrany lokalít NATURA 2000 a podporovať osvedčené postupy, 
ktoré ilustrujú ako môžu byť ustanovenia o ochrane prírody 
zlučiteľné s udržateľným rozvojom akvakultúry.

V celej Európskej únii existujú stovky informačných 
centier Europe Direct. Adresy najbližších z nich môžete 
nájsť na: 
https://europa.eu/european-union/contact_sk

Bezplatná linka: 00 800 67 89 10 11 (niektorí operátori 
môžu tieto hovory spoplatňovať).

Email: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Informácie o Európskej únii vo všetkých oficiálnych 
jazykoch EÚ sú k dispozícii na webovej stránke: 
https://europa.eu/european-union/index_sk

Publikácie EÚ si môžete stiahnuť alebo objednať na 
adrese:  
https://publications.europa.eu/sk/publications

Väčšie množstvo výtlačkov bezplatných publikácií je 
možné získať v informačných centrách Europe Direct 
alebo v miestnych informačných centrách (pozri https://
europa.eu/european-union/contact_sk).

Portál Európskych údajov (http://data.europa.eu/euodp/
sk) poskytuje prístup k databázam z celej EÚ. Dáta je 
možné sťahovať a používať bezplatne, pre komerčné aj 
nekomerčné účely.
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•	 Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS) sú systémy na 
súši, v ktorých sa voda používa opätovne po mechanickom, 
chemickom a biologickom čistení.
•	 Klietkové chovy v sladkovodných jazerách a riekach 
poskytujú obmedzené ale dôležité možnosti pre sladkovodnú 
akvakultúru v niektorých vodných telesách.

Integrovaná akvakultúra
Integrovaná akvakultúra zahŕňa polykultúru, multitrofickú 
akvakultúru a integráciu akvakultúry s inými činnosťami ako je 
poľnohospodárstvo, a pod. Integrovaná multitrofická akvakultúra 
(IMTA) zahŕňa organizmy z rôznych trofických úrovní ekosystému 
(napr. ryby, vodné schránkovce a kôrovce, riasy), aby sa vedľajšie 
produkty jedného chovu stali vstupmi druhého chovu. Takéto 
systémy sa môžu použiť na recyklovanie odpadových živín od 
troficky vyšších druhov na produkciu troficky nižších druhov, 
ktoré majú komerčnú hodnotu. Niektoré krajiny už spustili 
pilotné projekty integrovanej akvakultúry.

Akvakultúra v EÚ

Pod pojmom akvakultúra rozumieme chov alebo pestovanie 
vodných organizmov pomocou techník vytvorených na zvýšenie 
ich produkcie nad prirodzenú kapacitu životného prostredia. 
Organizmy ostávajú vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej 
osoby od fázy chovu alebo pestovania až po výlov alebo zber. 
Akvakultúra môže byť charakterizovaná mnohými spôsobmi 
-  podľa chovaného organizmu, prostredia využívaného na 
chov, intenzity výroby a typu použitého výrobného systému. 
Pochopenie týchto aspektov je kľúčom k určeniu interakcií 
prevádzok akvakultúry a prostredia.

Odvetvie akvakultúry v EÚ pozostáva z troch hlavných 
pododvetví, ktoré majú odlišnú históriu a charakteristiky. Jedná 
sa o chov vodných schránkovcov a kôrovcov (57% celkovej 
produkcie v roku 2009), chov sladkovodných rýb (18%) a chov 
morských rýb (25%). Akvakultúra vodných schránkovcov a 
kôrovcov produkuje približne rovnaký objem ako akvakultúra 
rýb, ale predstavuje len asi 34% celkovej hodnoty.

Akvakultúra na mori a v pobrežných oblastiach
•	 Chov vodných schránkovcov a kôrovcov: primárne je založený 
na exemplároch vyskytujúcich sa vo voľnej prírode a na živinách 
z prostredia, väčšinou sa chovajú slávky. Významným je aj chov 
ustríc. Vo veľkom množstve sa v EÚ chovajú aj lastúrniky.
•	 Chov morských rýb: rozdeľuje sa podľa umiestnenia rybích 
fariem, ktoré môžu byť umiestnené na pobreží alebo na 
otvorenom mori. V pobrežnej oblasti môže byť akvakultúra 
umiestnená v pobrežných lagúnach alebo na súši v rybníkoch a 
nádržiach.

Sladkovodná akvakultúra
V EÚ môžeme rozlíšiť systémy produkcie sladkovodných rýb 
najmä na základe intenzity činnosti, systému riadenia vodných 
zdrojov a chovaných druhov. 
•	 Rybnikárstvo je najstaršou akvakultúrnou činnosťou v Európe, 
realizuje sa už od stredoveku.
•	 Prietokové systémy: v tradičných systémoch voda preteká 
systémom kultúry len raz a potom sa vypúšťa späť do vodného 
prostredia.
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Smernice EÚ o ochrane prírody

Smernica o biotopoch (92/43/EEC) vychádza z uznania, 
že prírodné biotopy v rámci Európskej únie sú naďalej 
poškodzované a rastúci počet voľne žijúcich alebo rastúcich 
druhov, ktoré sú súčasťou prírodného dedičstva EÚ, sú vážne 
ohrozené. Celkovým cieľom smernice je zabezpečiť ich obnovu 
alebo zachovanie v priaznivom stave ochrany prostredníctvom 
vyhlasovania osobitne chránených území s cieľom vytvoriť 
súvislú európsku ekologickú sústavu Natura 2000. Súčasťou 
sústavy sú tiež osobitne chránené územia vyhlásené podľa 
smernice o vtákoch (2009/147/EC) na ochranu voľne žijúcich 
vtákov.

Obe smernice zabezpečujú ochranu pre približne 1 500 vzácnych 
a ohrozených druhov a približne 230 typov biotopov (vrátane 
morských a pobrežných biotopov, sladkovodných biotopov, 
mokradí a pod.) s cieľom ich zachovať alebo udržať v priaznivom 
stave ochrany, a to najmä prostredníctvom vyhlásenia a správy 
lokalít v sústave Natura 2000.

Sústava Natura 2000 podporuje princíp udržateľného rozvoja. 
Jej cieľom nie je zakázať ľudské činnosti, ale zabezpečiť aby sa 
realizovali spôsobom, ktorý umožní dosiahnutie cieľov ochrany 
stanovených pre konkrétne lokality v sústave Natura 2000  
(v závislosti od druhov a typov biotopov európskeho významu, 
ktoré sa na lokalitách vyskytujú). Tento princíp je podporený 
v článku 6 smernice o biotopoch, ktorý stanovuje, že v rámci 
každej lokality sústavy Natura 2000 členské štáty musia:
•	 prijať vhodné ochranárske opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám chránených typov biotopov a druhov 
nachádzajúcich sa na lokalite (čl. 6.1),
•	 zabrániť aktivitám, ktoré môžu významne vyrušovať tieto druhy 
alebo poškodiť biotopy chránených druhov alebo chránené typy 
biotopov (čl. 6.2),
•	 dodržiavať postup stanovený v čl. 6.3 a 6.4 ak sa plánujú nové 
rozvojové projekty, ktoré môžu mať negatívny vplyv na lokalitu  
v sústave Natura 2000.
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Rôzne systémy akvakultúry môžu mať rôzne dopady a rôznym 
spôsobom ovplyvňovať životné prostredie, môžu spôsobiť napr. 
stratu alebo poškodenie biotopov, vyrušovanie a premiestnenie 
druhov ako aj zmeny v spoločenstvách.

Vplyvy rôznych akvakultúrnych systémov závisia od mnohých 
faktorov, vrátane hydrogeografických podmienok umiestnenia 
farmy, typu chovaných organizmov a produkčnej metódy, 
postupov riadenia a pod. Pri posudzovaní možného rizika musia 
byť všetky tieto faktory zohľadnené spolu s citlivosťou alebo 
zraniteľnosťou ekosystému voči možným vplyvom činností 
akvakultúry.

Tabuľka znázorňuje druhy problémov, ktoré je potrebné zvážiť pri 
posudzovaní vplyvov rôznych typov akvakultúry. Treba zdôrazniť, 
že tieto potenciálne vplyvy sa nie vždy vyskytujú alebo nemusia 
byť relevantné vo vzťahu k cieľom ochrany konkrétnej lokality. 
Na ich určenie treba uplatniť individuálny prístup, pretože 
skutočné potencionálne vplyvy závisia od vlastností konkrétneho 
prostredia, podmienok chovu a na zmierňujúcich opatreniach 
a postupoch riadenia, ktoré sa uplatnia s cieľom zabrániť alebo 
minimalizovať tieto vplyvy.

Usmernenia poskytujú množstvo konkrétnych návrhov na 
zmierňujúce opatrenia pre všetky akvakultúrne systémy. Nižšie sú 
uvedené niektoré príklady:
•	 v prípade morských chovov v klietkach, môže kontrola a 
obmedzenie hustoty násady znížiť možné vplyvy spôsobené 
organickým odpadom, vplyv môže pomôcť znížiť aj zlepšenie 
stráviteľnosti krmiva a systémy na zníženie odpadu z krmiva;
•	 vhodné umiestnenie chovných povrazových systémov v 
oblastiach s dobrou výmenou vody a primerané dimenzovanie 
fariem pomocou prediktívnych modelov, ktoré umožňujú 
hodnotiť dopad na bentos, môže minimalizovať možné vplyvy 
týchto systémov;
•	 v prípade systémov chovných nádrží na súši využívaných 
pre produkciu morských druhov živočíchov sa jedno z 
potenciálnych zmierňujúcich opatrení týka odtokovej vody, ktorá 
pred vypustením do komunikačného kanála medzi lagúnou a 
morom môže byť prefiltrovaná cez mikrofiltre a vyčistená cez 

okruh sedimentačných nádrží, ktoré umožnia absorpciu živín 
mikroriasami.

Správnym uplatňovaním príslušných právnych predpisov EÚ 
a vnútroštátnych právnych predpisov možno zabrániť alebo 
minimalizovať väčšinu potenciálnych vplyvov akvakultúry. Okrem 
toho, prevádzkovatelia akvakultúry dobrovoľne vynakladajú 
značné úsilie na uplatňovanie správnych postupov riadenia (napr. 
kódex správania, monitoring, certifikácie) a v EÚ je podporovaná 
organická akvakultúra. 

Tabuľka: Kontrolný zoznam vplyvov, ktoré sa posudzujú v 
rôznych akvakultúrnych systémoch.

Pobrežné a morské Sladkovodné
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Sedimentácia X X X X X X X X

Biogeochemické 
zmeny vody X X X X X X X

Vstup chemických 
látok X X X X X

Vplyv infraštruktúry X X X X X X X

Vyrušovanie X X X X X X X X X X

Kontrola predátorov X X X X X X X X X

Kríženie X X X X

Prenos patogénov X X X X X X X X

Nepôvodné druhy* X X X X X X X X X

* uvedenie nepôvodných druhov pre účely ich využitia v akvakultúre je 
upravené v nariadení 708/2007

Vplyvy na prírodu, druhy a biotopy a zmierňujúce opatrenia
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Akvakultúra však môže mať aj pozitívny vplyv na lokality Natura 
2000, môže poskytovať environmentálne prínosy a služby a 
udržiavať vhodné biotopy (napr. rybníky) pre druhy európskeho 
významu, napr. pre vodné vtáky.

Prijatie osvedčených postupov, ktoré prispievajú k ochrane 
biodiverzity:
•	 Prírodný park La Brenne vo Francúzsku pozostáva z 
takmer 4 000 rybníkov, ktoré boli vybudované človekom 
v období neskorého stredoveku. V parku sa uplatňujú 
akvaenvironmentálne opatrenia na obnovu alebo udržiavanie 
priaznivých podmienok pre hmyz, obojživelníky, vtáky a ryby 
(udržiavanie otvorenej vodnej hladiny, tvorba plytčín, porastov 
trstiny, sadenie lekien, odstraňovanie inváznych rastlín), na 
udržiavanie líniovej vegetácie, na predchádzanie hnojeniu, na 
kontrolu nepôvodných inváznych druhov, napr. nutria, ondatra a 
rak (odstrel, odchyt do pascí, používanie filtrov), atď.
•	 V niektorých rybníkoch na Slovensku je bežnou praxou 
zabrániť odstraňovaniu vodnej vegetácie a vďaka tomu sa 
vytvorili porasty pálky a trstiny. Tieto sú hniezdnym biotopom 
pre volavkovité druhy vtákov (volavka purpurová, lyžičiar, 
chavkoš nočný), pre kaňu močiarnu, bučiaka, bučiačika, potápku 

červenokrkú, potápku čiernokrkú (v súčasnosti vzácna) a 
chochlačku bielookú.
•	 V Českej republike je rybník Nesyt, ktorý je súčasťou lokality 
v sústave Natura 2000 nazvanou “Lednické rybníky“, využíva sa 
na chov rýb a pri prevádzke rybníka sa v priebehu vegetačného 
obdobia ponecháva aspoň čiastočne bez vody, čim sa 
vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt halofylných rastlín na 
exponovanom rybničnom substráte a niektorých ohrozených 
druhov vodných vtákov.

Podpora systémov, ktoré poskytujú environmentálne prínosy 
a služby
•	 Akvakultúry schránkovcov môžu poskytovať ekosystémové 
služby odstraňovaním anorganických živín z eutrofizovaných 
ekosystémov (bioextrakcia). Pestovanie slávok sa využíva 
ako metóda riadenia kvality vody v oblastiach s rozptýleným 
prísunom živín, napr. vo Švédsku.
•	 Vodné schránkovce a morské riasy sa môžu produkovať 
v kombinácii s chovom rýb v integrovanej multitrofickej 
akvakultúre (IMTA), kde znižujú eutrofizáciu metabolizovaním 
zvyškov krmiva chovných druhov rýb. Táto metóda je v štádiu 
vývoja v Nórsku a v Stredomorí.
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Prínosy strategického plánovania

Strategický prístup k cieľom rôznych sektorových politík 
umožňuje, aby boli preskúmané integrovaným spôsobom 
v širokej geografickej oblasti za účelom vypracovania 
koherentnejšieho rámca regionálneho rozvoja, ktorý v najvyššej 
možnej miere maximalizuje úspechy a minimalizuje konflikty.

Priestorové alebo odvetvové plánovanie spolu s príslušným 
strategickým environmentálnym hodnotením zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri poskytovaní usmernení a spoľahlivých údajov pre 
umiestnenie akvakultúry, pri poskytovaní „istoty“ investorom, pri 
vyhýbaní sa konfliktom na miestnej úrovni a pri hľadaní synergií 
medzi činnosťami akvakultúry a cieľmi ochrany.

Rozvoj a aplikácia námorného priestorového plánovania spolu s 
integrovaným manažmentom pobrežných zón môže napríklad 
uľahčiť výber vhodných lokalít – so správnou kvalitou vody 
– pre využitie na akvakultúru, a zároveň chrániť oblasti, ktoré 
sú významné pre zachovanie biodiverzity a predvídať riziká 
vyplývajúce, okrem iného, z klimatickej zmeny, povodní alebo 
erózie pobrežia.

Fínsky plán pre výber lokalít pre 
akvakultúru 
Plán pre výber lokality pre akvakultúru v juhozápadnom 
Fínsku a Satakunte je príkladom regionálneho plánovania. 
Plán pre výber lokality  pripravila pracovná skupina 
zložená z regionálnych expertov, ktorí zastupovali odvetvie 
akvakultúry, štátnu správu životného prostredia a rybolovu, 
organizácie regionálneho plánovania a výskum. Týmto 
spôsobom boli identifikované vhodné oblasti a vylúčené 
nevhodné lokality. Okolo vtáčích ostrovov v lokalitách Natura 
2000 boli vymedzené ochranné zóny, ktoré majú zabezpečiť 
nerušené hniezdenie. Je teda nepravdepodobné, že by 
rybie farmy mali významný nepriaznivý vplyv na prírodné 
hodnoty, ktoré sú chránené v lokalitách Natura 2000.
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Články 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch smernice o biotopoch 
stanovujú postup, ktorý treba dodržiavať pri plánovaní nových 
projektov, ktoré by mohli mať vplyv lokality v sústave Natura 
2000. Postup má tri kroky: zisťovacie konanie, primerané 
posúdenie (PP) a vo výnimočných prípadoch udelenie výnimiek. 
Každý krok určuje aj to, či je potrebný ďalší krok v procese.

Zisťovacie konanie určuje či plán alebo projekt ‘...bude mať 
pravdepodobne významný vplyv...’ na lokalitu v sústave Natura 
2000, čo znamená, že sa bude vyžadovať primerané posúdenie. 
Toto sa vzťahuje na plány alebo projekty buď jednotlivo alebo 
v spojení s inými plánmi alebo projektmi. Môže sa stať, že jeden 
projekt akvakultúry sám osebe nebude mať významný vplyv, 
ale v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi (iné rybie 
farmy alebo iné projekty) v danej oblasti vytvoria významné 
kumulatívne vplyvy.

Primerané posúdenie (PP) by malo určiť potenciálne vplyvy 
na ciele ochrany lokality v sústave Natura 2000 zo všetkých 
aspektov plánu alebo projektu akvakultúry a posúdiť všetky 
etapy takého projektu, napríklad: príprava lokality, vybudovanie 
alebo inštalácia infraštruktúry a zariadení, prevádzka a 
údržba, vyraďovanie z prevádzky, a pod.. Na posúdenie rizika 
významného vplyvu musia byť identifikované všetky potenciálne 
vplyvy plánovaných činností akvakultúry, či priame na lokalite 
(napr. sedimentácia na morskom dne) alebo týkajúce sa širšej 
oblasti (napr. zvýšený prísun živín), ktoré môžu mať významný 
vplyv na ciele ochrany lokality v sústave Natura 2000 site a musí 
sa vyhodnotiť citlivosť a zraniteľnosť relevantných druhov a 
biotopov voči týmto vplyvom.

Neoddeliteľnou súčasťou špecifikácií plánu alebo projektu sú 
zmierňujúce opatrenia a tieto musia byť v rámci PP zohľadnené. 
V kontexte akvakultúry by sa mali chápať ako technicky 
uskutočniteľné riešenia, ktoré v najmenšej miere poškodzujú 
biotopy, druhy a integritu lokality v sústave Natura 2000 ako 
celku, najmä ak akvakultúru nie je možné umiestniť na iné 
miesto.

Po vyhodnotení potenciálnych vplyvov plánu alebo projektu je 
potrebné určiť, či budú nepriaznivo ovplyvňovať integritu lokality 
v sústave  Natura 2000, a to buď samostatne alebo v kombinácii s 
inými plánmi alebo projektmi.

Tento rozhodovací proces sa opiera o princíp predbežnej 
opatrnosti. Na základe spoľahlivých dôkazov je potrebné 
objektívne preukázať, že nevznikne žiadny vplyv, ktorý negatívne 
ovplyvní integritu lokality v sústave Natura 2000. Z tohto dôvodu 
nedostatok vedeckých dôkazov alebo informácií o potenciálnom 
riziku alebo významnosti vplyvov nemôže byť dôvodom na 
pokračovanie plánu alebo projektu.

Tretí krok v procese sa uplatňuje v prípade, že nie je možné 
preukázať, že nenastane negatívny vplyv na integritu lokality v 
sústave Natura 2000. Článok 6.4 smernice o biotopoch stanovuje 
súbor podmienok, na základe ktorých môže príslušný orgán za 
výnimočných okolností takýto plán alebo projekt povoliť. Tieto 
podmienky zahŕňajú absenciu alternatív, existenciu naliehavých 
dôvodov prevažujúceho verejného záujmu a prijatie všetkých 
potrebných kompenzačných opatrení. Tie predstavujú “poslednú 
možnosť” a používajú sa len vtedy, keď sa prijalo rozhodnutie 
pokračovať v pláne alebo projekte, ktorý by mohol mať 
nepriaznivý vplyv na integritu lokality v sústave Natura 2000.

Postup pre projekty akvakultúry v rámci lokalít NATURA 2000
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PP rozvojového projektu akvakultúry v ÚEV a CHVÚ 
Castlemaine Harbour (Írsko)

V ÚEV a CHVÚ Castlemaine Harbour bol realizovaný proces 
primeraného posúdenia pre projekty akvakultúry a podporné 
projekty. V rámci PP boli zohľadnené nasledujúce ciele ochrany 
formulované orgánmi ochrany prírody (National Parks and 
Wildlife Service, NPWS):
•	 Udržiavať priaznivý stav ochrany týchto druhov: mihuľa 
morská, mihuľa riečna, losos, vydra, pečeňovka Petalophyllum 
ralfsii, potáplica malá, kormorán, bernikla tmavá, kačica 
hvizdárka, kačica divá, kačica ostrochvostá, chochlačka morská, 
turpan čierny, lastúrničiar strakatý, kulík piesočný, pobrežník 
belavý, brehár hrdzavý, kalužiak červenonohý, kalužiak sivý, 
kamenár strakatý a čavka červenozobá.
•	 Udržiavať priaznivý stav ochrany týchto typov biotopov: 
estuáriá, bahnité a piesočnaté ploché brehy nepokryté morskou 
vodou pri odlive, jednoročná vegetácia naplavenín driftového 
pásma, trváca vegetácia kamenitých brehov, porasty slanorožca 
(Salicornia spp.) a ďalších jednoročných rastlín kolonizujúcich 
bahno a piesok, atlantické slané lúky, mediteránne slané lúky, 
pohyblivé duny v začiatočnom štádiu, pohyblivé duny pozdĺž 
pobrežnej čiary s pieskomilkou obyčajnou (Ammophila arenaria), 
spevnené duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny), duny s 
porastami vŕby Salix repens ssp. argentea a vlhké preliačiny v 
dunách.
•	 Obnoviť priaznivý stav ochrany aluvilánych lesov s Alnus 
glutinosa and Fraxinus excelsior.

Príklad konkrétnych cieľov a kritérií ochrany morského biotopu 
zaradeného do prílohy I smernice o biotopoch pre uľahčenie 
primeraného posúdenia je uvedený nižšie.

Cieľ: zachovať priaznivý stav ochrany biotopu bahnité a 
piesočnaté ploché brehy nepokryté morskou vodou pri odlive 
v oblasti Castlemaine Harbour. Stav ochrany biotopu bude 
považovaný za priaznivý ak budú splnené nasledujúce kritériá:
•	 Kritérium 1: Plocha biotopu je stabilná alebo sa zväčšuje a 
závisí od prírodných procesov.
•	 Kritérium 2: Rozsah spoločenstiev s dominanciou zostery je 
zachovaný a závisí od prírodných procesov.
•	 Kritérium 3: Komplex spoločenstiev prílivovej zóny musí byť 
chránený v prírodných podmienkach (spoločenstvá s výskytom 
mnohoštetinavcov a Nephtys cirrosa).

Príklad cieľov ochrany zohľadnených v rámci primeraného posúdenia



For further reading
Táto publikácia je súhrnom usmerňovacieho dokumentu EK 
“Akvakultúra a Natura 2000”. Plné znenie usmerňovacieho 
dokumentu možno nájsť na tejto adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Európska komisia vypracovala tieto usmerňovacie dokumenty 
aby pomohla ľuďom pochopiť a uplatňovať procedúru 
primeraného posúdenia:“Manažment lokalít Natura 2000. 
Ustanovenia článku 6 „smernice 92/43/EHS o biotopoch”, 
“Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich 
lokality Natura 2000. Metodické usmernenie týkajúce sa 
ustanovení článku 6 ods. 3 a ods.4 „smernice 92/43/EHS o 
biotopoch”, “Usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 „smernice 
92/43/EHS o biotopoch“. 
Sú k dispozícii na stránke Európskej komisie o Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Prehliadač NATURA 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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