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Úvod 

Účelom tejto prílohy je poskytnúť usmernenia a príklady postupov a metód pre rôzne 

fázy vykonávania postupov podľa článku 6 ods. 3 a 4. Tieto usmernenia a príklady sú 

zoskupené a prezentované podľa hlavných oddielov a položiek uvedených 
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1. SKRÍNING A PRIMERANÝ ODHAD: PRÍSTUPY, METÓDY A PRÍKLADY Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 

1.1. Informácie a praktické nástroje na podporu skríningu a primeraných odhadov 

Nemecko – Databáza a informačný systém Spolkovej agentúry pre ochranu prírody (BfN) 

pre primerané odhady 

Potrebné informácie o potenciálnych negatívnych vplyvoch pre takmer všetky typy 
projektov a plány sa uvádzajú v informačnom systéme FFH-VP-Info Spolkovej agentúry pre 
ochranu prírody. V systéme FFH-VP-Info sa okrem toho nachádza rozsiahla databáza možných 
vplyvov a účinkov vo vzťahu k osobitným typom biotopov a druhom, ktoré možno použiť na 
účely skríningu a primeraných odhadov. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Ciele a funkcie systému FFH-VP-Info 

Hlavným cieľom systému FFH-VP-Info je slúžiť ako centrálna platforma poskytujúca 
informácie o faktoroch vplyvu, ktoré treba zvážiť na účely skríningu (fáza 1) a primeraných 
odhadov (fáza 2) plánov alebo projektov, a poskytovať informácie o možných účinkoch týchto 
vplyvov na konkrétne biotopy a druhy podľa smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. 

Účelom typu prístupu č. 1 (typy projektov, plány, faktory vplyvu) je podporiť navrhovateľov 
a vývojárov projektov pomocou rýchlych prehľadov všetkých faktorov vplyvu, ktoré je 
potrebné zohľadniť. 

Typ prístupu č. 2 (biotopy, druhy) umožňuje hĺbkové preskúmanie konkrétnych účinkov 
faktora vplyvu na biotopy alebo druhy, ktoré môžu súvisieť s daným projektom. 

Doplňujúce informácie obsahujú slovník, citovanú literatúru, údaje o mobilite a domovských 
okrskoch druhov. 

Celkovým cieľom systému FFH-VP-Info je poskytovať najlepšie vedecké poznatky a uľahčovať 
odborné odhady a ich kontrolu zo strany orgánov udeľujúcich povolenia. Hoci na účely 
zaručenia právnej bezpečnosti je dôležitá úplnosť a presnosť odhadov, poskytnutím 
jednoduchého prístupu k relevantným informáciám možno na oboch stranách zachovať 
rozumnú mieru množstva vynaloženého času, finančného a osobného úsilia. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (zavedenie systému FFH-VP-Info) 

II. Nástroj na skríning typov projektov a plánov a ich možných vplyvov 

Nástroj na skríning prináša údaje asi o 140 typoch projektov rozdelených do 19 skupín. Ich 
súčasťou je odhad možnej relevantnosti pre 36 rôznych faktorov vplyvu. Relevantnosť je 
označená pomocou čísel: 

0 = zvyčajne nerelevantné (môžu sa uplatňovať výnimky) 

1 = potenciálne relevantné 

2 = bežne/všeobecne relevantné 

Pre každý typ projektu je k dispozícii kontrolný zoznam a správa s jednotlivými krátkymi 
vysvetleniami hodnotenia relevantnosti faktorov vplyvu. Stránka s vysvetlivkami ku každému 
faktoru vplyvu odkazuje na stručné vymedzenie a podrobný opis možných účinkov 
konkrétneho faktora (pozri ďalej). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (úvodné projekty) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (projekty z databázy) 

 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
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III. Databáza a záznamy pre biotopy a druhy uvedené v smernici o biotopoch a smernici 

o vtákoch 

Tvoria jadro daného informačného systému. Poskytujú podrobné informácie o citlivosti 
a potenciálnych účinkoch faktorov vplyvu pre takmer všetky nemecké 

 biotopy z prílohy I k smernici o biotopoch => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp, 

 druhy z prílohy II k smernici o biotopoch => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp, 

 druhy vtákov z prílohy I a článku 4 ods. 2 smernice o vtákoch => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Vog.jsp. 

Po výbere predmetu sa zobrazí tabuľka s rôznymi faktormi vplyvu a ich relevantnosťou 
vzhľadom na konkrétny biotop alebo druh. Po výbere témy alebo vplyvu sa zobrazia ďalšie 
informácie, ktoré sú rozdelené do 5 kategórií: 

1. citlivosť/možné vplyvy (najlepšie vedecké poznatky týkajúce sa citlivosti biotopov 
a druhov o možných účinkoch všetkých 36 faktorov vplyvu); 

2. schopnosť regenerácie (informácie o prirodzenej sebaregenerácii); 

3. stanovené metódy na posudzovanie vplyvov (tipy, referencie a poznámky 
k parametrom, kritériá alebo spôsoby vykonávania prognóz vplyvov a účinkov); 

4. prahy významnosti a informácie na účely skríningu (príklady, orientačné hodnoty, prahy 
pre relevantné vplyvy); 

5. prahy významnosti a rady na účely primeraného odhadu (príklady, orientačné hodnoty, 
prahy pre významné nepriaznivé vplyvy). 

Keď ďalej vyberiete účinky faktora vplyvu, otvorí sa jedna alebo viacero stránok s výňatkami 
z vedeckých zistení, odborných poznatkov a odhadov obsiahnutých v databáze. K dispozícii je 
možnosť prečítať alebo vytlačiť si selektívne alebo úplné správy s týmito údajmi. 

Hodnotenia relevantnosti vychádzajú z vedeckých zdrojov, ktoré boli zhodnotené a boli z nich 
vyňaté informácie. Ak takéto zdroje nie sú k dispozícii, hodnotenia predstavujú orientačné 
odporúčania porovnateľné s hodnoteniami relevantnosti pre typy projektov. 

Použité zdroje sú označené s ohľadom na ich vedeckú kvalitu a/alebo ich špecifickosť. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (úvod 
k biotopom/druhom) 

IV. Vymedzenie a opis 36 faktorov vplyvu  

Znalostná základňa pre 36 faktorov vplyvu rozdelených do 9 skupín s konkrétnymi 
vymedzeniami a podrobnými opismi možných vplyvov na biotopy a druhy. Tieto faktory 
vplyvu predstavujú prepojenie medzi projektmi a biotopmi/druhmi. Možno ich takisto čítať 
alebo vytlačiť ako správy. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (úvod k faktorom vplyvu) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (databáza faktorov vplyvu) 

V. Doplňujúce informácie 

Doplňujúce informácie zatiaľ obsahujú bibliografiu literatúry použitej v rámci systému, slovník 
a odkazy napr. na webový systém mapujúci nemecké lokality sústavy Natura 2000. 
V budúcnosti môže tento systém slúžiť ako platforma na prezentovanie ďalších informácií 
o posudzovaní vplyvov a účinkov v rozsahu povolenom na spolkovej úrovni. 

  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Írsko – AA GeoTool – informácie na účely skríningu a primeraného odhadu 

Aplikácia AA GeoTool slúži na podporu postupu zhromažďovania údajov počas skríningu (fáza 1) 
a primeraného odhadu (fáza 2). Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) a National 
Parks and Wildlife Service (NPWS) spoločne vytvorili aplikáciu AA GeoTool. Tá využíva údaje 
priamo z webovej služby, ktorú poskytuje NPWS. Tieto údaje sú pravidelne aktualizované 
a odhady sú založené na najaktuálnejších dostupných informáciách. 

Aplikácia AA GeoTool umožňuje používateľovi vybrať si bod na mape a následne vo vymedzenej 
vzdialenosti/v oblasti horného toku/v oblasti dolného toku vzhľadom na uvedený bod vyhľadať 
osobitné chránené územia a osobitne chránené územia. Vzdialenosť, ktorú používateľ zvolí, 
závisí od úrovne potenciálneho vplyvu plánu alebo projektu na životné prostredie. 

Informácie získané pre každú lokalitu sústavy Natura 2000, ktorá sa nachádza vo vybratom 
rozsahu vzdialeností, zahŕňajú tieto údaje: 

1. typ lokality, napr. osobitné chránené územie alebo osobitne chránené územie; 

2. jedinečný kód lokality pre danú lokalitu; 

3. názov lokality; 

4. vzdialenosť lokality od východiskového bodu zvoleného používateľom; 

5. smer hľadania zvolený používateľom; 

6. zoznam oprávnených záujmov pre každú lokalitu; 

7. odkaz url na ciele ochrany pre každú lokalitu. 

Odkaz na aplikáciu AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Ďalšie informácie o konkrétnych lokalitách sústavy Natura 2000 nájdete na webovom sídle 
NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp a takisto 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Holandsko – nástroje a usmernenia týkajúce sa primeraného odhadu 

V Holandsku je k dispozícii „plánovač postupu pri zvažovaní ochrany prírodného prostredia pre 
environmentálne povolenia1“, ktorý pomáha vykonať všetky kroky potrebné v rámci daného 
postupu. Tento plánovač je určený pre žiadateľa o environmentálne povolenie, pri ktorom je 
potrebné vyhodnotenie kvality prírodného prostredia. Zároveň je určený pre príslušné orgány, 
ktoré sa podieľajú na spracúvaní žiadosti o environmentálne povolenie, konkrétne pre 
samosprávu mesta a provincie. V tomto plánovači sú opísané procesné kroky potrebné 
v prípade, ak je súčasťou postupu na získanie environmentálneho povolenia posúdenie 
chránených druhov alebo chránených lokalít sústavy Natura 2000. Plánovač pomáha žiadateľom 
a odborníkom odpovedať na otázky typu „Ako viem, či je potrebné posúdenie týkajúce sa 
prírody?“, „V ktorej fáze by mali byť dostupné ekologické údaje?“ a „Ako dlho tento postup 
trvá?“. 

K dispozícii je aj nástroj na predpovedanie možných vplyvov na druhy a typy biotopov v rámci 
lokalít sústavy Natura 2000 (nie však na integritu lokality ako takej). Ukazovateľ vplyvu 
„Natura 2000 – ekologické predpoklady a rušivé faktory“ je nástroj pre navrhovateľov, 
poskytovateľov povolení a tvorcov plánov, ktorí musia riešiť činnosti v oblastiach sústavy 
Natura 2000 alebo v ich okolí. Ukazovateľ vplyvu je nástroj, prostredníctvom ktorého možno 
                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx.  

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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skúmať možné škodlivé vplyvy vyplývajúce z danej činnosti a plánov. Tento ukazovateľ vplyvu 
poskytuje informácie o citlivosti druhov a typov biotopov z hľadiska najbežnejších rušivých 
faktorov. Tieto informácie sú generické: na určenie toho, či je daná činnosť v praxi škodlivá, je 
potrebný ďalší výskum. 

Webová stránka zároveň obsahuje usmernenia vypracované v roku 2010 na určovanie 
významu2, ktoré poskytujú poradenstvo týkajúce sa posúdenia významu vplyvu na lokality 
sústavy Natura 2000. Vychádza sa pritom z predpokladu, že ak v dôsledku intervencie bude 
povrchová oblasť biotopu, počet druhov alebo kvalita biotopu nižšia, ako sa uvádza v cieľoch 
ochrany, môže to mať výrazné následky. V dôsledku osobitnej charakteristiky činnosti alebo 
osobitných okolností v oblasti môže dôjsť k tomu, že napriek tomuto poklesu žiadne významné 
vplyvy nevzniknú. Podrobná analýza na úrovni lokality môže preto viesť k inému záveru 
opísanému v usmerneniach. 

Okrem toho existujú osobitné usmernenia pre projekty s možnými vplyvmi spôsobenými 
dusíkom. Holandsko vyvinulo komplexný systém týkajúci sa depozície dusíka, v rámci ktorého sa 
zohľadňujú kumulatívne vplyvy (výhradne) dusíka z rôznych zdrojov. 

Pokiaľ ide o vnútroštátne projekty, „databáza povolení“ poskytuje všetky relevantné informácie, 
rozhodnutia a od 1. 1. 2017 aj úplné primerané odhady pre povolenia v súvislosti s vykonávaním 
zákona o ochrane prírody. 

 

1.2. Usmernenia týkajúce sa posudzovania 

Rakúsko – usmernenia k posúdeniu dopravnej infraštruktúry 

Rakúske výskumné združenie pre cestnú a železničnú dopravu (www.fsv.at) vypracovalo 
usmernenia známe ako „RVS“3. Rakúske ministerstvo dopravy, inovácií a technológie stanovilo 
záväznosť týchto usmernení pre ASFINAG (vnútroštátnu diaľničnú spoločnosť) – a zahrnulo ich 
aj do „pravidiel hry“ pre ďalšie projekty. V týchto usmerneniach je okrem iného opísané, ako 
treba navrhnúť plánovacie postupy a ktoré metódy by sa mali použiť na dostatočné zohľadnenie 
rôznych environmentálnych požiadaviek. Obsahujú napríklad odporúčania či dohody o prahoch, 
opis metód zberu alebo vymedzenia technických pojmov. V súvislosti s ochranou 
prírody – najmä na účely sústavy Natura 2000 a požiadaviek na ochranu druhov v EÚ – bolo 
vypracované osobitné RVS, ktoré bolo uverejnené v roku 2015 („Posúdenie ochrany druhov 
v projektoch infraštruktúry“, RVS 04.03.13). Témy ako vymedzenie významného rušenia 
populácie alebo oblasti sústavy Natura 2000 sú spracované spôsobom, ktorý je dobre 
zrozumiteľný pre používateľov – kancelárie pracujúce na plánovaní projektov a orgány 
zaoberajúce sa hodnotením infraštruktúry. 

 

Belgicko – usmernenia k posúdeniu acidifikácie a eutrofizácie prostredníctvom depozícií 

z ovzdušia 

K dispozícii sú usmernenia týkajúce sa vplyvov ako „acidifikácia spôsobená depozíciami 
z ovzdušia“ a „eutrofizácia spôsobená depozíciami z ovzdušia“. Tieto metodiky súvisia 
s činnosťami ako intenzívne poľnohospodárstvo, priemyselné vykurovanie a energetické 
procesy a mobilita (depozície NOx a NH3). Pri posudzovaní týchto možných vplyvov sa podporuje 
prístup zložený z dvoch krokov. Na účely skríningu je k dispozícii interaktívny online nástroj, 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  
3 RVS = usmernenia a nariadenia na účely plánovania, výstavby a údržby ciest (RVS) www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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ktorý prostredníctvom rýchleho skenovania určí, či existuje riziko vplyvu. Ak je výsledkom 
takéhoto rýchleho skenu depozícií zelené svetlo, neočakáva sa žiadny možný škodlivý vplyv. Ak 
nástroj zobrazí červené svetlo, existuje možnosť škodlivého vplyvu, ktorý je potrebné bližšie 
preskúmať prostredníctvom primeraného odhadu (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Nemecko – stanovenie prahov na určenie významných nepriaznivých vplyvov 

V Nemecku, rovnako ako aj inde, bolo pre vysokú subjektivitu ťažké posúdiť závažnosť vplyvov 
na cieľové prvky sústavy Natura 2000, čo je kľúčové pri primeranom odhade. Z tohto dôvodu 
príslušné orgány často nemali primeranú vedeckú istotu, ktorú potrebovali na rozhodnutie 
o schválení plánu alebo projektu. 

Na riešenie tohto problému a zabezpečenie jednotnejšieho a konzistentnejšieho prístupu pri 
posudzovaní významu vplyvu v praxi Nemecká spolková agentúra pre ochranu prírody (BfN) 
zadala výskumný projekt, ktorý poskytol vedecky testované pravidlá a zásady na posúdenie 
významu vplyvov pre všetky typy biotopov a druhy uvedené v smernici o vtákoch a smernici 
o biotopoch, ktoré sa vyskytujú v Nemecku. Výsledný usmerňovací dokument bol uverejnený 
v roku 2007 (Lambrecht & Trautner 2007). 

A: Pozadie a stav noriem 

Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Waddenzee dospel nemecký 
najvyšší vnútroštátny správny súd (BVerwG) k záveru, že strata biotopu, ktorý je súčasťou cieľov 
ochrany lokality sústavy Natura 2000, by sa mala vo všeobecnosti považovať za významný 
nepriaznivý vplyv na integritu danej lokality. Aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo 
veci Galway z 11. 4. 2013 (C-258/11) jasne poukazuje na to, že biotopy v lokalitách sústavy 
Natura 2000 je potrebné prísne chrániť a že aj malé straty možno za osobitných podmienok 
posudzovať ako významné. 

Lambrecht & Trautner (2007) vypracovali normy, ktoré obsahujú orientačné úrovne významu 
a pomáhajú tak určiť, ako správne pristupovať k relatívne malým stratám. Tieto normy vznikli na 
základe projektov vedeckého výskumu a vývoja a následných diskusií a hodnotení v rámci 
rozsiahleho postupu s účasťou odborníkov v priebehu šiestich rokov. V súčasnosti sú všeobecne 
akceptované a odsúhlasené, odporúčajú sa v usmerneniach, oficiálne a pravidelne na ne 
prihliadajú správne súdy a často sa využívajú pri primeraných odhadoch všetkých druhov. 

B: Koncepcia noriem 

Východiskovým predpokladom pre normu je, že trvalá strata typov biotopov a biotopov pre 
druhy, ktoré sú súčasťou cieľov ochrany stanovených pre lokalitu sústavy Natura 2000, by sa 
mala považovať za významný nepriaznivý vplyv na integritu danej lokality. Určitá úroveň strát by 
sa napriek tomu mohla za určitých podmienok a v prípade niektorých typov biotopov a druhov 
považovať za nevýznamnú. 

Usmernenie poskytuje vedecky podložené kritériá a prahy na určenie významu, ktoré sú 
založené na kvalitatívnych a funkčných aspektoch, ako aj na kvantitatívnych kritériách. Na to, 
aby sa vplyv považoval za nevýznamný, musia byť splnené všetky tieto podmienky: 

A) nie je ovplyvnená žiadna dôležitá ani špeciálna funkcia ani variant biotopu. Osobitné 
vlastnosti biotopu musia zostať nezmenené; 

B) nie sú prekročené orientačné hodnoty „kvantitatívnej – absolútnej straty rozlohy“ 
(vymedzené pre každý typ biotopu a pre biotopy druhov); 

C) nie je prekročená „relatívna strata rozlohy“ v rozsahu 1 % z celkového územia biotopov 
v lokalite; 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/
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D) kumulatívne vplyvy s inými projektmi neprekračujú uvedené hodnoty (B a C); 

E) kumulatívne vplyvy s inými dôležitými faktormi neprekračujú uvedené hodnoty. 

C: Určenie prahov pre stratu biotopov 

Orientačné hodnoty pre nevýznamné straty boli určené na základe prístupu zohľadňujúceho 
konkrétny typ biotopu alebo konkrétny druh s použitím súboru kritérií. Pri vymedzení prahov sa 
zohľadňovala zraniteľnosť biotopov, ktorá sa odhadovala na základe 3 hlavných 
a 4 sekundárnych kritérií: 

Hlavné kritériá pre typy biotopov: 

 ekologická minimálna plocha biotopu potrebná na jeho prežitie, 

 priemerná plocha biotopu v lokalitách sústavy Natura 2000, 

 celková plocha biotopu v sústave Natura 2000. 

Sekundárne kritériá: 

 vzácnosť/častosť výskytu daného typu biotopu, 

 štatút prioritného biotopu, 

 stav ohrozenia biotopu, 

 schopnosť regenerácie. 

Vymedzilo sa päť kategórií zraniteľnosti pre suchozemské biotopy a dve kategórie pre morské 
biotopy (pozri tabuľku 1), na základe hodnotenia celoštátneho zastúpenia biotopov v sústave 
Natura 2000. 

Následne sa vytvorila matica, ktorou sa kategórie zraniteľnosti prepojili s 3 úrovňami relatívnej 
straty rozlohy (úroveň I, II a III), ktoré zodpovedajú relatívnej strate v rozsahu 1 %, 0,5 % a 0,1 %. 
Prahy tolerovateľnej absolútnej straty rozlohy pre každú kategóriu biotopov boli odhadnuté pre 
každú kategóriu biotopov a každú úroveň relatívnej straty (pozri tabuľku 1). 

Tabuľka 1: Orientačné hodnoty (OH) pre absolútne a relatívne prahy tolerovateľných 
nevýznamných strát chránených biotopov z prílohy 1 k smernici o biotopoch  

V prípade 

relatívnej 

straty: 

Úroveň Kategórie orientačných hodnôt 

(prahy tolerovateľnej kvantitatívnej – absolútnej straty biotopu) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Špeciálna 

kategória pre 

morské biotopy 

 

< 1 % 

I. 

základná 

OH 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

stredná 

OH 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 0 m2 250 m2 500 m2 1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 
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horná 

OH 

V praxi to znamená, že pre 21 z 91 typov biotopov vyskytujúcich sa v Nemecku nie je prijateľná 
žiadna strata a pre zvyšné biotopy sa niektoré straty považujú za nevýznamné, ak sa neprekročia 
orientačné hodnoty vymedzené pre jednotlivé biotopy. 

Zo zohľadnenia súvislosti medzi absolútnou a relatívnou stratou rozlohy vyplýva, že pri väčšej 
ploche biotopu je možná väčšia absolútna strata, keďže predstavuje menší podiel ovplyvnenej 
plochy. Pri stanovovaní prahu sa zohľadnila minimálna plocha biotopu potrebná na jeho 
zachovanie. Orientačné hodnoty pre stratu biotopu vymedzené pre niektoré typy biotopov 
z prílohy I v Nemecku sú uvedené v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 Orientačné hodnoty pre stratu biotopu vymedzené pre niektoré typy biotopov 
z prílohy I v Nemecku 

Kód Typ biotopu Orientačná hodnota pre stratu biotopu 

(v m2) 

kate

gória 

Úroveň 

I 

Úroveň 

II 

Úroveň III 

V prípad

e straty 

 1 % 

V prípad

e straty 

 0,5 % 

V prípade 

straty 

 0,1 % 

9110 Bukové lesy Luzulo Faegetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Bukové lesy Asperulo Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Dubovo-hrabové lesy 4 100 500 1 000 

91E0* Lužné lesy 4 100 500 1 000 

6510 Nížinné kosné lúky 4 100 500 1 000 

4030 Európske suché vresoviská 3 50 250 500 

6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové 

spoločenstvá 

3 50 250 500 

6120* Suchomilné travinno-bylinné porasty 

na vápnitých pieskoch 

2 25 125 250 

7110* Aktívne (živé) vrchoviská 1 0 0 0 

7220* Petrifikujúce (mineralizujúce) 

pramene s penovcami 

1 0 0 0 

C. Prahy pre straty biotopov zvieracích druhov 

Pri stanovovaní tolerovateľných strát biotopov chránených druhov sa vychádzalo najmä 
z typickej veľkosti biotopov druhov a skúmania literatúry, pričom sa zohľadňovali domovské 
okrsky, veľkosti územia a mobilita jedincov a rozsah populácie. Druhy boli rozdelené do 
8 kategórií podľa domovských okrskov, ktoré boli vymedzené takto (podľa Binka 1992): < 1 ha, 
4 ha,16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

„Orientačné hodnoty“ pre úrovne významu boli následne stanovené ako 1/100 alebo 1/1000 
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hodnoty kategórie, podľa toho, či sa zvolená osobitná kategória vzťahovala na jedince alebo 
populácie. V prípade orientačných hodnôt sa musí zohľadniť aj kombinácia relatívnych 
a absolútnych úrovní strát. 

Okrem toho je potrebné zohľadniť špecifické využívanie biotopu daným druhom, aby sa určilo, 
pre ktoré časti biotopov sa môžu orientačné hodnoty použiť. V prípade vysoko ohrozených 
druhov sa neudáva žiadna orientačná hodnota, t. j. za prah pre významný vplyv sa považuje 
každá hodnota vyššia ako nula. 

Pokiaľ ide o 53 druhov z prílohy II, pre 16 z nich nie sú stanovené prahové hodnoty, ani pre 20 
druhov z 98 uvedených v smernici o vtákoch. Inými slovami, nie je prijateľná žiadna strata. 
Všetky tieto závery/údaje/prahové hodnoty sú určené len ako usmernenie. To znamená, že je 
stále potrebný individuálny prístup pre každý primeraný odhad. 

D: Výhody noriem 

Od zverejnenia bol usmerňujúci dokument úspešne testovaný na nemeckých súdoch 
a v súčasnosti sa uplatňuje v celej krajine. Na základe viac než desaťročných skúsenosti možno 
identifikovať niekoľko výhod tohto prístupu: 

 väčšia transparentnosť a objektivita, jasný rámec na posudzovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na integritu, 

 pravidlá pre primeraný odhad sú jasné pre každého (navrhovateľa, poradenské spoločnosti, 
príslušné orgány, orgány na ochranu prírody, súdy/súdne dvory aj verejnosť), 

 normy sú zárukou kvality posúdenia, 

 tento prístup môže byť užitočný pre ďalšie vplyvy (týkajúce sa postupných strát), 

 prináša vyššiu právnu a plánovaciu istotu. 

Viac informácií o vytváraní alebo používaní v praxi a judikatúre nájdete tu: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Odborný informačný systém a odborné pravidlá na 
posúdenie významu v rámci primeraného posúdenia – Záverečná správa, časť Odborné pravidlá, 
konečné znenie jún 2007, v nemčine.) https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-
vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. (Primeraný odhad: Významné normy na účely vyššej istoty plánovania.), Prezentácia 
na seminári iniciatívy Jaspers o ochrane prírody, Brusel, 10. 4. 2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Nemecko – kritériá na posúdenie úmrtnosti voľne žijúcich zvierat v súvislosti s projektmi 

a činnosťami 

Systém klasifikácie dôležitosti antropogénnej úmrtnosti na úrovni druhov bol vyvinutý 
v Nemecku v rokoch 2008 až 2016. V rámci tohto systému sa zohľadňujú parametre týkajúce sa 
populačnej biológie a stavu ochrany prírody. 

Najprv bol vyvinutý index citlivosti pre populačnú biológiu (PSI) na základe parametrov ako 
miera úmrtnosti, dlhovekosť, vek prvej reprodukcie, miera reprodukcie, vnútroštátna veľkosť 
populácie a populačný trend. V prípade väčšiny parametrov boli namerané hodnoty prenesené 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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do systému bodového ohodnotenia, ktorý zohľadňoval citlivosť na antropogénnu úmrtnosť, 
počnúc vysokou citlivosťou (1 bod) a končiac nízkou citlivosťou (9 bodov). 

Zároveň bol vytvorený index hodnoty ochrany (NWI). V tomto indexe sa zohľadňujú parametre 
ako „uvedenie v národnom červenom zozname“, „hojnosť v Nemecku“, „stav populácie“ (podľa 
systému Natura 2000) a „vnútroštátna zodpovednosť za druh“. 

Na účely vykonania posúdení pre konkrétne druhy boli oba indexy (PSI aj NWI) zlúčené do jednej 
matice a vznikol tak index citlivosti na úmrtnosť (MGI). Tento index uľahčuje posúdenie vplyvu 
straty jedinca na celú populáciu. Umožňuje tak zistiť, v prípade ktorých druhov (v závislosti od 
ich výnimočnosti, stupňa ohrozenia a citlivosti) treba stratu zopár jedincov v rámci posúdení 
považovať za významnú. MGI zároveň umožňuje identifikovať hojne zastúpené druhy, ktorým 
nie je nutné venovať bližšiu pozornosť v súvislosti s rizikom úmrtnosti spojeným s projektom, 
aspoň v prípade, že ide len o zopár jedincov. 

Okrem týchto indexov orgány vytvorili aj pokyny, ako MGI aplikovať na rámec plánovania 
a posudzovania vplyvu. V rámci plánovania a udeľovania povolení je potrebné pre jednotlivé 
projekty zvážiť aj riziká kolízie alebo úmrtnosti. Riziko úmrtnosti vtákov spôsobenej veternými 
turbínami, elektrickým vedením (kolíziou a usmrtením elektrickým prúdom) a dopravnými 
trasami (cesty a železnice) sa napríklad nelíšia len z hľadiska jednotlivých druhov, ale môžu 
závisieť aj od typu projektu. To isté platí aj pre netopiere. 

Preto bolo v druhom kroku riziko úmrtnosti pre každý druh súvisiace s konkrétnymi typmi 
projektov rozdelené do štyroch kategórií pre vtáky (kolízia s elektrickým vedením, usmrtenie 
elektrickým prúdom na stožiaroch pre vedenie stredného napätia, kolízia s autom a veternými 
turbínami) a dvoch kategórií pre netopiere (kolízia s autom a veternými turbínami). Toto 
posudzovanie vychádza z rozsiahleho skúmania literatúry týkajúceho sa počtu zvierat 
usmrtených jednotlivými typmi projektov v Nemecku a v Európe, ako aj z poznatkov o biológii 
a správaní druhov (napr. mobilita, veľkosť domovského okrsku, letová nadmorská výška, 
správanie pri lete, manévrovateľnosť, rýchlosť pohybu, veľkosť tela, rozpätie krídel alebo 
videnie), z publikovaných odhadov odborníkov (vrátane publikovaných vnútroštátnych 
a medzinárodných usmernení) a z vlastných odhadov. Pri interpretácii štatistík o smrteľných 
nehodách pre jednotlivé projekty sa zohľadňovala aj hojnosť rozšírenia jednotlivých druhov. 

Údaje o riziku úmrtnosti súvisiace s konkrétnymi typmi projektov sa následne skombinovali so 
všeobecnou citlivosťou na úmrtnosť (MGI) formou indexu citlivosti na úmrtnosť v súvislosti 
s konkrétnymi typmi projektov (vMGI). 

Pre lepšiu predstavu, „vyššie riziko kolízie“ s elektrickým napätím, veternými turbínami alebo na 
cestách automaticky neznamená „výrazne zvýšené riziko úmrtnosti“ (v zmysle právnych 
predpisov o ochrane) v prípade druhov, ktorých prirodzená úmrtnosť je 50 až 60 %. 
Drastickejším príkladom je hmyz (napr. mnohé motýle a vážky), v prípade ktorého sa ukazuje 
vyššie riziko kolízie na cestách, ale v prípade ktorého každoročne aj tak prirodzene uhynie 100 % 
imág. Tieto živočíchy sú prispôsobené vysokým stratám v rámci celej svojej autekológie (vysoká 
prirodzená úmrtnosť, krátka životnosť, vysoké reprodukčné číslo, veľký rozsah populácie). 
V prípade krátko žijúcich druhov sú preto určité antropogónne riziká úmrtnosti vyplývajúce 
z infraštruktúry oveľa menej závažné ako v prípade dlho žijúcich druhov s nízkou prirodzenou 
úmrtnosťou a mierou reprodukcie (k-stratégovia). Tieto autekologické aspekty a rozdiely sa 
prostredníctvom metódy MGI zohľadňujú aj pri posudzovaní rizík úmrtnosti v súvislosti 
s konkrétnym projektom. 

A napokon každý jednotlivý prípad treba posúdiť z hľadiska potenciálneho konfliktu projektu 
s množstvom jedincov ovplyvneného druhu. Na tento účel sa používa „špecifické riziko 
konštelácie“ (KSR). Pri posudzovaní tohto rizika sa vychádza z informácií pre konkrétnu oblasť 
a parametrov projektu. 
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V skratke, index citlivosti na úmrtnosť (MGI) nenahrádza posúdenie úmrtnosti pre jednotlivé 
konkrétne prípady. Naopak rozlíšená klasifikácia pomáha objektívne posúdiť riziko úmrtia, 
napríklad v súvislosti s nariadením o zmiernení vplyvu (podľa nemeckého spolkového zákona 
o ochrane prírody), ustanoveniami článku 6 (primeraný odhad) a článku 12 (ochrana druhov) 
smernice o biotopoch alebo ustanoveniami smernice o environmentálnej zodpovednosti. 
Cieľom tejto metódy je poskytnúť štandardizovaný spôsob posúdenia vplyvu úmrtnosti druhov, 
a zvýšiť tak objektivitu a transparentnosť posúdenia vplyvu. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20. 9. 2016. 

– Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html 

 

Taliansko. Vnútroštátne usmernenia týkajúce sa posúdení v súlade s článkom 6 ods. 3 a 4 

smernice o biotopoch 

Taliansko nedávno uverejnilo vnútroštátne usmernenia, v ktorých sú opísané postupy skríningu, 
primeraného odhadu a uplatňovania výnimiek v súlade s článkom 6 ods. 3 a 4 smernice 
o biotopoch. 

Tento dokument pripravila pracovná skupina zložená zo zástupcov vnútroštátnych 
a regionálnych orgánov a subjektov verejnej správy s kompetenciami v oblasti posudzovania 
vplyvu. Zohľadňujú sa v ňom návrhy prijaté v rámci kontroly vhodnosti a aktualizácia usmernení 
k článku 6 zo strany Komisie. 

Cieľom týchto usmernení je harmonizovať vykonávanie článku 6 ods. 3 až 4 na vnútroštátnej 
úrovni. Zároveň sa nimi podporuje, aby sa do procesu zahrnuli nielen plány a projekty, ale plány, 
programy, projekty, intervencie a činnosti. Obsahujú aj „formát skríningu“ na účely zaistenia 
jednotného prístupu v tejto fáze a použitia štandardných kritérií hodnotenia na vnútroštátnej 
úrovni. Pripravený bol aj „formát rozvoja“, ktorý slúži na prezentáciu relevantných informácií 
o plánoch, programoch, projektoch, intervenciách a činnostiach. Pokiaľ ide o primeraný odhad, 
usmernenia obsahujú podrobné špecifikácie týkajúce sa obsahu a informácií, ktoré treba 
zohľadniť, osobitné ustanovenia a prvky na účely štúdie a kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy 
významu vplyvov na lokality sústavy Natura 2000. 

Čo sa týka výnimky podľa článku 6 ods. 4, smernice obsahujú osobitnú kapitolu venovanú 
posudzovaniu alternatívnych riešení. V usmerneniach sa zdôrazňuje, že toto posúdenie je 
formálne a vo všetkých prípadoch nutnou podmienkou pre proces udelenia výnimky vyplývajúci 
z článku 6 ods. 4, hoci sa v ňom predpokladá, že v rámci primeraného odhadu by malo byť 
zároveň možné nasmerovať návrh na riešenia s nižším vplyvom na životné prostredie. 

V usmerneniach sa zároveň opisujú kritériá na overenie naliehavých dôvodov vyššieho 
verejného záujmu, spôsoby na identifikáciu a vykonávanie primeraných kompenzačných 
opatrení a objasnenia týkajúce sa ich overenia a postupu oznámenia Európskej komisii pomocou 
príslušného formulára. Pokiaľ ide o kompenzačné opatrenia, navrhnuté sú tieto minimálne 
kompenzačné pomery: pomer 2:1 pre prioritné biotopy a/alebo druhy európskeho významu (to 
platí aj pre biotopy prioritných druhov), pomer 1,5:1 pre biotopy a/alebo druhy európskeho 
významu (to platí aj pre biotopy druhov), pomer 1:1 pre ďalšie biotopy, druhy alebo biotopy 
druhov. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf 

  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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POSÚDENIE VÝZNAMU VPLYVOV NA LOKALITU SÚSTAVY NATURA 2000 

(SÚČASŤ FORMÁTU SKRÍNINGU ZAHRNUTÉHO VO VNÚTROŠTÁTNYCH USMERNENIACH 
V TALIANSKU)  

1. BIOTOPY EURÓPSKEHO VÝZNAMU 

Biotopy európskeho významu (príloha I k smernici o biotopoch), na ktoré sa návrh vzťahuje: 

 ........ 

 ........ 

Možná strata biotopov európskeho významu: 

‒ Kód biotopu: ................ 

‒ opakujte pre každý dotknutý biotop 

□ Nie □ Áno 

 □ Trvalá 

 □ Dočasná 

 

Možná fragmentácia biotopov európskeho významu: 

‒ Kód biotopu: ................ 

‒ opakujte pre každý dotknutý biotop 

□ Nie □ Áno 

   □ Trvalá 

   □ Dočasná 

 

2. DRUHY A BIOTOPY DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU 

Druhy európskeho významu (príloha II k smernici o biotopoch a článok 4 smernice o vtákoch), 
na ktoré sa návrh vzťahuje: 

 ........ 

 ........ 

Možné rušenie druhu európskeho významu: 

– druh: ……………………………………………………………… 

– opakujte pre každý dotknutý druh 

□ Nie □ Áno 

     □ Trvalé 

     □ Dočasné 

 

Možná priama/nepriama strata druhu európskeho významu 
(opakujte pre každý dotknutý druh): 

– druh: ……………………………………………………………… 

– počet jedincov, párov,... zo štandardného formulára údajov 

□ Nie □ Áno 

Odhadovaná strata 
(počet jedincov, 
párov...)  

Možná strata/fragmentácia biotopov druhov: 

– druh: ………………………………………………………………..... 

– typ biotopu daného druhu: 

........................................................................................ 

(opakujte pre každý dotknutý biotop druhov) 

□ Nie □ Áno 

     □ Trvalá 

     □ Dočasná 

 

3. POSUDZOVANIE KUMULATÍVNEHO VPLYVU 

Môžu iné plány, programy, projekty, intervencie a činnosti spoločne s dotknutým návrhom 
spôsobiť významné kumulatívne a/alebo synergické vplyvy na dotknutú lokalitu sústavy 
Natura 2000? 
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      □ Áno   □ Nie 

Ak áno, uveďte, ktorého iného plánu, programu, projektu, intervencie alebo činnosti sa to týka 
a opíšte, ako spoločne s posudzovaným návrhom významne ovplyvnia lokalitu: 

................................................................................................................................................. 

4. HODNOTENIE NEPRIAMYCH VPLYVOV 

Môže mať návrh nepriame vplyvy na lokalitu sústavy Natura 2000? 

      □ Áno   □ Nie 

Ak áno, uveďte aké: 

................................................................................................................................................. 

5. ZHRNUTIE POSÚDENIA 

Môžu mať plány, programy, projekty, intervencie alebo činnosti nepriame, priame a/alebo 

kumulatívne vplyvy, hoci aj potenciálne, na biotopy európskeho významu? 

      □ Áno   □ Nie 

Ak áno, prečo: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Môžu mať plány, programy, projekty, intervencie alebo činnosti nepriame, priame a/alebo 

kumulatívne vplyvy, hoci aj potenciálne, na druhy európskeho významu? 

      □ Áno   □ Nie 

Ak áno, prečo: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Môžu mať plány, programy, projekty, intervencie alebo činnosti nepriame, priame a/alebo 

kumulatívne, hoci aj potenciálne, vplyvy na integritu lokalít sústavy Natura 2000? 

      □ Áno   □ Nie 

Ak áno, prečo: 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. ZÁVER SKRÍNINGU 

Závery a motivácie (odôvodnené stanovisko): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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7. VÝSLEDOK SKRÍNINGU: 

□ Pozitívny: Nie je potrebný 
primeraný odhad 

□ Negatívny: Je potrebný primeraný 
odhad 

Zdroj: Usmernenia k hodnoteniu vplyvov na lokality sústavy Natura 2000 (Taliansko). Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019. 

 

1.3. Primeraný odhad pre vnútroštátny elektrický program v Írsku – posúdenie kumulatívnych 

vplyvov 

Vykonávací program Grid25 je plán na vytvorenie elektrickej siete v Írsku do roku 2025. Jeho 
cieľom je zaistiť dlhodobú udržateľnú a spoľahlivú dodávku z obnoviteľných a konvenčných 
zdrojov do veľkých aj malých miest, obcí, domácností a na iné kľúčové trhy, pre ktoré je potrebná 
elektrická energia. 

Medzi hlavné ustanovenia vykonávacieho programu do roku 2025 patrí: 

• inovácia 2 530 km existujúcej siete a 

• vybudovanie 828 km novej infraštruktúry. 

Vykonávací program Grid25 predstavuje stratégiu na vysokej úrovni a uvádza indikácie typov 
stavebných požiadaviek, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť vzhľadom na vládnu politiku 
obnoviteľnej energie a predpokladaného nárastu dopytu, no nepredpisuje presnú polohu 
infraštruktúry, ako sú zariadenia na výrobu elektriny či transformátory, ani trasu prenosového 
vedenia. Namiesto toho poskytuje orientačný prehľad všeobecného prístupu navrhovaného na 
účely budúceho vývoja siete. 

Pre tento projekt bol vykonaný primeraný odhad podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch. 
Keďže vykonávací program sa vzťahuje na celú Írsku republiku a môže mať synergické vplyvy aj 
za hranicami Írska, bol vykonaný proces skríningu pre všetky lokality sústavy Natura 2000 v rámci 
Írskej republiky a Severného Írska. 

Vykonalo sa predbežné preskúmanie typov vplyvov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
vykonávacieho programu. Typ vplyvu závisí od typu stavanej infraštruktúry vrátane: 

 infraštruktúry viazanej na konkrétne miesto, napr. staníc na výrobu elektrickej energie, 
transformátorov atď., 

 lineárnej infraštruktúry, napr. nadzemného a podzemného vedenia. 

Vplyvy, ktoré by mohli potenciálne nastať počas vykonávania programu boli rozdelené do 
viacerých kategórií: 

 strata/obmedzenie plochy biotopu, 

 rušenie kľúčových druhov, 

 fragmentácia typu biotopu alebo biotopu druhu, 

 zníženie hustoty druhu, 

 zmeny kľúčových indikátorov hodnoty ochrany, napríklad zníženie kvality a množstva 
vody. 

Vzhľadom na povahu vykonávacieho plánu boli vplyvy opísané všeobecným spôsobom, ale boli 
identifikované špeciálne pre každú z lokalít podrobenú skríningu. V rámci postupu skríningu bolo 
identifikovaných asi 340 osobitných chránených území a 97 osobitne chránených území, ktoré 
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by mohli byť potenciálne priamo alebo nepriamo ovplyvnené rozvojom infraštruktúry 
navrhovanej vo vykonávacom pláne. Ďalších 18 osobitných chránených území a 2 osobitne 
chránené územia v Severnom Írsku môžu byť ovplyvnené cezhraničným spojovacím vedením. 

V rámci primeraného odhadu sa následne zohľadnili potenciálne nepriaznivé vplyvy vznikajúce 

v dôsledku aplikácie samotného vykonávacieho programu alebo jeho kombinácie s inými 

plánmi, programami a/alebo projektmi. Najprv sa vykonalo posúdenie kumulatívnych vplyvov, 

aby sa zaručilo ich náležité zohľadnenie pri posudzovaní potenciálnych významných vplyvov 

vykonávacieho programu. 

Posúdenie kumulatívnych vplyvov 

V rámci posúdenia boli identifikované hlavné plány, politiky a programy (na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a úrovni grófstiev), ktoré by mohli viesť k vzniku vplyvov, ktoré by sa mohli 
skombinovať s vplyvmi vykonávacieho programu pre Grid25 alebo s nimi interagovať. Na túto 
analýzu bolo potrebné poznať pravdepodobné vplyvy všetkých zvažovaných plánov/rozvoja 
a napriek obmedzeným informáciám o možných vplyvoch niektorých plánov bolo možné 
identifikovať interakcie vedúce ku kumulatívnym vplyvom niektorých plánov. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedených niekoľko príkladov. 

Politika, plán, 
program alebo 
projekt  

Interakcie vedúce ku kumulatívnym vplyvom  

Vnútroštátna úroveň (príklad) 

Program 
Transport 21 

Potenciálne kombinované vplyvy môžu vznikať v miestach výstavby nových 
alebo zmodernizovaných dopravných koridorov v súlade s novou alebo 
zmodernizovanou prenosovou a prepravnou infraštruktúrou. Medzi možné 
vplyvy patrí: 

 strata biotopov a rušenie druhov. Ovplyvnené môžu byť všetky určené 
pozemné miesta, v závislosti od toho, kde sa infraštruktúra a prenosové 
vedenie nachádzajú/kadiaľ sú vedené, 

 zmena miestnej hydrológie a vplyv na priľahlé biotopy. Najviac náchylné 
na zmeny sú biotopy závislé na podzemnej vode, ako sú močiare, 
vrchoviská a rašeliniská, 

 znečistenie usadeninami a súvisiace hydrologické vplyvy, ktoré postihujú 
druhy a biotopy závislé od povrchovej vody. Potenciálne ovplyvnené 
môžu byť losos, mihuľa, rak Austropotamobius pallipes a perlorodka 
riečna, 

 kontaminácia povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami 
(napr. palivami, mazivami, betónom) počas výstavby. Potenciálne 
ovplyvnené môžu byť losos, mihuľa, rak Austropotamobius pallipes 
a perlorodka riečna, 

 rušenie druhov počas stavby a údržby. Medzi potenciálne ovplyvnené 
druhy patria hniezdiace a zimujúce vtáky v pobrežných a sladkovodných 
osobitne chránených územiach, vydry a rybáriky v miestach, kde rozvoj 
prebieha v blízkosti vodných tokov alebo ponad ne, netopiere 
v miestach, kde zasahuje do lesnatých plôch, živých plotov alebo lokalít 
hradovania, 
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 riziko nárazov vtákov v miestach, na ktorých sú nainštalované nadzemné 
prenosové káble v blízkosti osobitne chránených území alebo cez letové 
trasy vtákov.  

Regionálna úroveň (príklad) 

Regionálne 
programy 
odpadového 
hospodárstva  

Potenciálne kombinované vplyvy môžu vzniknúť v prípadoch, keď sa 
v označenej lokalite alebo jej tesnej blízkosti vyskytuje zároveň nová 
odpadová infraštruktúra aj nová prenosová infraštruktúra. 

Pravdepodobné významné vplyvy sú rovnaké ako v predchádzajúcom 
prípade.  

Úroveň grófstva (príklad) 

Plány rozvoja  
grófstva a mesta  

Potenciálne kombinované vplyvy môžu vzniknúť v prípade, že bude 
potrebné vytvoriť novú infraštruktúru realizáciou plánov na rozvoj grófstva 
a mesta. Zabezpečenie súvisiacej prenosovej infraštruktúry môže viesť k už 
opísaným potenciálnym významným vplyvom. 

 

Projekty 

Projekty na 
výrobu elektriny 
na mori  

Kombinované vplyvy môžu vzniknúť na rozhraní medzi morskou 
a pevninskou infraštruktúrou. Medzi možné vplyvy patrí: 

 strata biotopov a rušenie druhov. Ovplyvnené môžu byť všetky určené 
pozemné miesta v závislosti od toho, kde sa infraštruktúra a prenosové 
vedenie nachádzajú/kadiaľ sú vedené. K strate biotopov môže dôjsť aj 
v prímorských a pobrežných oblastiach. Strata biotopov bude ešte väčšia 
v prípade inštalácie podzemných káblov, 

 znečistenie usadeninami a súvisiace hydrologické vplyvy, ktoré postihujú 
druhy a biotopy závislé od povrchovej vody. Potenciálne ovplyvnené 
môžu byť losos, mihuľa, rak Austropotamobius pallipes a perlorodka 
riečna, 

 kontaminácia povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami 
(napr. palivami, mazivami, betónom) počas výstavby. Potenciálne 
ovplyvnené môžu byť losos, mihuľa, rak Austropotamobius pallipes 
a perlorodka riečna, 

 rušenie druhov počas stavby a údržby. Medzi potenciálne ovplyvnené 
druhy patria hniezdiace a zimujúce vtáky v pobrežných a sladkovodných 
osobitne chránených územiach, morské cicavce v miestach prepojenia 
medzi morskou a pevninskou infraštruktúrou, vydry a rybáriky v miestach, 
kde rozvoj prebieha v blízkosti vodných tokov alebo ponad ne, netopiere 
v miestach, kde sa zasahuje do lesnatých plôch, živých plotov alebo lokalít 
hradovania. 

Z posúdenia vyplynul záver, že rozvoj novej infraštruktúry na výrobu energie v kombinácii s iným 
hospodárskym rozvojom potenciálne povedie k strate biotopov a/alebo druhov, fragmentácii 
druhov/populácií a zmenám v kvalite/kvantite vody. Tieto potenciálne konflikty možno zmierniť 
pomocou opatrení uvedených ďalej v primeranom odhade, ktoré by sa podľa potreby riešili 
posudzovaním vplyvov na životné prostredie nižšej úrovne. 
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Posúdenie potenciálnych významných vplyvov a návrh zmierňujúcich opatrení 

Ako už bolo uvedené, vykonávací program Grid25 prináša orientačný prehľad všeobecného 
prístupu navrhnutého na účely budúceho rozvoja siete, no nepredpisuje presnú polohu 
infraštruktúry. Tým sa obmedzí úroveň posúdenia, ktoré možno vykonať, a zároveň to znamená, 
že je potrebné vykonať všeobecné posúdenie potenciálnych významných vplyvov. Preto bolo 
vykonané všeobecné preskúmanie vplyvov a citlivosti. V rámci tohto posúdenia sa identifikovali 
typy vplyvov na ovplyvnené biotopy a druhy, ktoré možno predvídať pre nasledujúce hlavné 
zložky vykonávacieho projektu: 

 nadzemné prenosové vedenie, 

 podzemné káble, 

 výstavba nových rozvodní a predĺženie existujúcich rozvodní, 

 posilnenie prenosového systému v regiónoch. 

Pokiaľ ide o posledný bod, boli identifikované najcitlivejšie miesta pre každý región 
a sformulované odporúčania s cieľom predísť očakávaným vplyvom (napr. vyhnúť sa pri 
posilňovaní prenosového systému v regiónoch určitým mimoriadne citlivým oblastiam, 
podporovať umiestnenie rozvodní a nadzemných vedení na mestských pozemkoch alebo 
v oblastiach s hustou sieťou koridorov v miestach starších osídlení a vyhnúť sa citlivejším 
vyvýšeným lokalitám vo vnútrozemí atď.). 

V rámci posúdenia sa zároveň v prípade viacerých rozvíjaných sietí, ktoré už prešli do fázy 
podrobného návrhu (hoci poloha a trasa týchto projektov ešte nie je pevne stanovená) 
identifikovali vplyvy na lokality sústavy Natura 2000 v ich blízkosti, ktoré tým pádom môžu byť 
jednotlivými posudzovanými projektmi ovplyvnené. 

Vzhľadom na strategickú povahu vykonávacieho programu Grid25 nebolo v danej fáze možné 
dospieť k jednoznačnému záveru, či tento program negatívne ovplyvní integritu sústavy 
Natura 2000. Preto boli navrhnuté zmierňujúce opatrenia, aby sa takýmto významným vplyvom 
predišlo. 

Navrhnuté zmierňujúce opatrenia majú dve úrovne. Prvá úroveň opatrení sa bude týkať 
strategického prístupu k zmierňovaniu vplyvov a druhá úroveň zmierňujúcich opatrení je 
konkrétnejšia z hľadiska vplyvov a aplikuje sa vtedy, ak sa v rámci posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA) a primeraného odhadu pre konkrétny projekt identifikujú významné 
vplyvy. 

Pre hlavné kategórie identifikovaných vplyvov a hlavné potenciálne ovplyvnené biotopy a druhy 
sa uvádzajú všeobecné zmierňujúce opatrenia. Pokiaľ ide napríklad o všeobecnú stratu biotopov 
a rušenie druhov, opisujú sa opatrenia na zabránenie vplyvom a ich zmiernenie vo vzťahu 
k rašeliniskám, vtákom, netopierom, vydrám, biotopom a druhom závislým od vody, perlorodke 
riečnej, iným chráneným druhom atď. 

Pri zmierňujúcich opatreniach bude prioritou vplyvom zabrániť, a ak to nie je možné, aspoň ich 
zmierniť. Okrem toho keď budú známe bližšie podrobnosti o návrhu a umiestnení, vykoná sa 
primeraný odhad pre všetky projekty na nižšej úrovni, ktoré vyplývajú z realizácie vykonávacieho 
programu. 

Vzhľadom na začlenenie zmierňujúcich opatrení sa predpokladá, že vykonávací program Grid25 
nebude mať významné nepriaznivé vplyvy na integritu sústavy Natura 2000. V každom prípade 
všetky projekty, ktoré sa budú vykonávať v rámci tohto programu, budú podľa potreby 
podrobené skríningu a primeranému odhadu. 

Zdroj: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. (Vyhlásenie o vplyvoch na životné prostredie v rámci sústavy 
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Natura na podporu primeraného odhadu pre vykonávací program Grid25.) K dispozícii na 
adrese: 

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. NALIEHAVÉ DÔVODY VYŠŠIEHO VEREJNÉHO ZÁUJMU 

2.1.  Príklady rôznych typov naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a ich 

odôvodnenie 

Článok 6 ods. 4 smernice o biotopoch: 

„Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych 

riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane 

záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. 

O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu. 

Ak sa v príslušnej lokalite vyskytuje prioritný biotop a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, 

ktoré môžu prichádzať do úvahy, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, 

priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo tiež stanoviska 

Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu.“ 

I. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu sociálnej alebo ekonomickej povahy 
(lokalita s neprioritnými cieľovými prvkami) 

Projekt: Navrhovaná modernizácia existujúcej čistiarne odpadových vôd na jazere Lough Talt 
v grófstve Sligo (Írsko, 2019). 

Opis projektu a lokality sústavy Natura 2000: 

Od 50. rokov 20. storočia jazero Lough Talt, ktoré je súčasťou osobitného chráneného územia 
IE0000633 Lough Hoe Bog, slúžilo ako zdroj vody pre populáciu viac než 13 000 obyvateľov 
s využitím jedinej čistiarne odpadových vôd. Táto čistiareň si vyžaduje modernizáciu, aby mohla 
naďalej slúžiť ako stabilná zásobáreň pitnej vody pri zachovaní aktuálnej miery odberu. V rámci 
hydrogeologického prieskumu sa dospelo k záveru, že počas dlhých období sucha odber vody 
z jazera prispieva k výraznému poklesu jeho hladiny, čo má nepriaznivý vplyv na biotop pimprlíka 
močiarneho Vertigo geyeri. Aby sa tomuto vplyvu predišlo, bolo by potrebné na značnú časť roka 
znížiť odber vody asi o 50 %. 

Hoci V. geyeri nebol v tejto lokalite zaznamenaný od roku 2007, jeho populácia sa na úrovni 
krajiny považuje za dôležitú a je potrebnú ju obnoviť. Navrhované ochranné opatrenia zlepšia 
podmienky biotopu pomocou systému zavlažovania. Tým sa však nezmiernia historické straty 
druhov spôsobené tlakom na odber. Navrhovaný projekt bude pokračovať v zmene abiotickej 
a biotickej dynamiky, ktorá definuje štruktúru a funkciu populácie V. geyeri, čím sa spôsobí 
oneskorenie v dosahovaní jeho cieľa ochrany. 

Alternatívne riešenia: 

Bolo posúdených sedem alternatív vrátane scenára „nerobiť nič“ (nulová možnosť), pričom sa 
zohľadnili ich zdravotné, sociálne a ekologické vplyvy. Jedinou možnosťou dostupnou 
v bezprostredne krátkom čase je zmodernizovať existujúcu čistiareň odpadových vôd s cieľom 
zlepšiť čistiacu bariéru na odstránenie cudzopasných prvokov a nadbytok trihalometánov (THM) 
znečisťujúcich životné prostredie. Touto modernizáciou sa získa voda, ktorá bude bezpečná na 
pitie pre miestnych obyvateľov na približne 7 až 10 rokov, než sa vyvinie a zrealizuje dlhodobé 
udržateľné riešenie. 

Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: 

Zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý zdroj pitnej vody pre viac než 13 000 obyvateľov. 
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Navrhované kompenzačné opatrenia: 

Obnova udržateľnej populácie pimprlíka močiarneho v osobitnom chránenom území sa navrhuje 
prostredníctvom podrobného programu dočasného zavlažovania kľúčových vápenatých 
močiarov, až kým z lokality nezmizne tlak spôsobený odberom vody. V súvislosti s reguláciou 
zavlažovania je navrhnuté priebežné monitorovanie fungovania zavlažovacieho systému 
a postupné premiestňovanie slimákov do slatinného biotopu, ktoré sa začne menej citlivými 
druhmi a zavŕši sa premiestnením druhu Vertigo geyeri z iného osobitného chráneného územia, 
v ktorom má priaznivé podmienky ochrany. 

II. Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: ochrana životov a majetku 

Projekt: Realizácia ovládateľného poldra v obci Rösa v rámci protipovodňovej ochrany 
(Nemecko, 2014). 

Opis projektu a lokality sústavy Natura 2000: 

Cieľom projektu je zmodernizovať súčasné konštrukcie protipovodňového suchého poldra vedľa 
obce Rösa na úroveň ochrany pred 200-ročnou vodou (maximálna hladina pri maximálnom 
výtoku, ktorá sa vyskytuje raz za 200 rokov). Hlavnými prvkami projektu je: asi 7,5 km 
obnovených hrádzí, ktoré majú v spodnej časti hrúbku 5 m a vo vrchnej časti 3 m, inštalácia 
nového prítoku a odtoku a dve protipovodňové steny s dĺžkou 1 225 m a 310 m. Aktuálne 
hrádze zaisťujú ochranu len pred storočnou vodou, ale vzhľadom na nepredvídateľné extrémne 
prejavy počasia by povodne presahujúce túto úroveň mohli vážne poškodiť obydlia aj 
priemyselné budovy nachádzajúce sa po prúde od aktuálneho poldra. 

Tento projekt sa má realizovať v osobitnom chránenom území DE4340301 Muldeaue oberhalb 
Pouch a priamym záberom pôdy ovplyvní nasledujúce cieľové typy biotopov: 6430 – 604 m2 
(0,17 % rozlohy tohto typu biotopu v rámci osobitného chráneného územia); 6510 – 40 665 m2 
(20,33 %); 91F0: 456 m2 (0,46 %). Podľa oficiálnej nemeckej metodiky posudzovania významu 
vplyvu sú všetky tieto vplyvy posudzované ako „významné“ (vrátane tých, ktoré majú zdanlivo 
zanedbateľný záber pôdy, keďže okrem samotného percentuálneho podielu sa zohľadňujú 
mnohé ďalšie faktory). 

Alternatívne riešenia: 

Vzhľadom na charakter údolia rieky neexistuje žiadna alternatíva projektu, no hľadanie 
alternatív vyústilo do mnohých menších úprav projektu, ktorými sa znížia ich nepriaznivé vplyvy 
(napr. zmena sklonu hrádze, čím sa umožní obnova trávnych porastov, mierne premiestnenie 
hrádzí a stien atď.). 

Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: 

Výstavba hrádze poldra je potrebná na zvýšenie jej bezpečnosti a ochranu obyvateľstva pred 
záplavami. Preto hlavné odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu súvisí 
s verejnou bezpečnosťou a ľudským zdravím. 

Navrhované kompenzačné opatrenia: 

Na osobitnom chránenom území bude vytvorený biotop 6430 v pomere 1:8. Na svahoch hrádze 
bude obnovený biotop 6510, prevažne mimo osobitného chráneného územia, v pomere 1:5. 
Strata lesných biotopov 91F0 (kvality „D“) sa bude kompenzovať vysadením nového lesa 
s rovnakým zložením druhov v pomere 1:4 a vysadením pásma stromov popri existujúcich 
lesoch v pomere 1:16, zväčša mimo danej lokality. Na účely zachovania koherencie sústavy sa 
osobitné chránené územie rozšíri tak, aby zahŕňalo miesta, na ktorých sa vykonajú kompenzačné 
opatrenia. 
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III. Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: iné dôvody vrátane 
sociálnych a ekonomických 

Projekt: Verejné práce týkajúce sa vysokorýchlostného vlaku medzi Tours a Bordeaux 
(Francúzsko, 2013). 

Opis projektu a lokality sústavy Natura 2000: 

Projekt sa týka novej vysokorýchlostnej železničnej trate medzi Tours a Bordeaux. Jeho súčasťou 
je položenie novej trate (302 km) a jej napojenie na existujúce železničné trate (38 km), ako aj 
postranné chodníky, žľaby, zariadenia na zásobovanie elektrinou, nadjazdy a podjazdy (pre 
poľnohospodárov, priechody pre zver), pracovné plošiny a pomocné zariadenia. 

Trať prechádza štyrmi osobitne chránenými územiami (FR5412006 Vallée de la Charente en 
amont d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) a dvomi osobitnými chránenými 
územiami (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine de la 
Mothe St Héray Lezay). Nepriaznivé vplyvy predstavuje pravdepodobné zničenie 1,9 ha mokradí 
a 4,2 ha sekundárnych biotopov dôležitých pre ochranu chraštieľa poľného Crex crex. Projekt 
zároveň priamo ovplyvní 185 ha a nepriamo (rušením) 2 947 ha potenciálnych biotopov dropa 
malého Tetrax tetrax, povedie k zničeniu 2 ha biotopov (vlhkých vresovísk) očkáňa rašelinového 
Coenonympha oedippus, ako aj k zničeniu 0,35 ha jedného z miest s najväčším výskytom biotopu 
6210 Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov na 
vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) a fragmentácii miestneho prepojenia týchto biotopov. 

Alternatívne riešenia: 

Pre trasu trate boli posúdené tri alternatívy. V prípade vysokorýchlostnej železnice nie je možná 
prílišná flexibilita na čiastočné odchýlky trate, a dospelo sa k záveru, že zvolená alternatíva má 
najmenej negatívnych vplyvov na lokality sústavy Natura 2000, pričom je stále technicky 
realizovateľná. 

Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: 

Nová 340 km dlhá vysokorýchlostná železničná trať (TGV) medzi Tours a Bordeaux je jedným 
z najdôležitejších železničných projektov v európskom meradle. V reakcii na rastúci dopyt po 
mobilite vytvorí efektívne prepojenie s Atlantickým pobrežím. Vzhľadom na komerčnú rýchlosť 
300 km/h bude cestovanie jednoduchšie a zlepší sa obsluha miest na trase. Keďže cesta z Paríža 
do Bordeaux bude trvať len niečo cez dve hodiny, rozhodujúcu úlohu zohrá konkurenčná výhoda 
železničnej dopravy nad leteckou dopravou, čím sa podporí presun na iné druhy dopravy. Tento 
projekt bude zohrávať zásadnú úlohu v posilňovaní transeurópskej osi, keďže prostredníctvom 
atlantického pobrežia spojí oblasti severnej a východnej Európy s juhozápadným Francúzskom 
a Pyrenejským polostrovom. 

Zároveň povedie k zvýšeniu aktivity v dotknutých oblastiach – vyššej konkurencieschopnosti, 
rozšíreniu trhov pre regionálne podniky, zjednodušeniu cestovania na účely činností, ktoré si 
vyžadujú vysokú mobilitu, významne podporí usádzanie sa ľudí v regiónoch alebo ich 
presťahovanie z Paríža, prispeje k rozvoju cestovného ruchu, najmä krátkodobých pobytov, 
vytváraniu pracovných miest počas výstavby a prevádzky a rozvoju veľkých mestských 
projektov. Pre cestovateľov je vlak rýchlym a pohodlným dopravným prostriedkom, ktorý je 34-
krát bezpečnejší než auto. TGV môže prepraviť až 1 000 pasažierov rýchlosťou 300 km/h. 
Zároveň predstavuje energeticky účinný a priestorovo úsporný druh dopravy. 

Vysokorýchlostný vlak zohráva zásadnú úlohu pri znižovaní výdavkov za energie a rozvoji 
udržateľnosti regiónov. Produkuje 20-krát menej skleníkových plynov ako auto a 45-krát menej 
ako lietadlo. Nevytvára žiadne lokálne znečistenie ovzdušia – 90 % dopravy zabezpečujú 
elektrické vlaky. Pre spoločenstvo sú náklady na prepravu pasažierov alebo tovaru z hľadiska 
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znečistenia, nehôd a klimatických vplyvov v prípade cestnej dopravy 4,5-krát vyššie ako 
v prípade železničnej dopravy. 

Navrhované kompenzačné opatrenia: 

35 ha bolo odkúpených ako náhrada za stratu biotopu chraštieľa s veľkosťou 6,1 ha. 
Kompenzačná schéma pre dropa malého v rámci troch osobitne chránených území bude zahŕňať 
702 ha: 160 ha sa odkúpi a pre 542 ha sa uzavrie zmluva o riadení, ktorej súčasťou budú 
opatrenia v súlade s plánmi riadenia osobitne chránených území. Plánuje sa monitorovací 
program a súkromný subjekt sa bude podieľať na programe opätovného zavedenia. Odkúpi sa 
5 ha pôdy s biotopom 6210 (kompenzácia 1: 14). 

IV. Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: iné dôvody na základe 
stanoviska Komisie 

Projekt: Prehĺbenie vodnej cesty na Dunaji medzi mestami Straubing a Vilshofen; úsek 
Straubing-Deggendorf (Nemecko, 2019). 

Opis projektu a lokality sústavy Natura 2000: 

Na Dunaji v úseku medzi mestami Straubing a Deggendorf (dlhom asi 40 km) nikdy neboli 
vytvorené vhodné podmienky na plavbu v obdobiach nízkej hladiny (ponor 2 m), na rozdiel od 
hornej časti toku (2,90 m) a dolnej časti toku (2,70 m), takže tento úsek sa stal jediným úzkym 
miestom. Ponor 2,50 m možno dosiahnuť len pri stredne vysokej vode, ktorá sa vyskytuje len 
144 dní v roku. Cieľom tohto projektu je vyriešiť túto prekážku v lodnej doprave a vybudovať 
vylepšené protipovodňové ochranné opatrenia. Výsledkom konečného návrhu bude prehĺbenie 
riečiska o 20 cm na −2,20 m v porovnaní s dnešným stavom pri nízkej hladine −2,00 m. Na 9,7 km 
dlhom úseku sa navyše riečisko prehĺbi o 45 cm na −2,65 m. Protipovodňové ochranné opatrenia 
by mali zabezpečiť ochranu pred storočnou vodou (maximálny výtok, ku ktorému dochádza raz 
za 100 rokov). 

Úsek Straubing – Vilshofen, na ktorý sa projekt vzťahuje, je vzhľadom na súčasný profil plavebnej 
dráhy lodí najčastejším miestom nehôd. Podľa štúdie tu dochádza k 39 nehodám ročne (2004), 
pričom vzhľadom na rastúci objem dopravy toto číslo do roku 2025 stúpne na 55,4. 

Projekt ovplyvní veľkú časť osobitného chráneného územia (4 720 ha) DE7142301 Donauauen 
zwischen Straubing und Vilshofen. Pravdepodobné významné vplyvy, priame, nepriame aj 
kombinované, boli identifikované pre 7 druhov rýb, 1 druh motýľa, 1 druh mäkkýša a 7 typov 
biotopov vrátane prioritných 91E0* aluviálnych (lužných) lesov Alnus glutinosa a Fraxinus 
excelsior. 

Alternatívne riešenia: 

Okrem vybratého návrhu projektu boli dôkladne posúdené štyri ďalšie alternatívy, ako aj nulová 
alternatíva. Žiadna z alternatív by nepriniesla významne nižší vplyv ako zvolená možnosť, keďže 
by sa v porovnaní s navrhovaným projektom buď vzťahovali na väčšiu plochu osobitného 
chráneného územia alebo by významne ovplyvnili väčšiu časť biotopu chránených druhov. 

Odôvodnenie naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu: 

a) Splnenie cieľa vnútroštátnej a európskej prepravnej politiky: Prehĺbením Dunaja medzi 
mestami Straubing a Vilshofen sa uzavrie medzera v rámci existujúcej vodnej cesty spájajúcej 
Severné a Čierne more cez Rýn, Mohan, Mohansko-dunajský prieplav a Dunaj. Podľa nariadenia 
EÚ č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete je dunajská 
spolková vodná cesta súčasťou základného jadra európskej siete TEN-T a predstavuje pre Európu 
vysoký hospodársky záujem. 

b) Lepšie spojenie vnútrozemských prístavov: Projektom sa vylepšia plavebné podmienky 
v chránenej oblasti v čase nízkej hladiny Dunaja. Na rozdiel od iných spôsobov dopravy má lodná 
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doprava na Dunaji stále voľné prepravné kapacity, ktoré by sa po prehĺbení plavebnej dráhy lodí 
dali efektívnejšie využiť. 

c) Bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby: Vykonaním projektu by sa mohol znížiť ročný počet 
nehôd z očakávaných 55,4 na 42,4, a to aj napriek zvýšeniu objemu dopravy. 

d) Predpokladaný nárast objemu dopravy: Očakáva sa, že do roku 2025 sa objem nákladu zvýši 
zo 7,0 milióna ton ročne (2007) na 9,7 milióna ton ročne alebo sa zvýši o 50 % na 10,5 milióna 
ton ročne. 

Navrhované kompenzačné opatrenia: 

Pre všetky ovplyvnené typy biotopov vrátane prioritného typu 91E0* sa plánuje kompenzácia 
vytvorením nových biotopov v pomere 3:1. Pre druh Maculinea nausithous sa vytvoria nové 
travinno-bylinné biotopy, ako aj nové biotopy pre druh Unio crassus v podobe nových riečnych 
ostrovov a ramien rieky (tieto ramená budú slúžiť aj pre dotknuté druhy rýb). V pláne je 
dlhodobé monitorovanie a správa ochrany nových plánovaných biotopov. 

Stanovisko Komisie (úplné znenie je uverejnené na adrese: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm). 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 

3.1. Príklady kompenzačných opatrení podľa článku 6 ods. 4 

Plán alebo projekt 

Diaľková železničná trať medzi dvoma uzlami a obnova 100-
ročného mosta v Bádensku-Württembersku (Nemecko) 

Súčasťou projektu sú úpravy povrchu zmiernené budovaním 
tunelov. 

Ovplyvnená lokalita 

sústavy Natura 2000 
Ovplyvnená lokalita je DE 7220-311 „Glemswald und Stuttgarter 
Bucht“ (3 813 ha, s 31 sub-fragmentovanými oblasťami). 

Vplyv 

Vplyvy sú dôsledkom záberu pôdy a následnej straty biotopov 
a degradácie vrátane výrubu dospelých stromov. Ovplyvnené sú 
tieto položky európskeho významu: 

Druhy: populácia prioritného druhu Osmoderma eremita 
v priaznivom stave ochrany uvedeného v prílohe II k smernici 
o biotopoch. 

Biotop: 6510 Nížinné kosné lúky (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Kompenzačné 

opatrenia 

– Označenie 50 ha pôdy v blízkosti národnej prírodnej rezervácie 
(Neuweiler Viehweide) za súčasť sústavy Natura 2000. 

– Správa vymedzeného územia zameraného na druh *Osmoderma 
eremita formou obnovy základných ekologických vlastností 
potrebných na prežitie tohto druhu. 

Spravovaná vymedzená plocha spája dve existujúce kľúčové 
chránené lokality, ktoré boli izolované, s ekologickým hraničným 
efektom na prioritné druhy. Očakáva sa, že výsledkom cielenej 
správy bude zachovanie priaznivého stavu ochrany pre prioritné 
druhy. 

Zdroj: C(2018) 466 final 30. 1. 2018 

 

Plán alebo projekt Cesta B173 medzi lokalitami v Bavorsku (Nemecko) 

Ovplyvnená lokalita 

sústavy Natura 2000 

Ovplyvnená je lokalita s európskym významom DE 5833-371 Maintal 
von Theisau bis Lichtenfels (872 ha), ktorá sa do veľkej miery zhoduje 
s osobitne chráneným územím DE 5931-471.02 Täler von Oberem 
Main, Unterer Rodach und Steinach. 

Osobitne chránené územie je ovplyvnené vo väčšej miere ako lokalita 
s európskym významom. Funkcia lokality je prepojená s 9 ďalšími 
lokalitami sústavy Natura 2000 v kontinentálnom biogeografickom 
regióne. Tieto lokality tvoria záplavové biotopy so stojatými aj 
tečúcimi vodami.  

Vplyv 

Vedenie trasy cesty pretína sieť sústavy Natura 2000 a jej vplyv 
spočíva v zábere pôdy (straty biotopu) a rušení druhov/degradácii 
biotopov počas výstavby a prevádzky cesty, najmä v dôsledku 
depozície dusíka. Konkrétne: 
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Typy biotopov z prílohy I ovplyvnené projektom: 6, z toho jeden 
prioritný (91E0*). 

Ovplyvnené druhy z prílohy II: 5, z toho 3 uvedené aj v prílohe IV. 

Významný vplyv na: 

typy biotopov 3150, 6430, 6510 a 91E0* uvedené v prílohe I 
k smernici o biotopoch, 

druh vtáka Circus aeruginosus uvedený v prílohe I k smernici 
o vtákoch.  

Kompenzačné 

opatrenia 

Z hľadiska proporcionality kompenzácie na vyrovnanie straty biotopu 
v rámci celkovej koherencie sústavy Natura 2000 bolo rozhodnuté 
takto: 

pomer 1:3 pre typy biotopov 3150, 6430 a 91E0*, 

pomer 1:6 pre typ biotopu 6510. 

Rozšírenie lokality s európskym významom o 2 ha. 

Vytvorenie oblasti biotopu porasty trstiny pre druh Circus 
aeruginosus. 

Finančný plán a plán monitorovania a hodnotenia. 

Európska komisia tento plán kompenzácie podmieňuje: 

– vykonávaním podľa pracovného plánu, ktorý Európskej komisii 
predložili nemecké orgány, 

– monitorovacími a hodnotiacimi správami v súlade s pracovným 
plánom, ktoré podľa dohody predložia nemecké orgány. Správy sa 
musia sprístupniť verejnosti na internete, 

– zohľadnením výsledkov monitorovania a hodnotenia pre sústavu 
Natura 2000 pri plánovaní hodnotenia a kontroly kompenzačných 
opatrení a zmierňujúcich opatrení súvisiacich s projektom, 

– splnením záväzkov zo strany Nemecka, ktoré sa týkajú sústavy 
Natura 2000 pre lokalitu DE 5833-371 podľa článku 4 ods. 4 
a článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch. 

Zdroj: C(2015) 9085 final 18. 12. 2015. 

 

Plán alebo projekt 

Spolková cesta B 252/B 62; 17,56 km novej cesty na obídenie miest 
Münchhausen, Wetter a Lahntal (Hesse). 

Severo-južné prepojenie medzi regiónmi Paderborn-Korbach a Marburg-
Gießen. Spolková cesta B 62 spája Biedenkopf cez Cölbe s diaľkovými 
osami Gießen-Marburg-Kassel. 

Nová trasa cesty znamená zmenu veľkosti a premiestnenie verejnej 
infraštruktúry, ako sú komunálne cesty, energetické siete, železnica 
a plynové potrubie. 

Ovplyvnená lokalita 

sústavy Natura 2000 
V rámci primeraného odhadu sa posudzovalo niekoľko lokalít sústavy 
Natura 2000. Dospelo sa k týmto záverom: 
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Lokalita DE 5017-305 „Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg“: 
nie je negatívne ovplyvnená projektom. 

Lokalita DE 5018-401 „Burgwald“: je projektom ovplyvnená pozitívne, 
pretože projekt bude viesť od nej ďalej, takže sa zníži väčšina dopravnej 
záťaže na existujúcej spolkovej ceste B 252. 

Lokalita DE 5118-302 „Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern“: táto lokalita bude významne ovplyvnená. 

Vplyv 

Trasa spolkovej cesty B 252/B 62 prechádza cez sústavu Natura 2000 
v troch miestach. Priamy tlak predstavuje strata a degradácia biotopu, 
vznikajú tu vplyvy prekážok a depozícia dusíka, ktoré všeobecne 
ovplyvňujú druhy a biotopy formou rušenia druhov a degradácie. 
Významné dôsledky spôsobené týmito vplyvmi sa vzťahujú na: 

– typy biotopov uvedené v prílohe I k smernici o biotopoch: 

91E0* (Zmiešané jelšovo jaseňové aluviálne (lužné) lesy), 

3260 (nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzov Ranunculion 
fluitantis a Callitricho-Batrachion), 

– druhy uvedené v prílohe II k smernici o biotopoch, 

Cottus gobio (Hlaváč bieloplutvý)a Lampetra planeri (Mihuľa potočná) 

Významný vplyv pre všetky typy biotopov uvedené v prílohe I a iné 
biotopy druhov vzniká v dôsledku zvýšenej úrovne depozície dusíka. 
Zvýšený obsah sedimentov má významné nepriaznivé vplyvy na všetky 
druhy žijúce vo vode. Najvýznamnejšia škoda, priama aj nepriama, vzniká 
pre typ biotopu 91E0* v dôsledku hnojenia a okyseľovania plynmi 
dusíka.  

Kompenzačné 

opatrenia 

Strata typu biotopu 91E0* Zmiešané jelšovo jaseňové aluviálne (lužné) 
lesy: 

kompenzácia priamych vplyvov: pomer 1:3, 

kompenzácia nepriamych vplyvov: pomer 1:2. 

Zdroj: C(2012) 3392 z 29. 5. 2012 

 

Plán alebo projekt 

Prehĺbenie a rozšírenie plavebnej dráhy lodí na rieke Mohan 
v úsekoch Wipfeld, Garstadt a Schweinfurt (Bavorsko/Nemecko) 

Hlavným účelom projektu je rozšíriť existujúcu plavebnú dráhu na 
rieke Mohan medzi priepustmi Wipfeld (míľnik na km 316,12) 
a Ottendorf (míľnik na km 345,29) z 36 m na 40 m a prehĺbiť vodnú 
cestu na rieke z aktuálnej hĺbky 2,50 m na 2,90 m, čím sa zvýši fyzická 
manévrovateľnosť lodí. 

Vplyv 

Čiastočne bude ovplyvnený prioritný typ biotopu európskeho 
významu 91E0* Zmiešané jelšovo jaseňové aluviálne (lužné) lesy a typ 
biotopu 6510 Nížinné kosné lúky Oba typy biotopov by boli priamo 
poškodené vrátane straty povrchu s rozlohou 9 460 m² v prípade 
91E0* a 6 440 m² v prípade 6510. 
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Ovplyvnená lokalita 

sústavy 

Natura 2000 

Primeraný odhad sa vykonával aj pre podsústavu sústavy Natura 2000, 
ktorá sa nachádza v susedstve vodného toku. Závery primeraného 
odhadu pre lokalitu sústavy Natura 2000 boli takéto: 

lokalita Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach (osobitne 
chránené územie): žiadne významné vplyvy, 

lokalita Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen (lokalita 
s európskym významom): významné vplyvy, 

lokalita Maintal bei Sennfeld und Weyer (osobitne chránené územie): 
významné vplyvy. 

Rozloha významne ovplyvnených lokalít je 1 706 ha. 

Kompenzačné 

opatrenia 

Proporcionalita bola schválená takto: 

typ biotopu 6510: pomer takmer 1:7, 

typ biotopu 91E0*: pomer takmer 1:4. 

V druhom prípade sa v prípade pomeru zohľadňuje, že obdobie 
obnovy biotopu môže trvať niekoľko desaťročí. 

Kompenzačné opatrenia sa vykonávajú v danej lokalite, keďže v okolí 
sa nachádza potrebná ekologická funkcia. 

Ovplyvnené lokality sústavy Natura 2000 budú zväčšené na základe 
navrhovaných kompenzačných opatrení a následne vymedzené 
a oznámené zo strany členského štátu. Celkovo sa v záplavovej oblasti 
miest Schweinfurt a Wipfeld plánuje desať opatrení. 

 

3.2. Časové aspekty kompenzačných opatrení 

Nemecko – časové aspekty kompenzačných opatrení (výňatok z LANA 2004)4 

Ak je to technicky možné, opatrenia na zaistenie koherencie by mali byť vykonané a funkčné už 
v čase, keď škoda nastane. Podľa Európskej komisie je obnova vhodného biotopu pre 
ovplyvnený druh prijateľná ako opatrenie na zaistenie koherencie len pod podmienkou, že 
„vytvorená lokalita bude dostupná […] v tom čase, keď ovplyvnená lokalita stratí svoju prírodnú 
hodnotu“ (EURÓPSKA KOMISIA 2000:49). 

Medzi odborníkmi preto panuje široký konsenzus, že opatrenia na zaistenie koherencie by sa 
mali realizovať ešte skôr, ako sa začne s vykonávaním projektu (výstavbou) alebo najneskôr 
predtým, než sa začne so značným poškodzovaním príslušnej lokality sústavy Natura 2000, aby 
boli v čase vzniku škody obnovené biotopy pripravené na použitie a čo najfunkčnejšie (napr. 
BAUMANN a kol. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK a kol. 
1998:39, WEYRICH 1999:1704, EURÓPSKA KOMISIA 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 
2002:18, BERNOTAT 2003:25). 

Aj Spolkový správny súd (v rozsudku zo 17. 5. 2002) v tomto ohľade odkazuje na nebezpečenstvo 
„časového oneskorenia funkčnosti“. EURÓPSKA KOMISIA (2000:50) požaduje, aby bol výsledok 
opatrenia spravidla funkčný v čase vzniku škody v lokalite spojenej s projektom, okrem prípadov, 
keď táto súbežnosť dokázateľne nie je potrebná na zaistenie prínosu lokality pre sústavu 

                                                           
4 LANA/„intervenčné nariadenie“ stáleho výboru pracovnej skupiny LANA (2004): Technické požiadavky 
na opatrenia určené na zaistenie koherencie podľa článku 34 ods. 5 spolkového zákona o ochrane 
prírody (BNatSchG). – príloha k TOP 4.6 z 87. zasadnutia pracovnej skupiny LANA 4. až 5. marca 2004. 
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Natura 2000. 

Tieto časové oneskorenia funkčnosti je možné rozhodne, ak vôbec, tolerovať len v prípade, ak 
sa dá s istotou očakávať, že vykonané opatrenia povedú k požadovanej kompenzácii, a teda 
k obnove koherencie (RAMSAUER 2000:608). 

V každom jednom prípade je preto potrebné preskúmať, či je možné v súvislosti s ekologickou 
koherenciou sústavy Natura 2000 tieto časové oneskorenia funkčnosti tolerovať. 
V nasledujúcich prípadoch sú opísané príslušné situácie (prípad A: v čase poškodenia je 
potrebná úplná funkčnosť opatrení na účely zaistenia koherencie; prípad B: v čase poškodenia 
nie je úplná funkčnosť opatrení potrebná). 

Ak časové oneskorenie funkčnosti nemožno zosúladiť s konkrétnym cieľom ochrany, toto 
opatrenie na zaistenie koherencie nemôže byť uznané. 

Prípad A: V čase poškodenia je potrebná úplná funkčnosť opatrení na účely zaistenia 

koherencie. 

Typ biotopu alebo biotopy potrebné pre niektorý druh musia byť úplne funkčné predtým, než 
dôjde k poškodeniu, najmä ak hrozí nebezpečenstvo straty príslušnej (čiastočnej) populácie 
druhu chráneného podľa prílohy II k smernici o biotopoch alebo prílohy I k smernici o vtákoch. 
V takom prípade možno za dostatočné opatrenia na zaistenie koherencie považovať len také 
opatrenia, ktoré sa vykonajú v predstihu a v čase zásahu sú už účinné. Z dôvodu ochrany prírody 
nemožno tolerovať časové oneskorenie funkčnosti. 

Dĺžka času, ktorý je potrebný na rozvoj biotopov druhov, v podstate závisí na jednej strane od 
období potrebných na vývoj príslušných biotopov na danom mieste, a na strane druhej od 
dostupnosti oblastí v rámci potrebnej obnovy populácie. Potenciál obnovy populácie druhu je 
okrem iného určený priestorovým rozložením daného druhu, výskytom konkrétnych centier 
distribúcie a zdrojových populácií v geografickej blízkosti, mobilitou konkrétneho druhu a jeho 
schopnosťou šíriť sa a nerušenou dostupnosťou oblastí. 

Ak sa nejaký zásah dotkne druhu s výrazne izolovaným výskytom alebo druhu s nízkou mobilitou, 
potenciál na to, že sa v biotope vytvorenom v rámci opatrení na dosiahnutie koherencie 
populácia obnoví pôsobením zvonka, je veľmi nízky. V takom prípade je kľúčové, aby boli biotopy 
vytvorené vopred a čo najbližšie k dotknutej populácií a aby tí istí jedinci alebo populácie mohli 
osídľovať biotop ešte pred zásahom, aby im poslúžil ako miesto úniku. Obnovu populácie 
v biotope v neskoršom období až po jej významnom narušení často nemožno zaručiť. 

Pokiaľ ide o typy biotopov, čas ich vývoja závisí od ich schopnosti regenerácie a abiotických 
podmienok lokality, ktoré je potrebné vytvoriť, ako aj od ich kolonizácie charakteristickými 
druhmi rastlín a živočíchov (pozri napr. RIECKEN a kol. 1994:21ff). Úplnú funkčnosť v zmysle 
prípadu A možno dosiahnuť len v prípade typov biotopov s kratším obdobím vývoja. 

Včasné vykonanie opatrení 

Aby bolo možné v situáciách podobných prípadu A konať, je nutné, aby bolo financovanie 
a vykonávanie opatrení možné ešte pred záverečným schválením projektu (…). V praxi existuje 
napríklad možnosť zaistiť dané územie ešte pred rozhodnutím o schválení plánu, a to 
prípravným alebo včasným nadobudnutím pôdy. Vo všeobecnosti sú podmienky na takéto 
prípravy vhodnejšie v prípade postupov vykonávaných krok za krokom. 

Keďže pre spomínané rozhodnutie o schválení platí špeciálna požiadavka právnej istoty, v rámci 
predbežného postupu posúdenia vplyvu na faunu, flóru a biotopy (napr. na stanovenie trás 
alebo pri postupoch priestorového plánovania) je často potrebné, aby sa hlavné rozhodnutie 
o predmete, polohe a rozsahu opatrení na zaistenie koherencie prijalo ešte v štádiu návrhu. 
(pozri napr. KÜSTER 2001). Ak štruktúra projektu zostane bezo zmien, tieto položky sa 
v priebehu schvaľovania projektu v zásade nezmenia. Opatrenia tak možno vykonať vopred, len 
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čo začne byť zrejmé, že projekt je vo svojej podstate dosiahnuteľný. 

Nástroje na vysádzanie populácií v oblastiach a kompenzačné opatrenia, ktoré boli už stanovené 
v iných súvislostiach takisto dokazujú, že skoršie vykonávanie opatrení je možné a z hľadiska 
plánovania realizovateľné v praxi (pozri napr. AMMERMANN a kol. 1998, BUNZEL & BÖHME 
2002). V tomto prípade je takisto možné, aby realizátor projektu uzavrel dohody 
s prevádzkovateľom rezervácie. Na základe takýchto dohôd by realizované opatrenia mohol 
prevziať prevádzkovateľ rezervácie, ktorý by mohol dostať finančnú kompenzáciu v prípade, že 
by sa projekt nakoniec z nejakého nepredvídaného dôvodu nemohol zrealizovať, hoci takáto 
situácia je veľmi nepravdepodobná. 

Nasledujúci príklad plánovania A 26 takisto ukazuje, že okrem možnosti prípravného 
nadobudnutia pôdy je takisto vhodné využiť etapy plánovania a schvaľovania vo fázach stavania 
na včasné vykonanie opatrení. 

Príklad: Včasné vykonanie opatrení v prípade A 26 

Územie na ochranu vtáctva, ktorého sa projekt dotkne, je ovplyvnené a poškodené v niekoľkých 
prepojených stavebných etapách. Počas schvaľovania aktuálnej stavebnej fázy sa už stanovujú 
opatrenia na zaistenie koherencie, ktoré sa čiastočne vzťahujú až na narušenia vyplývajúce 
z ďalších dvoch nasledujúcich fáz, pre ktoré ešte nebolo prijaté rozhodnutie o schválení plánu. Na 
to, aby opatrenia na vytvorenie nových biotopov nadobudli účinnosť, musí byť overenie toho, či 
boli naplánované v potrebnom rozsahu stanovenom v rámci primeraného odhadu, zahrnuté už 
v schválení plánu tejto stavebnej fázy. Opatrenia sa tak vykonávajú asi v päťročnom predstihu, 
čím sa predíde časovému oneskoreniu medzi vznikom poškodenia a kompenzačnou funkciou. 

Podmienkou v tomto prípade je dostupnosť pozemkov v rozsahu stanovenom odborníkmi, 
dohoda o obmedzení správy s poľnohospodármi pracujúcimi v tejto oblasti, a v prípade potreby 
dostupnosť finančných prostriedkov na kompenzáciu vyplácanú ešte než sa rozhodne o schválení 
ďalšej fázy stavby. Šance na dosiahnutie takýchto rámcových podmienok na vykonávanie je 
rozhodne potrebné interpretovať pre každý prípad individuálne. V projekte A 26 sú tieto 
podmienky viditeľne k dispozícii. Vďaka prípravnému nadobudnutiu pôdy bolo možné tieto 
územia zabezpečiť. Prístup zvolený v rámci tohto postupu je vítaný, keďže sa tak predíde hrozbe 
dočasných funkčných nedostatkov a zaistí sa nepretržitá koherencia sústavy Natura 2000 počas 
celého projektu bez toho, aby došlo k jeho oneskoreniu. 

V prípade potreby je zároveň možné získať samostatné schválenie plánu pre opatrenia na 
zaistenie koherencie, čím sa umožní ich skoršie vykonávanie. Realizátori projektu majú 
samozrejme vždy možnosť tieto opatrenia dobrovoľne realizovať vopred na vlastné náklady. Ak 
sa s vykonávaním začne dostatočne vopred, v súvislosti s ustanoveniami o intervencii, opatrenia 
na zaistenie koherencie môžu mať pozitívny vplyv na rozsah opatrení na účely kompenzácie 
a náhrady, keďže sa tak môžu znížiť dodatočné náklady vznikajúce v dôsledku dočasných 
funkčných nedostatkov. 

Realizátori projektov z verejného sektora a tí, ktorí vykonávajú viacero projektov alebo veľké 
projekty, často s postupným schvaľovaním jednotlivých krokov, majú v tomto prípade najviac 
možností konať, a preto nesú špeciálnu zodpovednosť. 

Prípad B: v čase poškodenia nie je potrebná úplná funkčnosť opatrení na zaistenie koherencie 

Typ biotopu alebo biotop druhu nemusí byť vždy plne funkčný ešte pred vznikom významného 
poškodenia. V prípade určitých technických dôvodov, ktoré musia byť jasne uvedené, je časové 
oneskorenie odôvodnené, a to až do chvíle, keď začne byť opatrenie plne funkčné, pričom je 
potrebné ho kompenzovať vykonávaním opatrení v zodpovedajúcom väčšom rozsahu. Je 
dokázané, že aj v takýchto prípadoch je zaručený prínos danej lokality pre sústavu Natura 2000. 

Aj tu sa však treba usilovať o včasné vykonávanie opatrení. Na základe skúseností zo zavádzania 
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iných nástrojov na ochranu prírody možno dospieť k záveru, že za určitých okolností sa časové 
oneskorenie funkčnosti dá vyvážiť zväčšením rozsahu opatrenia. Vychádza sa pritom okrem 
iného zo skutočnosti, že časové oneskorenia možno týmto spôsobom v prípade niektorých 
funkcií biotopov vo veľkej miere kompenzovať. 

Vzhľadom na časové oneskorenie funkčnosti by sa mal zväčšiť rozsah pridávaných plôch, keďže 
dané opatrenia (napr. vysádzanie rastlín) nedokážu na začiatku splniť potrebnú funkciu, 
výrazným zväčšením objemu nasadenej populácie možno v konečnom dôsledku dosiahnuť 
približne rovnakú mieru kompenzácie. Väčším rozsahom opatrení sa zároveň zvyšuje bezpečnosť 
predpovede vo vzťahu k funkčným aspektom. 

Príklad: Projektovaná cesta má viesť ponad tečúcu vodu, čím sa výrazne poškodí biotop typu 
*91E0 „zmiešané jelšovo-jaseňové aluviálne (lužné) lesy“. Strata biotopu sa má kompenzovať 
v iných lokalitách, ktoré majú vhodnú polohu a funkciu, prostredníctvom opatrení na zaistenie 
koherencie – tento účinok sa dosiahne vhodnou výsadbou a obnovením typu biotopu. Keďže iné 
sprievodné opatrenia, napríklad vytvorenie pralesov v existujúcich podobných typoch biotopov, 
nie je možné, je v pláne toto opatrenie vykonať na území s oveľa väčšou plochou, aby sa tak 
vykompenzovalo časové oneskorenie funkčnosti. V tomto prípade ide o typ biotopu 
charakterizovaný stromami a príslušne dlhým časom vzniku, ktorý nemožno dosiahnuť ani 
včasným vykonaním opatrení. 

Toto opatrenie by sa malo napriek tomu v zásade uznať ako opatrenie na zabezpečenie 
koherencie, ak v tomto individuálnom prípade neexistujú žiadne špecifické aspekty hrajúce 
v jeho neprospech. 
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4. SÚVISLOSŤ MEDZI POSTUPMI POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 
PRIMERANÝ ODHAD, EIA, SEA 

4.1. Porovnanie postupov podľa primeraného odhadu, EIA a SEA 

 Primeraný odhad EIA SEA 

Na ktoré typy 

projektov 

a plánov sú 

zamerané?  

Každý plán alebo 

projekt, ktorý či už 

samostatne, alebo 

v kombinácii s inými 

plánmi alebo projektmi 

pravdepodobne 

negatívne ovplyvní 

lokalitu sústavy Natura 

2000 (s výnimkou 

plánov alebo projektov 

priamo spojených so 

správou ochrany danej 

lokality). 

Všetky projekty uvedené 

v prílohe I. 

V prípade projektov 

uvedených v prílohe II sa 

potreba posudzovania 

vplyvov na životné 

prostredie určí 

individuálne alebo na 

základe prahových 

hodnôt či kritérií 

stanovených členskými 

štátmi (so zohľadnením 

kritérií uvedených 

v prílohe III). 

Všetky plány a programy 

alebo v nich vykonané zmeny, 

ktoré: 

a) sú predmetom prípravy 

a/alebo schvaľovania úradom 

na štátnej, regionálnej alebo 

miestnej úrovni; 

b) vyžadujú legislatívne, 

regulatívne alebo správne 

predpisy; 

c) sa pripravujú pre 

poľnohospodárstvo, lesné 

hospodárstvo, rybárstvo, 

energetiku, priemysel, 

dopravu, odpadové 

hospodárstvo, hospodárenie 

s vodami, telekomunikácie, 

cestovný ruch, územné 

plánovanie alebo využívanie 

pôdy a ktoré stanovujú rámec 

na povolenie budúcich 

rozvojových projektov 

uvedených v prílohách I a II 

k smernici o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, 

alebo 

pri ktorých sa určilo, že 

vzhľadom na ich 

pravdepodobný vplyv na 

lokality vyžadujú 

posudzovanie podľa článku 6 

alebo 7 smernice 92/43/EHS. 
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Ktoré vplyvy 

je potrebné 

posudzovať 

vo vzťahu 

k prírode?  

Posudzovanie by sa 

malo vykonávať 

s ohľadom na ciele 

ochrany danej lokality 

(týkajúce sa 

druhov/typov biotopu, 

ktorých prítomnosť je 

v každej lokalite 

významná). 

Vplyvy by sa mali 

posudzovať s cieľom 

určiť, či budú, alebo 

nebudú mať nepriaznivý 

vplyv na integritu danej 

lokality.  

Priame a nepriame, 

sekundárne, kumulatívne, 

presahujúce štátne 

hranice, krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé, 

trvalé a dočasné, 

pozitívne a negatívne 

významné vplyvy na 

populáciu a zdravie ľudí; 

biodiverzita s osobitnou 

pozornosťou venovanou 

druhom a biotopom 

chráneným podľa 

smernice 92/43/EHS 

a smernice 2009/147/ES; 

pozemky, pôda, voda, 

ovzdušie a klíma, krajina; 

hmotné statky, kultúrne 

dedičstvo a krajina; 

a interakcia medzi týmito 

faktormi. 

 

Pravdepodobne významné 

vplyvy na životné prostredie 

vrátane otázok, akými sú 

biodiverzita, populácia, 

zdravie ľudí, fauna, flóra, 

pôda, voda, ovzdušie, 

klimatické faktory, hmotné 

statky, kultúrne dedičstvo 

vrátane architektonického 

a archeologického dedičstva, 

krajina a vzájomné vzťahy 

medzi uvedenými faktormi. 

Kto je 

zodpovedný 

za posúdenie?  

Zabezpečiť vykonanie 

primeraného odhadu je 

v zodpovednosti 

príslušného orgánu. 

V tejto súvislosti sa od 

navrhovateľa plánu 

alebo projektu môže 

požadovať, aby 

uskutočnil všetky 

potrebné štúdie 

a príslušnému 

orgánu poskytol všetky 

potrebné informácie 

a umožnil mu prijať plne 

informované 

rozhodnutie. Príslušný 

orgán môže pri tom 

získavať relevantné 

informácie podľa 

potreby aj z iných 

zdrojov. 

Navrhovateľ poskytne 

potrebné informácie, 

ktoré príslušný orgán 

musí pri vydaní povolenia 

riadne zohľadniť spoločne 

s výsledkami konzultácií. 

V smernici o strategickom 

environmentálnom hodnotení 

sa členským štátom 

ponecháva široká diskrečná 

právomoc pri určovaní 

orgánov zodpovedných za 

strategické environmentálne 

hodnotenie. Môžu nimi byť 

buď orgány zodpovedné za 

vypracovanie 

plánu/programu, 

environmentálne orgány, 

s ktorými sa konzultuje ex lege 

o rozsahu a stupni 

podrobnosti informácií, ktoré 

sa musia začleniť do 

environmentálnej správy, ako 

aj do návrhu plánu/programu 

a sprievodnej 

environmentálnej správy, 

alebo orgány osobitne 

poverené vykonávaním 

postupu strategického 
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environmentálneho 

hodnotenia. 

Uskutočňujú 

sa konzultácie 

s verejnosťou 

alebo inými 

orgánmi? 

Smernica o biotopoch 

neobsahuje výslovnú 

povinnosť získať 

stanovisko verejnosti 

pri schvaľovaní plánov 

alebo projektov, pre 

ktoré sa vyžaduje 

primeraný odhad. Podľa 

znenia článku 6 ods. 3 

sa musí uskutočniť iba 

„v prípade potreby“. 

Súdny dvor však v tejto 

súvislosti objasnil, že na 

základe požiadaviek 

Aarhuského dohovoru 

má dotknutá verejnosť 

vrátane uznaných 

environmentálnych 

mimovládnych 

organizácií právo 

zúčastniť sa na procese 

vydávania povolenia 

(vec C-243/15, bod 49). 

Toto právo je konkrétne 

„právo ‚účinne sa 

zúčastňovať na 

rozhodovacom procese 

o životnom prostredí‘ 

tak, že predloží 

‚písomné alebo 

v prípade potreby na 

verejnom prerokovaní 

alebo preskúmaní so 

žiadateľom akékoľvek 

pripomienky, 

informácie, analýzy 

alebo názory, ktoré 

považuje za dôležité vo 

vzťahu k navrhovanej 

činnosti‘“ (vec C-

243/15, bod 46).  

Povinné – konzultácia 

pred prijatím návrhu 

projektu alebo plánu 

Členské štáty prijmú 

opatrenia potrebné na 

zabezpečenie toho, aby 

orgány, ktorých sa projekt 

pravdepodobne dotkne 

(vrátane 

environmentálnych, 

miestnych a regionálnych 

orgánov), mali možnosť 

na požiadanie vyjadriť 

svoje stanovisko 

k žiadosti o povolenie 

projektu alebo plánu. 

Rovnaké zásady platia pre 

konzultácie s dotknutou 

verejnosťou. 

V prípade 

pravdepodobných 

významných vplyvov na 

životné prostredie v inom 

členskom štáte sa musia 

uskutočniť konzultácie 

s príslušnými orgánmi 

a s verejnosťou daného 

členského štátu. 

 

Povinné – konzultácia pred 

prijatím plánu alebo 

programu. 

Členské štáty musia uskutočniť 

konzultácie s orgánmi, ktoré 

z dôvodu ich osobitnej 

environmentálnej 

zodpovednosti 

pravdepodobne zaujímajú 

environmentálne vplyvy 

vykonávania plánu/programu. 

Mali by sa uskutočniť 

konzultácie s verejnosťou, a to 

s verejnosťou, ktorú 

plán/projekt zasiahne, resp. 

pravdepodobne zasiahne, ako 

aj s verejnosťou, ktorá má 

záujem na rozhodovaní, 

vrátane mimovládnych 

organizácií. 

Orgány a verejnosť musia 

dostať včasnú a účinnú 

možnosť v primeraných 

časových rámcoch vyjadriť 

svoje stanoviská k návrhu 

plánu alebo programu 

a k sprievodnej 

environmentálnej správe, a to 

pred schválením plánu alebo 

programu, prípadne pred jeho 

predložením na legislatívny 

postup. 

V prípade pravdepodobných 

významných vplyvov na 

životné prostredie v inom 

členskom štáte sa musia 

uskutočniť konzultácie 

s príslušnými orgánmi 

a s verejnosťou daného 

členského štátu. 

Nakoľko 

záväzné sú 

Záväzné. 

Príslušné orgány môžu 

plán alebo projekt 

Výsledky konzultácií 

a informácie získané 

v rámci posudzovania 

vplyvov na životné 

Environmentálna správa, ako 

aj vyjadrené stanoviská sa 

zohľadnia pri príprave plánu 

alebo programu a pred jeho 
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výsledky 

posúdenia?  

schváliť, iba keď sa 

presvedčia, že 

nepriaznivo neovplyvní 

integritu lokality. 

prostredie sa musia 

náležite zohľadniť 

v postupe udeľovania 

povolenia. 

Rozhodnutie o povolení 

projektu alebo plánu 

obsahuje aspoň 

odôvodnený záver (t. j. 

rozhodnutie o posúdení 

vplyvu na životné 

prostredie) a všetky 

environmentálne 

podmienky priložené 

k rozhodnutiu. 

schválením alebo predložením 

na legislatívny postup. 
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5. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE – POSÚDENIE PLÁNOV 

5.1. Príklad: Plánovanie diaľnic v Rakúsku 

Plánovanie diaľnic v Rakúsku – skríning a primeraný odhad 

Plánovanie diaľnic v Rakúsku obsahuje tri rôzne projektové fázy, v rámci ktorých sa opakovane 
stanoví potreba primeraného odhadu. 

Fáza 1 („Voruntersuchung“ alebo „Korridoruntersuchung“) identifikuje potenciálne zóny v rámci 
skúmanej oblasti, ktoré môžu byť zdrojom konfliktu, aby sa vylúčili trasy s neprípustnými vplyvmi 
a trasy, pri ktorých hrozí vysoké riziko, že nebudú schválené. Špeciálna pozornosť sa venuje 
chráneným oblastiam vrátane oblastí sústavy Natura 2000. Výsledkom fázy 1 je predbežný výber 
možných variantov projektu a výskumný program pre fázu 2. V tomto štádiu (vo fáze skríningu) 
sa zvyčajne rozpozná, či je potrebné vykonať primeraný odhad. 

Vo fáze 2 („Vorprojekt“ alebo „Variantenuntersuchung“) sa identifikuje citlivosť biotopov 
a druhov v jednotlivých možných variantoch projektu a predpokladajú sa ich možné vplyvy na 
životné prostredie. Podľa interných vnútroštátnych požiadaviek (*RVS5) sú v tejto fáze potrebné 
podrobné prieskumy týkajúce sa primeraného odhadu. Ich účelom je zaistiť, aby sa čo najskôr 
zohľadnili druhy a biotopy, ktoré sú v rámci EÚ chránené. Na konci tejto fázy sa vyberie jeden 
možný variant projektu. 

Fáza 3 („Einreichprojekt“) zahŕňa plánovanie schvaľovacích postupov. Bližšie sa stanovia 
potenciálne vplyvy vybratej trasy na životné prostredie a možné negatívne vplyvy sa zmiernia 
pomocou primeraných opatrení. Cieľom je plán projektu, ktorý je environmentálne zodpovedný, 
nemá žiadny vplyv na ciele ochrany lokality alebo chránené druhy a je právne schváliteľný. 

Výhodami včasného skríningu je skoré rozpoznanie potrebných právnych postupov, v tomto 
prípade primeraného odhadu alebo (v iných prípadoch) postupu udelenia výnimky. Dostatočne 
skoro sa tak rozpoznajú procesné riziká a je možné vykonať stratégie na to, aby sa im predišlo. 

Na lokalizáciu potenciálnych oblastí konfliktu sa používajú štandardné formuláre údajov lokalít 
sústavy Natura 2000, ako aj údaje z vnútroštátneho atlasu hniezdiacich vtákov a regionálne 
a lokálne prieskumy biotopov (ak sú dostupné a aktuálne). Pri hodnotení aktuálnej situácie 
a možných vplyvov sa zohľadňujú aj červené zoznamy (vnútroštátne alebo regionálne), údaje zo 
správy podľa článku 17, vnútroštátne a regionálne nariadenia týkajúce sa druhov chránených na 
vnútroštátnej úrovni alebo iné údaje dostupné pre daný región. Môžu sa použiť aj ďalšie údaje 
z monitorovania, ak sú k dispozícii, napr. z projektov na ochranu druhov alebo projektov LIFE 
vykonávaných v rámci regiónu. 

Zdroj: prípadová štúdia spoločnosti ASFINAG 

  

                                                           
5 RVS = usmernenia a nariadenia na účely plánovania, výstavby a údržby ciest (RVS) www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
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5.2. Príklad: Strategické plánovanie nových vodných elektrární na Dunaji 

Strategické plánovanie novej vodnej elektrárne v povodí Dunaja 

Hlavné zásady pre udržateľné vodné elektrárne v povodí Dunaja vypracovala Medzinárodná 
komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a krajiny v povodí Dunaja ich prijali v júni 2013. Hlavné 
zásady boli navrhnuté ako súčasť širokého participatívneho procesu, ktorý zahŕňal zástupcov 
z energetickej a environmentálnej správy, sektora využívania vodnej energie, mimovládnych 
organizácií a vedeckej komunity. 

Na účely rozvoja nových vodných elektrární sa v nich odporúča strategické plánovanie. Tento 
prístup by mal byť založený na dvojúrovňovom posudzovaní (vrátane zoznamov odporúčaných 
kritérií), vnútroštátnom/regionálnom posúdení a následne posúdení konkrétneho projektu. 

V prvom kroku sa určia úseky rieky, v ktorých sa vnútroštátnymi alebo regionálnymi právnymi 
predpismi/dohodami zakáže budovanie vodných elektrární (vylúčené zóny). Kritériá platné pre 
túto kategóriu v niektorých európskych krajinách zahŕňajú: chránené oblasti, úseky s vysokou 
ekologickou hodnotou, referenčné úseky, veľkosť povodia. 

Odporúčaný zoznam vnútroštátnych/regionálnych kritérií zahŕňa: 

‒ Prirodzenosť. Stav úsekov riek/vodných útvarov vo vzťahu k odchýlke od typovo špecifických 
prírodných podmienok týkajúcich sa hydrológie, morfológie, biologickej kontinuity, 
kontinuity sedimentov, ako aj biologických spoločenstiev. 

‒ Stav vodných útvarov vzhľadom na vzácnosť a ekologickú hodnotu. Vzácnosť typu rieky, 
ekologický stav úseku rieky a citlivosť. 

‒ Osobitná ekologická štruktúra a funkcia úseku rieky, aj vzhľadom na celkové 
povodie/čiastkové povodie a vo vzťahu k ekosystémovým službám. Napr. konkrétne biotopy 
pre citlivé/cenné druhy rýb alebo iné prvky biologickej kvality v ekológii rieky (napr. červený 
zoznam druhov.) 

‒ Chránené oblasti a lokality. Napr. oblasti sústavy Natura 2000, lokality, na ktoré sa vzťahuje 
Ramsarský dohovor, chránené územia biosféry UNESCO, regionálne a prírodné parky atď. 

V druhom kroku sa pomocou matice hodnotenia a klasifikačnej schémy posúdia všetky ostatné 
úseky. 

Keďže mnohé riečne úseky a záplavové oblasti povodia Dunaja sú chránené smernicami 
o vtákoch a biotopoch, je potrebné zohľadniť ustanovenia a požiadavky súvisiace so správou 
a ochranou lokalít sústavy Natura 2000 a potrebu primeraného odhadu vplyvu možných 
projektov v dotknutých oblastiach. 

Vnútroštátne/regionálne posúdenie je nástrojom, ktorý pomáha orgánom verejnej správy 
nasmerovať nové vodné elektrárne do oblastí, kde sa očakávajú minimálne vplyvy na životné 
prostredie. Podľa potreby treba zohľadniť aspekty celého povodia Dunaja alebo cezhraničné 
aspekty. Z vnútroštátneho/regionálneho posúdenia plynú výhody pre životné prostredie, ako aj 
pre vodohospodársky sektor a sektor využívajúci vodnú energiu, keďže sa ním zvyšuje 
predvídateľnosť rozhodovacieho procesu a transparentnosť udeľovania povolení pre nové 
projekty. 

Kým posúdenie na vnútroštátnej/regionálnej úrovni je viac všeobecné, posúdenie konkrétneho 
projektu, ktorým sa klasifikujú úseky rieky z hľadiska ich vhodnosti na potenciálne využívanie 
vodnej energie, poskytuje podrobné a hĺbkové posúdenie prínosov a vplyvov konkrétneho 
projektu. Ľahšie sa tak posúdi, či je projekt vhodne prispôsobený určitému miestu. Posúdenie 
konkrétneho projektu sa vykonáva v reakcii na žiadosť o vydanie povolenia pre novú vodnú 
elektráreň, a teda závisí od konkrétneho návrhu projektu. 



 

38 
 

Zmierňujúce opatrenia sa musia stanoviť tak, aby minimalizovali negatívne vplyvy vodných 
zariadení na vodné ekosystémy. Prioritnými opatreniami na udržanie a zlepšenie ekologického 
stavu vôd je zabezpečenie migrácie rýb a ekologického prietoku. 

Pre ekológiu rieky a mokrade priamo závislé od vodných ekosystémov sú dôležité ďalšie 
zmierňujúce opatrenia, napr. zlepšenie manažmentu sedimentov, minimalizácia negatívnych 
vplyvov umelej fluktuácie vodnej hladiny (špičkovania), zachovanie stavu podzemných vôd alebo 
obnova špecifických typov biotopov a pobrežných zón. Tieto opatrenia by sa preto mali 
zohľadniť v návrhu projektu a brať do úvahy nákladovú účinnosť a zabezpečenie dodávok 
energie. 

V prípade, že nové vodné elektrárne môžu ovplyvniť lokalitu sústavy Natura 2000, v hlavných 
zásadách sa uznáva možnosť použitia postupu stanoveného v článku 6 ods. 3 a 4 smernice 
o biotopoch. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3. Príklad: Priestorový plán pre veterné parky na otvorenom mori a elektrizačnú sústavu vo 

VHZ v nemeckom Severnom mori 

Priestorový plán elektrizačnej sústavy na mori pre nemeckú výhradnú hospodársku zónu 

v Severnom mori 

V pláne elektrizačnej sústavy na mori sa vymedzujú veterné parky na otvorenom mori, ktoré sú 
vhodné pre kolektívne elektrizačné sústavy. V pláne elektrizačnej sústavy sa okrem potrebných 
trás káblov a lokalít pre elektrizačnú sústavu veterných parkov na otvorenom mori stanovujú aj 
trasy káblov pre prepojovacie vedenie a opisy možného krížového prepojenia. 

Boli určené prioritné oblasti pre lodnú dopravu, potrubia a výrobu veternej energie na 
otvorenom mori v rámci nemeckej VHZ; ostatné spôsoby využitia v týchto oblastiach sú 
zakázané, pokiaľ nespĺňajú dané podmienky. V lokalitách sústavy Natura 2000 nie sú veterné 
turbíny povolené. Pri prechode do pobrežných vôd a pri križovaní schém rozdelenia plavby 
musia byť podmorské káble na prepravu energie vyrobenej vo VHZ vedené v koridoroch 
určených pre káble. Pri príprave plánu sa vykoná strategické environmentálne hodnotenie (SEA). 

S cieľom minimalizovať možné negatívne vplyvy na morské prostredie pri kladení potrubí 
a káblov je v pláne stanovené, že citlivé biotopy sa nemajú križovať počas období vysokej 
zraniteľnosti konkrétnych druhov. 

Počas kladenia a prevádzky potrubí a káblov je potrebné zabrániť poškodeniu alebo zničeniu 
piesčin, útesov a oblastí bentických spoločenstiev, ktoré si vyžadujú ochranu a vytvárajú 
osobitne citlivé biotopy, a je potrebné dodržiavať najlepšie environmentálne postupy podľa 
dohovoru OSPAR. Pri vytváraní plánu bola snaha, aby sa určovanie prioritných oblastí pre 
potrubie a veternú elektráreň prekrývalo. 

Cieľom zásad plánovania, ako je maximálne zoskupovanie káblov a vyhýbanie sa trasám cez 
lokality sústavy Natura 2000, je zmenšenie územia potrebného pre sieťovú infraštruktúru 
a zníženie potenciálnych vplyvov na morské prostredie. V pláne, ktorý bol podrobený 
strategickému environmentálnemu hodnoteniu, je stanovená kapacita a predpokladaný 
harmonogram vybudovania pripojenia elektrizačnej sústavy na mori v nasledujúcich 10 rokoch. 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

