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ÚVOD 
 
 
 
Východiská usmerňovacieho dokumentu 
 
Akvakultúra má v celosvetovom meradle rýchle rastúci podiel na produkcii potravín z vodného 
prostredia. Rybolov je v súčasnosti vo väčšine oblastí v blízkosti úrovne udržateľného 
využívania, alebo ju prekračuje. Zároveň sa v období 1973-2003 celosvetová spotreba rýb ako 
potravy zdvojnásobila a očakáva sa, že bude naďalej rásť (EC 20071). Podľa údajov FAO sa 
v roku 2008 akvakultúra podieľala na približne 46% svetovej produkcie rýb určenej na ľudskú 
spotrebu a odhaduje sa, že do roku 20122 tento podiel dosiahne viac ako 50%. V súčasnosti 
okolo 70% rýb spotrebovaných v EÚ pochádza z krajín mimo Únie. 
 
Akvakultúra je dôležitou hospodárskou činnosťou v mnohých pobrežných aj kontinentálnych 
regiónoch Únie, ale v posledných rokoch stagnuje. Cieľom reformy spoločnej rybárskej politiky 
je okrem iného rozvíjať plný potenciál akvakultúry v EÚ v súlade s cieľmi stratégie Európa 
2020, ktorými sú: udržateľnosť, potravinová bezpečnosť, rast a zamestnanosť. 
 
Odvetvie akvakultúry čelí početným výzvam: za najvýznamnejšie sa pokladajú limitovaný 
prístup k územiu a vodám a vydávanie licencií. Členské štáty by mali zlepšiť implementáciu 
legislatívy EÚ a zabezpečiť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty podnikajúce 
v odvetví akvakultúry. Za účelom uľahčenia poznania a vykonávania svojich hlavných 
nástrojov environmentálnej politiky, sa Komisia zaviazala k vypracovaniu usmerňovacích 
dokumentov, a to najmä usmernenia o akvakultúre a sústave Natura 2000. 
 
Natura 2000 je súvislá sústava území, ktoré sú vyhlasované na ochranu najvzácnejších a 
najohrozenejších druhov a typov biotopov v Európe v súlade s dvoma smernicami, smernicou 
o biotopoch a smernicou o vtákoch, ktoré predstavujú základy európskej politiky v oblasti 
ochrany biodiverzity. Hospodárske činnosti nie sú v lokalitách sústavy Natura 2000 alebo v ich 
okolí automaticky vylúčené. Musia však spĺňať požiadavky uvedené v článku 6 smernice 
o biotopoch, čo zabezpečí, aby sa tieto činnosti realizovali súlade s cieľmi ochrany lokalít v 
sústave Natura 2000. 
 
Na objasnenie relevantných ustanovení smerníc Komisia vypracovala niekoľko 
usmerňovacích dokumentov o správe lokalít Natura 2000 (uplatňovanie článku 6 smernice 
o biotopoch). Niektoré členské štáty si tiež vytvárajú vlastné usmernenia pre odvetvie 
akvakultúry o tom ako riešiť túto problematiku. Existuje však všeobecná zhoda, že je potrebné 
vypracovať podrobnejšie usmernenia EÚ týkajúce sa aktivít akvakultúry v súvislosti so 
sústavou Natura 2000. 
 
 
Účel tohto usmerňovacieho dokumentu 
 
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie, ktoré by uľahčilo poznanie a vykonávanie 
právnych predpisov EÚ, ktoré sú základom pre sústavu chránených území Natura 2000 v 
súvislosti s činnosťami akvakultúry. Usmernenie sa zameriava hlavne na implementáciu 
ustanovení čl. 6 ods. 3 a ods. 4 smernice o biotopoch (týkajúcich sa sa primeraného 
posúdenia plánov a projektov) a je určené na lepšie pochopenie cieľov ochrany lokalít a 

                                                 
1 EC, 2007. Opportunities for the development of Community aquaculture (Príležitosti pre rozvoj 
akvakultúry v Spoločenstve). Konzultačný dokument dostupný na: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. State of the World Aqualculture 2010. (Stav svetovej akvakultúry v roku 2010). 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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podporu osvedčených postupov, ktoré ilustrujú, ako môžu byť ustanovenia o ochrane prírody 
zlučiteľné s udržateľným rozvojom akvakultúry. 
 
Dokument bol vypracovaný v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia akvakultúry, expertami, 
orgánmi verejnej správy a mimovládnymi organizáciami prostredníctvom osobitnej pracovnej 
skupiny pri Európskej komisii. Jeho cieľom je poskytovať poradenstvo hlavne 
prevádzkovateľom v odvetví akvakultúry a orgánom verejnej správy, ako aj ostatným 
zainteresovaným stranám (napríklad správcom lokalít, mimovládnym organizáciám, 
verejnosti). 
 
 
Rozsah pôsobnosti dokumentu 
 
Tento usmerňovací dokument je viazaný a je v súlade so znením smernice o vtákoch 
a smernice biotopoch ako aj so širšími zásadami politiky EÚ v oblasti životného prostredia 
a odvetvia akvakultúry. Ďalším potenciálne relevantným právnym predpisom EÚ v oblasti 
životného prostredia (napr. rámcová smernica o vode, rámcová smernica o morskej stratégii, 
smernice EIA a SEA) sa podrobne nevenuje. 
 
Dokument nemá legislatívny charakter, nevytvára nové pravidlá, ale skôr poskytuje ďalšie 
usmernenia k uplatňovaniu pravidiel, ktoré už existujú. Ako taký odráža iba názory útvarov 
Komisie a nie je právne záväzný. Poskytnutie konečného výkladu smernice je úlohou 
Európskeho súdneho dvora. Ak už súd prijal k určitému problému jasné stanovisko, existujúca 
judikatúra je v relevantných prípadoch uvedená. 
 
Dokument tiež nenahrádza existujúce všeobecné interpretačné a metodické usmernenia 
Komisie k ustanoveniam článku 6 smernice o biotopoch3. Namiesto toho sa snaží objasniť 
konkrétne aspekty týchto ustanovení a uviesť ich do kontextu predovšetkým s aktivitami 
akvakultúry. Preto je potrebné vždy čítať toto usmernenie v spojení s existujúcimi 
všeobecnými usmerneniami a oboma smernicami4. 
 
V dokumente sa napokon uznáva, že v oboch smerniciach je zakotvená zásada subsidiarity a 
že je na členských štátoch aby určili postupy potrebné na ich vykonávanie. Osvedčené 
postupy opísané v tomto dokumente nie sú normatívne. Majú skôr poskytnúť užitočné rady, 
nápady a návrhy, ktoré vznikli v rozsiahlych diskusiách s predstaviteľmi odvetvia akvakultúry, 
mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami. 

                                                 
3 “Managing Natura 2000 sites. The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC” 
(Správa lokalít sústavy Natura 2000. Ustanovenia článku 6 smernice 92/43/EHS o biotopoch). 
“Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance 
on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”. “Guidance document on 
Article 6(4) of the ‘Habitats Directive’ 92/43/EEC” (“Hodnotenie plánov a projektov významne 
ovplyvňujúcich lokality Natura 2000”. Metodické usmernenie k ustanoveniam článku 6 ods. 3 a 4 
smernice o biotopoch 92/43 / EHS". "Usmernenie k článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch 92/43 / 
EHS”). http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Prípadové štúdie a príklady uvedené v tomto dokumente sú zahrnuté z dôvodu ich názornej hodnoty z 
hľadiska použitých metodík a prístupov, Komisia nemusí nevyhnutne súhlasiť so všetkými ich 
výsledkami. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  AKVAKULTÚRA V EU 
 
 
 
 
 
 
x Pod pojmom akvakultúra rozumieme chov alebo pestovanie vodných organizmov pomocou techník 

vytvorených na zvýšenie produkcie vodných organizmov nad prirodzenú kapacitu ich prostredia. 
Tieto organizmy ostávajú vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby od fázy chovu alebo 
kultivácie až po ich spracovanie alebo zber. 

 
x Akvakultúru môžeme charakterizovať mnohými spôsobmi, napríklad podľa druhu chovaného 

organizmu, prostredia využívaného na chov, intenzity produkcie a typu použitého výrobného 
systému. Pochopenie týchto aspektov je kľúčové na určenie interakcií prevádzok akvakultúry a 
prostredia. 

 
x Akvakultúra v EÚ pozostáva z troch hlavných pododvetví, ktoré majú odlišnú históriu a 

charakteristiky. Jedná sa o chov vodných schránkovcov a kôrovcov (57% celkovej produkcie v roku 
2009), chov sladkovodných rýb (18%) a chov morských rýb (25%)5. Chov vodných schránkovcov a 
kôrovcov produkuje približne rovnaký objem ako chov rýb, ale predstavuje len asi 34% z celkovej 
hodnoty (Framian, 20096). 

 
1.1 Produkcia v odvetví akvakultúry v EÚ 
 
V EÚ dominuje akvakultúra v morskom prostredí. Akvakultúra v sladkých vodách je však 
dôležitým segmentom európskej akvakultúry, najmä v krajinách strednej a východnej Európy. 
 
Obrázok 1. Produkcia v odvetví akvakultúry podľa typu produktu (2009)  
 

 
 

Zdroj: FAO  
 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Source: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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V sektore akvakultúry pôsobia zväčša malé a stredné podniky. Spomedzi členských štátov sú 
hlavnými producentami Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Grécko. 
Rozšírenie Európskej únie zvýšilo význam chovu kaprovitých rýb v sladkých vodách strednej a 
východnej Európy. Udržateľná akvakultúra poskytuje príležitosti na zníženie závislosti od 
voľne žijúcich populácií, na uspokojenie zvýšeného dopytu spotrebiteľov a na udržanie alebo 
vytváranie nových pracovných miest a podnikov. 
 
Obrázok 2: Produkcia členských štátov v odvetví akvakultúry (2009) 
 

         
 
Hlavné produkty z odvetia akvakultúry v EU sú uvedené nižšie. 
 

Obrázok 3: 10 najvýznamnejších druhov, ktoré sa chovajú v akvakultúre v Európskej únii (2009) 

Objem v tonách živej váhy a percento z celkovej 
hodnoty

 

Hodnota v tis. EUR a percento z celkovej hodnoty 

 

Zdroj: Fakty a čísla o SRP. 2012. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 
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1.2 Metódy a systémy akvakultúry, ktoré sa uplatňujú v EÚ 
 
Akvakultúra môže byť charakterizovaná mnohými rôznymi spôsobmi, napr. podľa chovaného 
organizmu, prostredia, v ktorom sa chov uskutočňuje, intenzity výroby a typu výrobného 
systému. Pochopenie týchto aspektov je kľúčové na určeniu interakcií akvakultúry so životným 
prostredím. V tejto kapitole sú stručne zhrnuté hlavné systémy akvakultúry, ktoré sa uplatňujú 
v Európe na mori aj v sladkých vodách. 
 
Pokiaľ ide o intenzitu výroby, pri extenzívnych chovoch sa nedodáva žiadne externé krmivo 
a produkcia aj potrava v tomto type kultúry závisí výlučne od prírodných procesov. V 
polointenzívnej akvakultúre sa môže za účelom zvýšenia produkcie doplnkovo prikrmovať. 
V intenzívnych produkčných systémoch je väčšia závislosť na externe dodávaných krmivách. 
 
 
1.2.1 Akvakultúra na mori a v pobrežných oblastiach 
 
Akvakultúrne činnosti, ktoré závisia od morskej vody, zahŕňajú rôzne systémy chovu vodných 
schránkovcov a kôrovcov a chov rýb, ktoré sú stručne uvedené nižšie. Prevádzky liahní pre 
tieto typy systémov sú tiež stručne spomenuté. 
 

x Chov vodných schránkovcov a kôrovcov 
 
Chov vodných schránkovcov a kôrovcov je primárne založený na jedincoch z voľnej 
prírody a na živinách z prírodného prostredia. V EÚ sa väčšinou chovajú slávky, a to najmä v 
Španielsku, Taliansku, Francúzsku a Holandsku. Významným je aj chov ustríc, predovšetkým 
vo Francúzsku. Ďalšou skupinou chovanou vo väčšom množstve v EÚ sú mušle, ich hlavným 
producentom je Taliansko. 
 
V EÚ sa praktizujú tri hlavné typy chovu: chov na plávajúcich plošinách a lanách, chov 
v prílivovej zóne a chov na dne (Huntington et al. 2006). 
 
- Plávajúce plošiny a laná: využívajú sa na chov slávok a iných vodných schránkovcov v 

hlbších vodách s využitím lán visiacich z plávajúcich plošín alebo rámov. Vyvinuli sa 
s cieľom zachytávania lariev mäkkýšov a vďaka dostupnosti kvalitnej vody a potravy. Táto 
forma akvakultúry sa stala osobitnou črtou pobrežia španielskej Galície, ako aj juhu, 
západu a severozápadu Írska a niektorých škótskych jazier.  

-  
- Chov v prílivovej zóne sa vo veľkom rozsahu uplatňuje v západnej Európe a je jednou zo 

starších, tradičnejších foriem akvakultúry v EÚ. Uskutočňuje sa v prílivovej zóne, a jeho 
výhodou je relatívna prístupnosť z pevniny ako aj dynamické fyzikálne prostredie na 
rozhraní medzi súšou a vodou. 

 
- Chov na dne je forma chovu, pri ktorej sa mladé jedince rozmiestňujú alebo „vrstvia“ na 

vhodný substrát a nechávajú sa dorásť. Výber substrátu závisí na konkrétnom druhu 
organizmu – slávky a ustrice dávajú prednosť tvrdým či pevným substrátom, kým 
infaunálne druhy ako napríklad lastúrniky uprednostňujú mäkšie substráty, do ktorých sa 
môžu zahrabať. Táto forma akvakultúry sa často praktizuje v plytkých pobrežných 
oblastiach alebo v ústiach riek. 

 
Pokiaľ ide o chované druhy, hlavnou skupinou v EÚ-27 sú slávky, zastúpené dvoma druhmi: 
slávka jedná Mytilus edulis a slávka stredomorská Mytilus galloprovencialis. Španielsko je 
zďaleka najväčším producentom slávok z akvakultúrnych chovov, jeho produkcia je vyššia ako 
celková produkcia ostatných významných producentov slávok - Holandska, Francúzska, 
Talianska a Veľkej Británie. 



 10 Usmerňovací dokument o aktivitách akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000 

Európska akvakultúra slávok je závislá na zbere násady (larvy a juvenilné slávky) z prírody. 
Existujú tri hlavné metódy chovu do marketingovej veľkosti: chov na dne, chov na drevených 
koloch a chov na závesných lanách. Obrovský španielsky farmový chov využíva laná 
v pobrežných oblastiach, vo Francúzsku a v Holandsku prevládajú chovy na dne alebo na 
koloch. Talianska produkcia je založená na chovoch na lanách umiestnených v pobrežných 
lagúnach.  
 
Niektoré krajiny produkujú vodné schránkovce i na farmách na otvorenom mori. Napríklad 
Francúzsko má tri také oblasti (v Stredozemnom mori, na atlantickom pobreží a v Severnom 
mori), a Belgicko má 4 oblasti chovu slávok v Severnom mori. Nedávna správa pracovnej 
skupiny ICES pre morské chovy slávok (ICES Working Group on Marine Shellfish Culture) 
poskytuje, okrem iného, prehľad týchto typov akvakultúry v členských krajinách tejto 
organizácie (ICES, 20117). 
 
Pokiaľ ide o ustrice, v Európe sa chovajú dva druhy, ale väčšinu produkcie v EU (viac ako 
95%) predstavuje ustrica veľká (Crassostrea gigas) na rozdiel od pôvodnej ustrice jedlej 
(Ostrea edulis) (Huntington et al. 2010). Ustrica veľká je dnes najviac chovaným druhom ustríc 
na svete, a Európa je štvrtým najväčším svetovým producentom (118 132 ton v roku 2009, 
Eurostat 20118). V Európe je najväčším producentom ustríc Francúzsko (104 640 ton v roku 
2009; Eurostat 2011). 
 
V závislosti na environmentálnych charakteristikách (výška prílivu, hĺbka vody a pod.) 
a miestnych tradíciách sa používajú štyri metódy chovu ustríc (EC DG MARE9): chovy na 
vyvýšených miestach (v sieťových vakoch pripevnených na pilieroch zapustených do dna 
v prílivovej zóne), chovy na dne (umiestnené priamo na dne v prílivovej zóne alebo pod 
hranicou najnižšieho odlivu), chovy v hlbokej vode (v zónach s hĺbkou do 10 m) a závesné 
chovy (na lanách, rovnako ako slávky, čo umožňuje ich chov na otvorenom mori). Pretože pri 
tejto metóde sú ustrice stále ponorené, rastú rýchlejšie. Je vhodná pre chov vo vodách bez 
prílivu alebo na otvorenom mori.  
 
Ďalšími druhmi vodných schránkovcov, ktoré sa chovajú v Európe sú mušle, lastúrniky 
z čeľade Pectinidae a ušne. Dvoma hlavnými druhmi mušieľ chovaných v Európe sú 
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) a Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850). 
 
Chov mušlí vyžaduje násadu (larvy, juvenilné slávky), ktoré sa získavajú cestou prirodzeného 
trenia na prirodzených produkčných lokalitách alebo v liahňach. Plôdiky (násada) sa 
odchovávajú pomocou rôznych metód, až do okamžiku kedy je možné mladé jedince vysadiť 
do prílivových zón alebo lagún, kde sa neskôr zbierajú. Techniky chovu mušlí sú jednoduché a 
pozostávajú v pravidelnej starostlivosti o substrát, odstraňovaní rias, morských hviezdic alebo 
iných predátorov, okysličovaní substrátu a udržiavaní vhodnej hustoty mušlí 
a rozmiestňovania juvenilných jedincov. 
 
Na zber sa využívajú rôzne metódy, ručné alebo z člnov, s využitím rôznych zberných 
nástrojov. Mechanický zber je možné realizovať vysávaním alebo bagrovaním; traktor 
vybavený bočným dopravníkovým pásom môže vyhrabávať a triediť mušle z v oblastiach 
piesočnatým dnom (FAO, 201110). 
 
                                                 
7 ICES. 2011. Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture (WGMASC), 5–8 April 2011, La 
Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 s. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
10 FAO 2011. Cultured Aquatic Species Information Programme. Ruditapes philippinarum. Cultured 
Aquatic Species Information Programme. Text by Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and Aquaculture 
Department [online]. Rome. Aktualizované 1. januára 2005. [Citované 5. júna 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
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x Liahne vodných schránkovcov a získavanie násady z prírodného prostredia 
 
Metódy pre chov dvojchlopňových mäkkýšov v liahňach sú dobre prepracované pre ustrice 
a mušle, ale v Európe neexistujú komerčné liahne alebo odchovne pre slávky, napriek tomu, 
že riadená reprodukcia a následná produkcia lariev a juvenilných slávok je technicky 
realizovateľná. Niekoľko odchovní pre slávky existuje mimo Európy (projekt Blue Seed 11). 
 
Celý rad úspešných techník bol vyvinutý pre liahne lastúrnikov z čeľade Pectinidae, ktoré 
prinášajú výhody v porovnaní s tradičným zberom násady pre dopĺňanie chovov, čo sa 
prejavuje predovšetkým pri selektívnych chovoch, a okrem toho umožňujú pravidelné 
zásobovanie násadou za nízke ceny. 
 
Medzi techniky pre získavanie násady (lariev, juvenilných slávok) pre chov slávok patrí zber 
v prírodnom prostredí na lanách či iných substrátoch, bagrovanie z prírodných kolónií 
a zoškrabovanie juvenilných slávok zo skál. 
 

x Chov morských rýb 
 
Chov morských rýb sa môže rozdeliť podľa polohy rybích fariem, ktoré môžu byť v pobrežných 
oblastiach alebo na otvorenom mori. 
 
Za chovy na otvorenom mori môžu byť považované také, ktoré sú vystavené významným 
účinkom vetra a vĺn, a kde je nutné aby vybavenie a plavidlá zabezpečujúce údržbu fungovali 
občas v nepriaznivých morských podmienkach. Rozhodujúcim faktorom býva často, ale nie 
vždy, vzdialenosť od pobrežia alebo od bezpečného prístavu, či pobrežnej základne12. 
Neexistuje však žiadna všeobecná definícia takýchto chovov. Holmer (201013) napríklad 
uvádza niektoré parametre, ktoré môžu byť vhodné na rozlíšenie troch typov umiestnenia 
fariem na chov morských rýb (viď tabuľku 1). 
 
Tabuľka 1. Definície chovov pobrežných, príbrežných a na otvorenom mori na základe 
niektorých fyzických a hydrodynamických charakteristík (podľa Holmer, 2010). 
 Chovy v pobrežnej 

oblasti 
Chovy v príbrežnej 
oblasti 

Chovy na otvorenom 
mori 

Fyzické 
charakteristiky 

< 500 m od brehu 
hĺbka vody < 10 m 
sú v dohľade z brehu 

500 m až 3 km od brehu 
hĺbka vody 10 až 50 m 
zvyčajne sú v dohľade 
z brehu 

>3 km od brehu 
hĺbka vody >50 m 
na kontinentálnom šelfe 
nie sú v dohľade z 
brehu 

Expozícia vlny < 1m 
miestne vetry 
miestne prúdy 
silné prílivové prúdy 
chránené 

vlny < 3 až 4 m 
lokalizované vetry 
lokalizované prúdy 
slabé prílivové prúdy 
čiastočne chránené  

vlny až do 5 m 
oceánske vetry 
oceánske vlnobitie 
žiadne prílivové prúdy 
exponované 

 
Akvakultúrne systémy v pobrežných oblastiach môžu byť situované do pobrežných lagún 
alebo v rybníkov a nádrží na pevnine. Chovy v lagúnach predstavujú tradičný pobrežný 
systém akvakultúry pochádzajúci zo Stredozemného mora, ktorý využíva pobrežné lagúny na 
zachytávanie migrujúcich plôdikov a ich chov na ľudskú spotrebu. Extenzívne chovy sú 
tradičnou aktivitou v niektorých oblastiach slaných močiarov Európy, kde farmy môžu získavať 
dostatočné množstvo plôdikov vhodnou reguláciou prítoku vody počas prílivu. 

                                                 
11 BLUE SEED Final Report. 2008. Dostupné na: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform (www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and research 
needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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V priebehu posledných 50 rokov boli vyvinuté metódy, ktoré postupne viedli k zintenzívneniu 
výroby, pretože sa zlepšili technológie umelého prikrmovania a nakladania s vodou. 
Uzatvárajú sa veľké brakické oblasti a vytvárajú sa komplexné systémy brániace úniku 
dospelých rýb - bariéry pre ryby v kanáloch, ktoré spájajú lagúny s morom. Hoci niektoré 
rozsiahle systémy si vystačia s poterom v  rámci systému, väčšina sa z nich dnes závisí na 
získavaní mladých rýb z vonkajších zdrojov. 
 
Rybníky na pevnine vznikali počas intenzifikácie akvakultúry v lagúnach a slaných 
močiaroch, v ktorých sú nízko položené územia pravidelne zaplavované počas skočného 
prílivu. Modernejšie rybničné systémy sa budujú nad hranicou najvyššieho prílivu, ale potom 
závisia na čerpaní vody. Zvyčajne sú plytké (t. j. s hĺbkou vody 0,75 až 1,5 m), extenzívne a 
teda pomerne veľké. Tieto rybničné systémy je možné používať na produkciu rýb (napríklad 
morský okúň, pražma, solea, pstruh dúhový morský), ale aj na produkciu kreviet a iných 
kôrovcov a vodných schránkovcov. 
 
Zemné rybníky sú hlavným produkčným systémom pre okúne morské a pražmy v Portugalsku 
a v južnom Španielsku. Rôzne farmy využívajú rôzne úrovne intenzifikácie a veľkosti rybníkov, 
ale vo všeobecnosti ide o polointenzívne systémy pokrývajúce veľké plochy, rozloha 
jednotlivých rybníkov sa pohybuje od jedného do niekoľkých hektárov. Napriek tomu, že sa 
tradične využívajú na produkciu morského okúňa a pražmy, nachádzame v nich aj prirodzené 
násady lariev iných druhov rýb, ako je solea senegalská (projekt SEACASE14) a v 
experimentálnom meradle aj solea európska zo Severného mora (projekt Zeeuwse Tong, 
Holandsko). 
 
Na pevnine sa akvakultúra môže prevádzkovať aj v nádržiach zásobovaných morskou vodou. 
Systémy nádrží na pevnine predstavujú intenzívne riešenia a využívajú sa na chov 
vysokoakostných rýb. Väčšina systémov je uzavretá a odchovné zariadenia sú umiestnené na 
mieste, ktoré je oddelené od vonkajšieho prostredia fyzickými filtrami a drenážami. Mnohé z 
týchto fariem používajú recirkulačné systémy a môžu dokonca využívať umelú morskú vodu, 
čím sa znižuje prítok vody do chovu a jej vypúšťanie. Pokrok v technológii recirkulácie teraz 
ponúka nové vyhliadky pre akvakultúru na súši. Skúmajú sa možnosti jeho použitia pre rôzne 
druhy. Možnosť riadenia parametrov vody, najmä jej teploty, robí tieto aktivity nezávislými na 
klimatických obmedzeniach. Chov kambaly veľkej, okúňa morského a pražmy kráľovskej sa 
tak pomocou tejto technológie rozširuje na sever Európy. 
 
V iných akvakultúrnych systémoch, ktoré sa používajú na mori, sa ryby chovajú vo veľkých 
vrecovitých sieťach ukotvených na dne a udržiavaných na povrchu obdĺžnikovým alebo 
kruhovým plávajúcim rámom. Tieto morské klietky sa v pobrežných vodách i na otvorenom 
mori vo veľkej miere používajú na chov rýb, ako sú lososy, okúne morské a pražmy, a v 
menšej miere pstruhy. Otvorenosť systému spôsobuje jeho zraniteľnosť vonkajšími vplyvmi (t. 
j. znečistením alebo fyzikálnymi vplyvmi), a zároveň vystavuje okolité prostredie vplyvu osádky 
a odpadov z týchto fariem. 
 
V EÚ v produkcii liahní dominuje okúň morský a pražma v Grécku. Tieto druhy produkuje aj 
Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Francúzsko. Komerčné liahne v Európe produkujú aj iné 
chovné druhy, ako napr. kambala veľká, solea obyčajná, atď. 
 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Sladkovodná akvakultúra 
 
V EÚ je možné rozlíšiť rôzne systémy produkcie sladkovodných rýb, a to najmä na základe 
intenzity činnosti, systému riadenia vodných zdrojov a použitých druhov. Medzi sladkovodnými 
produkčnými systémami však môžu existovať prekryvy a prechody. (Sustainaqua, 200915). 
 
V závislosti na systéme riadenia vodných zdrojov je možné podobne ako pri morskej 
akvakultúre rozlíšiť rybničné chovy rýb, prietokové systémy, recirkulačné systémy a klietkové 
chovy v sladkovodných jazerách a riekach. Existujú aj zmiešané systémy, v ktorých sú 
kombinované dva typy chovov, jeden intenzívny a druhý extenzívny, kedy je voda 
z intenzívneho systému zachytávaná a odvádzaná do systému extenzívneho. 
 
Produkcia sladkovodných rýb v rybníkoch sa často považuje za najstarší typ chovu rýb v 
Európe, počiatky ktorého siahajú do stredoveku. Typické rybníky pre chov rýb sú zemné 
depresie, v ktorých ryby žijú v prostredí podobnom prírodnému a živia sa prirodzenou 
potravou, ktorá v rybníkoch rastie samovoľne vďaka slnečnému žiareniu a živinám prítomným 
vo vode. Produkcia rýb v rybníkoch zostáva vo väčšine krajín "extenzívna" alebo 
"polointenzívna" (s doplnkovým kŕmením). 
 
V tradičných prietokových akvakultúrnych systémoch, voda prechádza chovným 
zariadením iba raz a potom sa vypúšťa späť do vodného prostredia. Prietok vody cez chovný 
systém dodáva rybám kyslík a odnáša zo systému rozpustené odpadové látky. Celkový objem 
vody v chovnom zariadení sa vymení aspoň raz za deň Najrozšírenejšou formou prietokovej 
akvakultúry je chov pstruhov, ktorý je rozšírený po celej Európe. Európskej produkcii pstruhov 
dominuje pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) (približne 95% celkovej produkcie). Hlavnými 
producentami v EÚ sú Taliansko a Francúzsko, po ktorých nasleduje Dánsko, Nemecko a 
Španielsko. Vo väčšina členských štátov EÚ ležia pstruhové farmy v blízkosti riek a využívajú 
betónové nádrže alebo rybníky. Na niektorých jazerách sa používajú aj klietkové chovy. 
 
Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS) sú suchozemské systémy, v ktorých sa voda 
opätovne používa po mechanickom, chemickom a biologickom prečistení. Tieto systémy 
prinášajú niekoľko výhod, ako sú: úspora vody, prísna kontrola kvality vody, vysoká úroveň 
biologickej bezpečnosti a v porovnaní s inými výrobnými systémami aj jednoduchšia kontrola 
produkcie odpadu. Majú však vysoké investičné aj prevádzkové náklady i vysokú spotreby 
energie. RAS majú doposiaľ malý podiel na európskej akvakultúrnej produkcii, 
najvýznamnejšie zastúpenie majú v Holandsku a Dánsku. Hlavnými sladkovodnými druhmi 
produkovanými v RAS sú úhor, pstruh a sumec, ale touto technológiou sa produkujú aj ďalšie 
druhy rýb. 
 
Klietkové chovy v sladkovodných jazerách a riekach tiež predstavujú obmedzené ale 
v niektorých vodných útvaroch významné možnosti pre rozvoj akvakultúry. 
 
Tabuľka 2. Niektoré dôležité druhy chované v sladkovodnej akvakultúre v EÚ 
 

Hovorový názov Vedecký názov druhu Hlavní producenti v EÚ 
Pstruh Oncorhynchus mykiss Taliansko, Francúzsko, Dánsko, Španielsko, 

Nemecko 
Kapor Cyprinus carpio Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, 

Slovensko  
Jeseter Acipenser Baerii,  

A. gueldenstaedtii, A. naccarii 
Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Nemecko 

Úhor Anguilla Anguilla Holandsko, Dánsko, Taliansko 
 
                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 
SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture (Príručka pre udržateľnú akavkutúru). 
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1.2.3 Integrovaná akvakultúra 
 
Vo vedeckej literatúre sa tento pojem používa na označenie rôznych foriem akvakultúry, 
medzi ktoré patria polykultúry, multitrofická akvakultúra a integrácia akvakultúry do iných 
činností, ako je napríklad poľnohospodárstvo, atď. Na úrovni akvakultúrnych chovov, pojem 
integrácia môže mať dva hlavný významy: 
• chov rôznych druhov v tej istej výrobnej jednotke 
• chov rôznych druhov oddelene po prúde jeden za druhým (ICES, 200516). 
 
Integrovaná multitrofická akvakultúra (IMTA) zahŕňa organizmy z rôznych trofických úrovní 
ekosystému (napríklad ryby, mäkkýše, riasy), kedy sa vedľajšie produkty jednaj z nich stanú 
vstupmi pre nižšiu úroveň (Szeremeta et al., 201017).  
 
Takéto systémy sa môžu použiť na recyklovanie odpadových živín z vyšších trofických úrovní 
na produkciu organizmov z nižšej trofickej úrovne s komerčnou hodnotou (Troell et al., 2009). 
IMTA môže priamo znížiť vplyv na životné prostredie, tým že podporí vstrebávanie 
rozpustených živín primárnymi producentami (napr. makroriasami) a zachytávanie 
miniatúrnych častí potravy aktívnymi filtrátormi (napríklad slávkami) a odstránením živín 
z danej lokality (Holmer 2010). Dvojchlopňové mäkkýše filtrujú riasy a organické častice z 
okolitej vody a využívajú ich ako potravu. Napríklad slávky, pôsobia ako prírodné filtre tým, že 
odstraňujú z vody fytoplanktón. Ak sa fytoplanktón rozrástol s použitím N a P z odpadov 
pochádzajúcich z klietok alebo nádrží, potom produkcia slávok odstraňuje časť takto umelo 
pridaných živín. 
 
Mäkkýše môžu mať preto pozitívny vplyv na kvalitu vody v pobrežných oblastiach a sú vhodné 
do polykultúr (koprodukcia s inými organizmami). Niektoré krajiny už zahájili integrované 
pilotné projekty integrovanej akvakultúry18. 
 

                                                 
16 ICES. 2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture (WGEIM), 11–
15 April 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 s. Dostupné na: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic Aquaculture. EU Regulations 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. IFOAM EU 
Group / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18 Napríklad v Španielsku, kde Národný poradný organ pre marikultúru (po španielsky JACUMAR) 
zahájil project: “Integrovaná akvakultúra: Pilotné skúsenosti s rozvojom multi-trofickej akvakultúry”. 
Obsahom projektu je vývoj vnútrozemských a morských pilotných integrovaných akvakultúrnych 
systémov, s cieľom zistiť či integrované systémy zlepšujú konkurencieschopnosť podnikov, tým, že im 
posyktujú ekonomické a environmentálne benfity.(18). Existujú dobré skúsenosti s chovom lastúrnikov 
pod rybochovnými farmami. (JACUMAR 2011).  
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 
  
 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2.  OCHRANA BIODIVERZITY A SÚSTAVA NATURA 
2000 

 
 
 
x Cieľom sústavy Natura 2000 je chrániť biotopy a druhy európskeho významu, ktoré sú vzácne alebo 

ohrozené. Nie je to systém prísnych prírodných rezervácií, kde sú vylúčené všetky ľudské činnosti. 
Účelom je sústavy je, aby ľudské činnosti boli vykonávané v rámci jednotlivých lokalít Natura 2000 
takým spôsobom, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov ochrany lokality. 

 
x V rámci lokalít Natura 2000 musia členské štáty: 1) prijať vhodné ochranné opatrenia, ktoré 

zodpovedajú ekologickým požiadavkám chránených typov biotopov a druhov prítomných na 
lokalitách; a 2) zabrániť činnostiam, ktoré by mohli významne poškodiť tieto druhy alebo zhoršiť stav 
biotopov chránených druhov alebo chránených typov biotopov. 

 
x Existuje mnoho zaujímavých príkladov koexistencie akvakultúry s lokalitami Natura 2000, ktoré sú 

obojstranne prospešné. Na mnohých týchto miestach sa akvakultúra praktizuje tradičným spôsobom 
a považuje sa za zlučiteľnú s požiadavkami na ochranu lokalít alebo sa týmto požiadavkám 
prispôsobila. 

 
x Okrem ochrany jadrových lokalít prostredníctvom sústavy Natura 2000, obe smernice tiež vyžadujú, 

aby členské štáty vytvorili systém všeobecnej ochrany všetkých prirodzene sa vyskytujúcich druhov 
voľne žijúcich vtákov v EÚ a druhov uvedených v prílohe IV smernice o biotopoch. Tieto ustanovenia 
sa uplatňujú vo vnútri aj mimo chránených lokalít. 

 
 
2.1  Politika EÚ v oblasti ochrany biodiverzity 
 
Stratégia EÚ na ochranu biodiverzity do roku 202019, publikovaná v máji 2011, sa zameriava 
na zastavenie úbytku biodiverzity a urýchlenie prechodu EÚ na efektívne využívanie zdrojov 
a zelenú ekonomiku. Zahŕňa šesť vzájomne sa podporujúcich a navzájom závislých cieľov. 
Konkrétne opatrenia sú uvedené v prílohe k Oznámeniu Komisie. Úplná implementácia 
smerníc o biotopoch a vtákoch je predmetom cieľa 1. V súvislosti s udržateľným využívaním 
zdrojov rybného hospodárstva stratégia v rámci aktivity 14b) uvádza, že "Komisia a členské 
štáty budú podporovať vykonávanie rámcovej smernice o morskej stratégii vrátane 
prostredníctvom poskytnutia finančnej motivácie v rámci budúcich finančných nástrojov pre 
rybné hospodárstvo a v rámci morskej politiky zameranej na morské chránené územia 
(vrátane území sústavy Natura 2000 a území zriadených medzinárodnými alebo regionálnymi 
dohodami)". 

2.2  Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch 
Smernica o biotopoch 92/43/EHS spolu so smernicou o vtákoch 2009/147/ES20 tvoria základy 
politiky ochrany prírody v rámci EÚ. Ich účelom je: 

x zabezpečiť ochranu vzácnych a ohrozených druhov v celom prirodzenom areáli výskytu v 
rámci EÚ prostredníctvom súboru ustanovení o ochrane druhov; 

x zabezpečiť ochranu kľúčových území pre mnohé vzácne a ohrozené druhy a typy biotopov 
prostredníctvom vyhlásenia a správy lokalít v rámci sústavy Natura 2000. 

                                                 
19 KOM(2011) 244 v konečnom znení. Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: Stratégia EÚ v 
obasti biodiverzity do roku 2020. SEK (2011) 540 v konečnom znení. SEC (2011) 541 v konečnom 
znení. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Čo znamená "priaznivý stav ochrany" v praxi? 

Konečným cieľom smernice o biotopoch je zabezpečiť, aby druhy a typy biotopov, na ktoré sa 
vzťahuje, dosiahli takzvaný "priaznivý stav ochrany" a aby bolo zabezpečené ich dlhodobé 
prežitie v celom prirodzenom areáli v rámci Európy. 

V prípade druhu, na ktorý sa smernica vzťahuje to znamená (viď článok 1, písmeno i), že:  
- údaje o dynamike populácie druhu ukazujú, že druh sa sám dlhodobo udržuje a už 

neprejavuje známky pokračujúceho poklesu;  
- jeho prirodzený areál sa nezmenšuje; 
- existuje a pravdepodobne bude ďalej existovať dostatočne veľký prirodzený biotop na 

dlhodobé udržanie jeho populácie. 

V prípade typu biotopu, sa za priaznivý stav ochrany (viď článok 1, písmeno e) považuje keď:  
- jeho prirodzený areál a územie, ktoré pokrýva v rámci areálu zostávajú stabilné alebo sa 

zväčšujú; a 
- existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je 

pravdepodobné, že budú ďalej existovať v dohľadnom čase; 
- stav ochrany jeho typických druhov je tiež priaznivý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treba poznamenať, že smernice sa netýkajú všetkých druhov rastlín a živočíchov v Európe (t. 
j. celej biodiverzity v EÚ). Zameriavajú sa približne na 1 500 druhov (z celkového počtu 
približne 100 000 alebo viac druhov známych v Európe), ktoré sú vzácne alebo ohrozené 
a potrebujú ochranu, aby sa zamedzilo ich vyhynutiu. Často sa o nich hovorí ako o druhoch 
európskeho významu alebo záujmu. Smernice zabezpečujú tiež ochranu približne 230 
európsky významných typov biotopov (vrátane morských a pobrežných biotopov, 
sladkovodných biotopov, mokradí a pod.). 
 
V roku 2007 členské štáty po prvýkrát predložili správy o stave ochrany biotopov a druhov, na 
ktoré sa vzťahuje smernica o biotopoch. Na základe toho Komisia vypracovala konsolidovanú 
správu o stave ochrany každého druhu a typu biotopu na biogeografickej úrovni a úrovni EÚ. 
Tieto prehľady poskytujú užitočné kontextové informácie21. 
 
Obrázok 4. Zhodnotenie stavu ochrany niektorých skupín biotopov, ktoré sú relevantné pre 
projekty v odvetví akvakultúry (hodnota v zátvorke sa vzťahuje na počet hodnotení v každej skupine) 
(podľa EC 200922). 
 

 
 
  █   Priaznivý █   Neznámy █   Nepriaznivý – nedostatočný █    Nepriaznivý - zlý 
 
 

 
 
                                                 
21 Všetky správy sú k dispozícii na adrese: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 KOM(2009)358 v konečnom znení. Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Súhrnná 
správa o stave ochrany typov prirodzených biotopov a druhov, ako sa vyžaduje v článku 17 smernice o 
biotopoch. Dostupné na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0358&from=EN 
 
 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0358&from=EN
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2.3  Sústava Natura 2000 
 
Dôležitou súčasťou oboch smerníc o 
prírode je vytvorenie sústavy lokalít 
Natura 2000, ktoré sú vyhlásené pre 
ochranu druhov a typov biotopov 
európskeho významu uvedených v 
príslušných prílohách smerníc. Do 
mája 2012 bolo do sústavy Natura 
2000 zahrnutých viac než 26 000 
lokalít23. Spoločne pokrývajú okolo 
18% pevniny v EÚ-27 a tiež významné 
morské oblasti 24. 
 
Každá jednotlivá lokalita prispeje 
k napĺňaniu cieľov sústavy stanovením 
cieľov ochrany a implementáciou ochranných opatrení potrebných na splnenie týchto cieľov. 
Opatrenia sa budú odvíjať od aktuálneho stavu ochrany a špecifických ekologických 
požiadaviek chránených druhov a typov biotopov nachádzajúcich sa na danej lokalite 
(podrobnosti viď kapitola 5). 
 
 
Obrázok 5: Rozšírenie lokalít Natura 2000 v rámci EÚ-27. 

 
Sústava Natura 2000 nie je sústavou prísnych prírodných rezervácií, v ktorých sú zakázané 
všetky ľudské činnosti. Naopak, podporuje princíp udržateľného rozvoja. Jej cieľom je 
zabezpečiť aby sa ľudské aktivity realizovali spôsobom, ktorý umožní dosiahnutie cieľov 
ochrany stanovených pre konkrétne lokality v sústave Natura 2000 (v závislosti od druhov a 
typov biotopov európskeho významu, ktoré sa na lokalitách vyskytujú). 
                                                 
23 Európska komisia, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Často dochádza k značnému prekryvu lokalít vylásených poďľa smernice o vtákoch (SPAs) a lokalít 
vyhlásených podľa smernice o biotopoch (SCIs), a preto údaje nie sú kumulatívne. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Článok 6 smernice o biotopoch stanovuje opatrenia, ktoré sa musia realizovať v rámci každej 
lokality v sústave Natura 2000. Členské štáty predovšetkým musia: 
x prijať vhodné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám 

chránených typov biotopov a druhov nachádzajúcich sa na lokalite (článok 6.1), 
x zabrániť aktivitám, ktoré môžu významne vyrušovať tieto druhy alebo poškodiť biotopy 

chránených druhov alebo chránené typy biotopov (článok 6.2). 
 
S cieľom pomôcť určiť, ktoré ochranné opatrenia by sa mali prijať na jednotlivých lokalitách 
Natura 2000, smernica o biotopoch podporuje vypracovanie manažmentových plánov. Tieto 
môžu byť špeciálne navrhnuté pre danú lokalitu alebo integrované do iných plánov rozvoja. 
 
Zatiaľ čo sa odstavce 1 a 2 článku 6 smernice o biotopoch týkajú každodennej správy a 
ochrany lokalít sústavy Natura 2000, odstavce 3 a 4 tohto článku stanovujú postup, ktorý treba 
dodržiavať pri plánovaní nových projektov, ktoré by mohli mať vplyv na lokalitu Natura 200025. 
Tento postup je podrobne opísaný v kapitole 5. Každá lokalita sústavy Natura 2000 je 
jedinečná a musí sa byť posúdená jednotlivo, a to najmä pokiaľ ide o vykonanie primeraného 
posúdenia podľa článku 6 smernice o biotopoch. 
 
Okrem vyhlásenia najvýznamnejších území za lokality v rámci sústavy Natura 2000 sa v 
článku 10 smernice o biotopoch tiež vyžaduje, aby členské štáty zlepšili ekologickú súdržnosť 
sústavy v krajine tým, že zachovajú a podľa potreby vytvoria krajinné prvky, významné pre 
voľne žijúce živočíchy a rastliny, ako sú biokoridory alebo interakčné prvky, ktoré napomáhajú 
migrácii a šíreniu druhov v krajine. 
 
2.4.  Aktivity akvakultúry na lokalitách Natura 2000 
 
Akvakultúrne aktivity sa realizujú na mnohých lokalitách sústavy Natura 2000. Z prvej 
analýzy26 existujúcich akvakultúrnych aktivít v rámci sústavy, ktorá bola vypracovaná na 
základe správ členských štátov a informácií z databázy Natura 2000, je známe, že vo viac ako 
5% území sa aktivity akvakultúry realizovali už v čase ich vyhlásenia. Jednalo sa teda o viac 
ako 1 200 lokalít vyhlásených podľa smernice o vtákoch (SPAs) a lokalít podľa  smernice 
o biotopoch (SCIs)27. V skutočnosti mnohé z týchto lokalít boli vyhlásené pretože akvakultúrne 
aktivity udržiavali vhodné biotopy (napr. rybníky) pre druhy európskeho významu. V značnom 
počte území sa akvakultúrne aktivity realizujú na celej rozlohe lokality a zahŕňajú prírodné 
alebo umelé rybníky, jazerá alebo lagúny. 
 
Existujú zaujímavé príklady koexistencie medzi akvakultúrou a lokalitami v sústave Natura 
2000, ktoré prinášajú obojstranné výhody (viď kapitolu 3.6). Na mnohých miestach sa 
akvakultúra praktizuje tradične a považuje sa za zlučiteľnú s požiadavkami na ochranu lokalít 
alebo sa im prispôsobila. Pozitíve príklady pobrežnej akvakultúry nájdeme v južnej Európe, 
v strednej Európe zase nájdeme pozitívne príklady sladkovodnej akvakultúry. Existuje mnoho 
známych lokalít v sústave Natura 2000 v Európe, kde sa akvakultúra v súčasnosti 
implementuje udržateľným spôsobom, ako napríklad Waddensee v Holandsku, Arcachon vo 
Francúzsku, ústie rieky Sado v Portugalsku, Doñana v Španielsku, chov vodných 
schránkovcov a kôrovcov v Anglicku a vo Walese a niekoľko jazier v Škótsku. 
 
                                                 
25 Toto sa vzťahuje na SCIs, SACs a SPAs a netýka sa to len plánov a projektov v rámci lokalít sústavy 
Natura 2000 ale tiež tých, ktoré sa projektujú mimo lokalít ale môžu mať významy negatívny vplyv na 
ochranu druhov a biotopov na lokalite Natura 2000. Napríklad priehrada postavená vyššíe proti prúdu 
rieky môže pozmeniť alebo zastaviť pravidelné zaplavovanie mokrade, ktorá je významná pre ochranu 
vtáctva a leží nižšie po prúde. 
26 Analýza bola spracovaná s použitím súboru dát o sústave Natura 2000 od GR ENV Európskej 
komisie (máj 2011). Tento súbor dát zahŕňa 26 124 lokalít v sústave Natura 2000 (SCIs a SPAs). 
27 Databáza Natura 2000 poskytuje informácie o lokalitách a ľudských aktivitách, ktoré sa na nich 
realizujú, vrátane akvakultúry.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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2.5  Usmernenia o Natura 2000 
 
Európska komisia uverejnila niekoľko usmerňovacích dokumentov o ustanovení a správe 
lokalít v sústave Natura 2000, ktoré sú tiež dôležité z hľadiska rozvoja akvakultúrnych aktivít. 
Zahŕňajú výklad ustanovení článku 6 smernice o biotopoch týkajúcich sa správy lokalít sústavy 
Natura 2000, metodické usmernenia pre hodnotenie plánov a projektov významne 
ovplyvňujúcich lokality Natura 200028, usmernenia na vytvorenie siete Natura 2000 v morskom 
prostredí29, ako aj príklady osvedčených postupov30. 
 
Ďalšie príslušné usmernenia o správe lokalít Natura 2000 a o ochrane biotopov a druhov 
chránených smernicami o prírode31 sú k dispozícii aj na národnej úrovni. Zhrnutie príslušných 
informačných zdrojov, ktoré môžu byť užitočné na účely tohto usmernenia, je uvedené v 
prílohe 2. 

 
2.6  Ostatné dôležité relevantné ustanovenia 
 
Okrem sústavy Natura 2000, smernice tiež ustanovujú všeobecný systém ochrany pre všetky 
druhy voľne žijúcich vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území EÚ (smernica o vtákoch, 
článok 5), ako aj pre druhy živočíchov a rastlín uvedené v prílohe IV smernice o biotopoch 
(článok 1232 a článok 13) - viď prílohu 1. Všeobecná ochrana sa aplikuje ako na lokalitách 
Natura 2000, tak aj mimo nich.  
 
Okrem toho je potrebné pri plánovaní alebo riadení akvakultúrnych činností zohľadniť 
environmentálne ciele podľa rámcovej smernice o vode 2000/60/ES a rámcovej smernice o 
morskej stratégii 2008/56/ES. Relevantné ustanovenia sa uplatňujú vo vnútri aj mimo lokalít 
Natura 2000 a podobne ako v prípade smerníc o EIA a SEA sú zhrnuté v prílohe 1. 

                                                 
28 Viď: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Webová stránka Joint Nature Conservation Committee (Spoločný výbor pre ochranu prírody) 
napríklad poskytuje informácie o morských biotopoch a druhoch, ako aj o SACs (UEV) a SPAs (CHVU) 
v UK. Rovnako, webová stránka organizácie the Scottish Natural Heritage obsahuje interaktívnu mapu, 
ktorá identifikuje lokality v sústave Natura 2000 v Škotsku a tiež odporúčania ohľadom správy lokalít 
vyhlásených podľa smernice o biotopoch. Iným príkladom je Usmernenie o sústave Natura 2000 a 
akvakultúre publikované vo Francúzsku (Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - 
Les cultures marines), cieľom ktorého je poskytnúť pomoc subjektom, ktoré vykonávajú aktivity 
akvakultúry na morských lokalitách. 
32 Viď Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive (Usmerňovací dokument o prísnej ochrane druhov európskeho významu, na ktoré sa 
vzťahuje smernica o biotopoch). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3.  POTENCIÁLNE VPLYVY AKVAKULTÚRNYCH 
ČINNOSTÍ NA PRÍRODU A ŽIVÉ ORGANIZMY 
 
 
 
 
 
 
x Vplyvy rôznych akvakultúrnych systémov závisia od mnohých faktorov, vrátane hydrogeografických 

podmienok na mieste daného chovu, typu chovaných organizmov a produkčných metód, postupov 
riadenia a pod. Pri posudzovaní možného rizika musia byť všetky tieto faktory zohľadnené. 

 
x Rôzne systémy akvakultúry môžu mať rôzne dopady a môžu rôznym spôsobom ovplyvňovať životné 

prostredie, napríklad môžu spôsobiť stratu alebo poškodenie biotopov, vyrušovanie, vytláčanie 
druhov z ich stanovíšť ako aj zmeny v spoločenstvách. Niektoré akvakultúrne systémy môžu však 
mať pozitívny vplyv na biodiverzitu na lokalite. 

 
x Citlivosť a resiliencia ekosystémov a asimilačná kapacita životného prostredia sú kľúčové 

charakteristiky pri určovaní rozsahu a významnosti vplyvu. 
 
x Umiestnenie chovu je často najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť, aby sa zamedzili alebo 

znížili možné vplyvov činností akvakultúry. Spolu s tým je potrebné uplatňovať postupy dobrej praxe 
a primerané zmierňujúce opatrenia, ktoré sú v súčasnosti pre väčšinu významných vplyvov rôznych 
akvakultúrnych systémov už dobre známe. 

 
 
 
3.1  Potreba individuálneho prístupu – relevantné faktory 
 
Všetky druhy chovov pôsobia na životné prostredie a akvakultúra nie je v tomto smere 
výnimkou. Potenciálne vplyvy rôznych systémov akvakultúry boli široko opísané vo vedeckej a 
technickej literatúre. Tieto vplyvy sú pre každú lokalitu veľmi špecifické a závisia na 
podmienkach životného prostredia a chovu. Akékoľvek možné riziká sa musia posúdiť so 
zreteľom na všetky relevantné prvky a ich špecifický stav, ako aj na ciele ochrany príslušnej 
lokality. Treba tiež zdôrazniť, že možné negatívne vplyvy môžu byť zmiernené vhodným 
riadením, vhodným umiestnením prevádzky, atď. 
 
Existuje mnoho faktorov, ktoré podmieňujú celkový vplyv akvakultúry. Spomedzi týchto 
faktorov, je pre stanovenie environmentálneho vplyvu určujúce umiestnenie farmy, druh 
kultivovaných organizmov (ryby, kôrovce, mäkkýše, ostatné bezstavovce a morské riasy) a 
používané metódy (napr. množstvo a druh krmiva, hustota osádky, použitie chemických 
prípravkov). Okrem toho je kľúčovým faktorom aj citlivosť alebo zraniteľnosť životného 
prostredia na možné tlaky z akvakultúrnych činností. Všetky tieto faktory determinujú 
asimilačnú kapacitu životného prostredia voči akvakultúrnym aktivitám. 
 
 
 
3.1.1  Lokalita 
 
Výber lokality pre akvakultúru a umiestnenie prevádzky v rámci lokality sú pravdepodobne 
najdôležitejším faktorom pri určovaní jej vplyvu na životné prostredie. Ekologické 
charakteristiky, napríklad biodiverzita, štruktúra ekosystémov, dynamika a vzájomné vzťahy 
spoločenstiev, sa na rôznych lokalitách líšia. Rovnako špecifické sú ciele ochrany každej 
lokality Natura 2000. 
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Okrem toho environmentálne premenné určia do istej miery druh a stupeň vplyvu tlakov 
akvakultúry. Hydrografické a topografické charakteristiky lokality sú veľmi dôležité najmä pre 
tie farmy, a to ako na pevnine tak i na mori, u ktorých sú výmena vody a rozptýlenie odpadu 
závislé na prírodnom pohybe vody (prúdy, príliv, odliv). Životnosť, možnosti rozširovania a 
intenzifikácie a ekologický efekt fariem sú často determinované fyzikálnymi charakteristikami 
vybraného miesta. Úroveň a rozsah ekologických zmien sa preto môžu meniť od lokality k 
lokalite. 
 
 
3.1.2  Chované druhy 
 
Organizmy chované v akvakultúre sa výrazne líšia svojimi biologickými a ekofyziologickými 
vlastnosťami. Reprodukcia, stravovacie návyky, potravné a výživové požiadavky, správanie, 
schopnosť rastu, požiadavky na kvalitu vody, tolerancia voči stresu a náchylnosť voči 
napadnutiu parazitmi a chorobami charakterizujú vhodnosť každého druhu na chov. 
 
Veľmi špecifické vlastnosti chovaných organizmov tiež určujú typ, významnosť a rozsah 
ekologických dôsledkov. Tiež je potrebné zvážiť biologické interakcie medzi chovanými 
organizmami a prirodzenými spoločenstvami - môžu byť obmedzené na bezprostredné okolie 
lokality alebo ovplyvniť širšie oblasti. 
 
 
3.1.3  Metódy chovu  
 
Výber metód chovu bude do určitej miery závisieť na výbere druhov a lokality. Akvakultúrne 
chovy môžu fungovať v extenzívnych, polointenzívnych a intenzívnych podmienkach. 
 
Pri niektorých otvorených systémoch je intenzita výroby dobrým indikátorom potenciálneho 
vplyvu, bez ohľadu na environmentálne charakteristiky a asimilačnú kapacitu danej lokality 
(viď nižšie). V podmienkach európskej akvakultúry sú najzrejmejším príkladom klietkové 
chovy, v ktorých biomasa na lokalite bude zhruba naznačovať celkový potenciálny 
environmentálny vplyv vyvolaný chovom. 
 
Miestne podmienky a manažmentové techniky môžu prispieť k zníženiu alebo eliminácii 
možných vplyvov tohto typu akvakultúrneho systému. V prípade uzavretých systémov však 
intenzita výroby nie je nevyhnutne ukazovateľom možného vplyvu na životné prostredie - 
napríklad vysoko intenzívna farma využívajúca recirkuláciu môže byť z dôvodu izolácie od 
vonkajšieho prostredia z environmentálneho hľadiska neškodná. 
 
V prípade extenzívnej akvakultúry, najmä pri chove vodných schránkovcov, nedochádza 
k prísunu krmiva ani liečiv, a produkcia a i zásobovanie krmivom v tomto type chovu závisí 
výhradne na prírodných procesoch. Chovy sa prevádzkujú v prírodnom prostredí ako 
prirodzené prvky ekosystému. Preto tiež „tovary“ a „služby“, ktoré prinášajú vodné 
schránkovce životnému prostrediu (Ferreira et al, 2011, Coen & Shumway, 2011) sú aj 
prirodzeným prínosom chovu vodných schránkovcov pre prírodné procesy. 
 
Týka sa to filtrácie a obnovy živín, procesov poskytujúcich potravu pre troficky vyššie úrovne 
(vtáky) a biotopy pre (epi)bentické druhy. Hoci sa v tomto dokumente dôraz kladie na 
potenciálne negatívne vplyvy akvakultúry na ciele ochrany lokalít Natura 2000, je dôležité 
pripomenúť, že extenzívna akvakultúra slúži aj ako nástroj pre starostlivosť o prírodu a jej 
ochranu, a tým prispieva k zachovaniu predmetu ochrany lokalít (Smaal et al, 2010). 
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3.1.4  Citlivosť, rezistencia a resiliencia 
 
Niektoré typy ekosystémov sú v porovnaní s inými citlivejšie na environmentálne "tlaky" 
vyvolané akvakultúrou (pričom treba mať na pamäti, že všeobecný termín „akvakultúra“ 
zahŕňa mnoho rôznych činností, ktoré môžu mať rôzne vplyvy v závislosti od spôsobu ich 
riadenia). Citlivosť v súvislosti s činnosťami akvakultúry môže byť opísaná ako rozsah, v akom 
činnosti akvakultúry povedú k "dopadu" na ekosystém, v ktorom sa akvakultúra uskutočňuje. 
 
Citlivosť môže závisieť na: 

x rôznych typoch prostredia, v ktorom sa akvakultúra prevádzkuje a na konkrétnych 
fyzických podmienkach; 

x rôznych druhoch biologických spoločenstiev nachádzajúcich sa v prostredí využívanom 
pre akvakultúru a na „rezistencii“ každého typu spoločenstva voči akvakultúrnym chovom. 

 
Citlivosť závisí od intolerancie druhu alebo biotopu na poškodenie vonkajšími faktormi a na 
dobe potrebnej na jeho následné navrátenie do predošlého stavu. Citlivý druh alebo biotop je 
taký, ktorý je nepriaznivo ovplyvnený vonkajšími faktormi, vyvolanými ľudskou činnosťou alebo 
prírodnými udalosťami (usmrtený/zničený, "vysoká" intolerancia) a očakáva sa, že na 
obnovenie bude potrebovať veľmi dlhé časové obdobie, t. j.> 10 alebo do 25 rokov ("nízka", 
schopnosť samoobnovy). Intolerancia a preto citlivosť sa musí posudzovať vzhľadom na 
zmenu v konkrétnom faktore (MarLIN, 2005). Medzi environmentálne podmienky, ktoré znižujú 
citlivosť ekosystému, patrí väčšia disperzia chovu a rýchlejšia výmena látok na úrovni 
vodného útvaru. Ekologická teória tvrdí, že ekologické spoločenstvá, ktoré sú dobre vyvážené 
biologické komunity – teda také, v ktorých sa nachádza veľké množstvo druhov a zmes 
rôznych foriem života - sú schopnejšie odolávať "tlaku" (Tett et al., 2007). 
 
Rezistencia je "schopnosť ekosystému odolávať rušeniu bez toho, aby došlo k fázovému 
posunu alebo strate štruktúry alebo funkcie" (Odum, 1989). Rôzne druhy a biotopy majú rôzny 
stupeň rezistencie voči tlakom. Miera, v akej je konkrétna ochranná jednotka ovplyvnená 
určitým tlakom, sa líši v závislosti od takej jednotky a príslušného tlaku. (Crowe a kol., 2011). 
 
Resiliencia je schopnosť systému zotaviť sa zo zmeny. Morské ekosystémy majú inherentnú 
rezistenciu voči poškodeniu a zániku, ktorá sa líši v závislosti na prírodných podmienkach a 
úrovni tlakov, ktoré na ne pôsobia. Relatívne exponovanejšie oblasti, ktoré sú prirodzene 
vystavené vysokej miere fyzických disturbancií, sa po antropogénnej fyzickej disturbancii 
dokážu zotaviť rýchlejšie ako oblasti, ktoré sú vystavené menšej úrovni disturbancií. (Crowe a 
kol., 2011). 
 
 
3.1.5  Asimilačná kapacita a únosnosť33 
 
Asimilačnú kapacitu môžeme definovať ako schopnosť ekosystému vo vodnom útvare 
absorbovať antropogénne vstupy látok bez poškodenia zdravia ekosystému alebo jeho 
schopnosti poskytovať tovary a služby. 
 

                                                 
33 Ďaľšie informácie o stanovovaní asimilačnej capacity a únosnosti je možné najsť v sade dokumentov 
ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ management-for-
sustainability). 
Nedávno bol vypracovaný model pre odhadovanie únosnosti a asimilačnej capacity akvakultúry vo 
vzťahu k odpadom vo fjordoch, ktorý bol otestovaný v typickom škótskom fjorde (Tett et al. 2011). Ide o 
fyzikálno-biologický model, určený na podporu kontroly kvalitu vody tým, že simuluje vzťahy medzi 
tlakmi a vplymi. 
 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Únosnosť je v akvakultúre definovaná ako maximálna možná biomasa chovaného druhu, 
ktorá nepresahuje maximálnu mieru prijateľných dopadov na osádku chovu a jej prostredie. 
Únosnosť závisí okrem iného od schopnosti ekosystému opätovne dodávať látky, ako je 
kyslík, spotrebované všetkými chovanými živočíchmi, alebo fytoplanktónom, ktorými sa živia 
vodu filtrujúce lastúrniky (Tett et al., 2011). 
 
 
3.2  Hlavné potenciálne tlaky a vplyvy rôznych akvakultúrnych systémov – možné 
zmierňujúce opatrenia a dobrá prax 
 
Ako už bolo uvedené, pozorované vplyvy akvakultúry na konkrétnu lokalitu nie sú vo 
všeobecnosti priamo prenosné na inú lokalitu, dokonca ani v podobných podmienkach chovu 
a jeho prostredia, pretože množstvo ďalších parametrov vyvoláva značnú variabilitu 
pozorovaných vplyvov. 
 
Je potrebné zdôrazniť, že pri správnym uplatňovaní príslušných právnych predpisov EÚ a 
vnútroštátnych právnych predpisov (vrátane licencií a kontroly) sa zabraňuje alebo 
minimalizuje väčšina potenciálnych tlakov a vplyvov akvakultúry. Okrem toho prevádzkovatelia 
akvakultúry dobrovoľne vynakladajú značné úsilie na uplatňovanie správnych 
manažmentových postupov (napríklad kódexy správania, monitoring, certifikácie). EÚ okrem 
toho podporuje aj rozvoj organickej akvakultúry. Niektoré relevantné informácie k tejto téme sú 
uvedené v prílohe 1. 
 
V kontexte tohto usmerňovacieho dokumentu, bude relevantné pochopiť potenciálne dopady 
na biotopy a druhy chránené smernicami na ochranu prírody, ktoré sú predmetom ochrany na 
lokalitách Natura 2000. 
 
Potenciálne vplyvy, ktoré je v tejto súvislosti potrebné brať do úvahy, je možné rozdeliť do 
dvoch kategórii: 

9 Strata alebo degradácia biotopov a zmeny v spoločenstvách, ktoré sú viazané na tento 
biotop. 

9 Rušenie alebo vytláčanie druhov. 
 
Strata alebo degradácia biotopov môže byť spôsobená v dôsledku vybudovania infraštruktúry, 
inštalácie zariadení a používaním prevádzkového zariadenia a nástrojov (napríklad na zber), 
ktoré môžu spôsobiť priamy fyzický vplyv na biotopy a spoločenstvá. Bentické biotopy a 
spoločenstvá môžu byť ovplyvnené aj usadzovaním organických odpadov, zatiaľ čo zvýšené 
zakalenie a obohatenie vody živinami môžu zmeniť podmienky, na ktorých závisia niektoré 
spoločenstvá a pelagické druhy a spôsobiť ich vytláčanie z danej lokality. Musia sa zvážiť aj 
vplyvy chemických látok využívaných pri niektorých akvakultúrnych činnostiach. 
 
Rušenie druhov a ich vytláčanie z lokality môže spôsobovať výstavba a prevádzka 
akvakultúrnych fariem, napríklad vplyvom hluku a svetla, ktoré vznikajú pri manažmentových 
aktivitách alebo pri aktivitách na kontrolou predátorov. Do úvahy treba vziať aj ďalšie 
biologické interakcie medzi chovanými druhmi a druhmi prirodzene sa vyskytujúcimi na 
lokalite, najmä možné vplyvy úniku jedincov, ako je vzájomné kríženie alebo priama 
kompetícia nepôvodných druhov používaných v akvakultúre. 
 
Najdôležitejšie typy interakcií medzi rôznymi chovnými systémami a prírodným prostredím sú 
stručne popísané nižšie: uvedené sú možné vplyvy na biotopy a druhy európskeho významu, 
príklady zmierňujúcich opatrení, ktoré možno uplatniť, na zabránenie alebo zníženie dopadov, 
ako aj príklady opatrení na zabránenie negatívnym vplyvom. 
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Podrobnejší opis hlavných tlakov a vplyvov, ktoré môžu vzniknúť v rôznych systémoch 
akvakultúry, bol uvedený v predchádzajúcich štúdiách financovaných Európskou komisiou 
(Huntington et al., 2006, 2010). 
 
 
3.2.1  Morské klietkové chovy 
 
Klietkové chovy spôsobujú zvýšenú sedimentáciu určitých druhov organického odpadu pod 
klietkami. Sedimentáciou z nesprávne umiestnených klietkových chovov môžu byť potenciálne 
ovplyvnené útesy so slávkami a/alebo s mnohoštetinavými červami, porasty morskej trávy, 
pieskové a bahnité náplavy, porasty červených rias a porasty morských rias môžu byť 
potenciálne ovplyvnené sedimentáciou (Huntington et al., 20006, Crowe a kol., 2009, Ragot 
2009, Wilding and Hughes 2010 ). 
 
Porasty morských tráv priamo pod rybími klietkami alebo v ich tesnej blízkosti môžu byť 
nepriaznivo ovplyvnené ukladaním tuhého organického odpadu. Sú známe vplyvy na porasty 
druhov z rodu Posidonia a Zostera. (Ruiz et al., 2001, Diaz Almela a kol., 2008, Apostolaki et 
al., 2007, Marba et al., 2006, Pergent-Martini a kol., 2006, Cancemi et al. et al., 2011). Zdá sa, 
že rozhodujúcim faktorom spôsobujúcim negatívne vplyvy je práve ukladanie tuhého odpadu a 
následné vysoké organické zaťaženie a deoxygenácia sedimentov (Wilding a Hughes 2010). 
 
Akumulácia organického materiálu na substráte zvyšuje požiadavky spoločenstiev sedimentov 
na kyslík a môže mať vplyv na chemizmus sedimentov, čo môže spôsobiť zmeny v 
rozmanitosti druhov, početnosti a biomase bentických druhov fauny a flóry (Wilding & Hughes, 
2010, Holmer et al., 2007 , Maldonado a kol., 2005, Vezulli a kol., 2008, Tomasetti a kol., 
2009, Vita a kol., 2004, Mirto el al 2009). 
 
Práve v tomto druhu akvakultúrneho systému je mimoriadne dôležité vhodné umiestnenie 
chovných zariadení – t. j. klietok a vhodný manažment fariem. Pre zníženie možných dopadov 
spôsobených organickým odpadom sa využíva riadenie a obmedzenie veľkosti osádky. 
Zmierniť tieto vplyvy môže tiež zlepšenie stráviteľnosti krmív, ako aj systémy na zníženie 
množstva odpadu pri kŕmení. Používanie extrudovaných a vysoko stráviteľných krmív, 
používanie moderných automatických distribučných systémov krmiva, denná kontrola 
množstva krmiva zameraná na minimalizáciu rozptýlenia krmiva a odpadu do vodného 
prostredia sú jedným z možných zmierňujúcich opatrení, ktoré sa často uplatňujú na zníženie 
tohto typu vplyvov. 
 
Hydrodynamické podmienky hrajú významnú úlohu pri disperzii organického odpadu 
a redukcii predvídateľných vplyvov (Cromey et al., 2002a; Modica et al., 2006; Sara et al., 
2006). 
 
Existujú počítačové modely, ktoré napomáhajú pri predpovedaní rozsahu a stupňa depozície 
organických látok z akvakultúrnych zariadení a používajú sa na identifikáciu možného vplyvu 
chovu. Napríklad model DEPOMOD predpovedá ukladanie a biologické vplyvy pevného 
odpadu z klietkových chovov na morské dno na základe batymetrie a hydrografického režimu 
lokality v kombinácii s maximálnou tonážou a hustotou rybej osádky v danom chove (Cromey 
et al., 2002b, Cromey et al. al., 2002c). Model MERAMOD (Cromey, C., 2008) bol vyvinutý z 
modelu DEPOMOD a validovaný pre chovy okúňa morského ostrieža a pražmy v oblasti 
východného Stredomoria. 
 
Rybie klietky uvoľňujú rozpustené látky, vrátane amoniaku, dusičnanu a fosfátu spolu s 
rozpusteným organickým uhlíkom priamo do okolitého vodného stĺpca. Ich zdrojom sú fekálie 
a výluhy z kŕmnych peliet. Pokiaľ dôjde k ich rýchlej disperzii do prostredia, sú ich vplyvy na 
vodný stĺpec limitované (Holmer 2010).  
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Obohatenie vodného stĺpca živinami bolo zistené okolo klietok s chovom okúňov morských 
a pražiem v Stredozemnom mori (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa et al., 2002). 
Boli však zaznamenané len nízke vplyvy a všeobecne sa toto považuje za jeden z menej 
závažných vplyvov (Sara 2007). Machias a kol. (2005) dokázali, že v okolí farmových chovov 
v oligotrofických podmienkach v Stredozemnom mori, vzrástla primárna produkcia, čo 
stimulovalo produktivitu aj na vyšších trofických úrovniach. 
 
Nedávne štúdie naznačujú, že obohatenie živinami pri chove lososa je zvyčajne nízke 
(Laurent et al., 2006) a že neexistuje žiadny dôkaz o eutrofizácii alebo vzniku vodného kvetu z 
uvoľňovania živín v škótskych lososových farmách (Smayda 2006). Vzhľadom na nedostatok 
dôkazov o škodlivých vplyvoch uvoľňovania živín z lososových fariem sa dospelo k záveru, že 
nie je pravdepodobné, že bentické spoločenstvá vo Veľkej Británii, ktoré sú významné 
z hľadiska biodiverzity, môžu byť touto formou výstupu ovplyvnené (Wilding & Hughes, 2010). 
 
Premiestnením týchto chovov, ďalej od pobrežia, do exponovaných podmienok, sa očakáva 
zvýšenie rozptýlenia živín a minimalizácia tlaku na životné prostredie (Wilding a Huges 2010, 
Pitta et al., 2009). 
 
Inými potenciálnymi vplyvmi morských klietkových chovov, ktoré je treba posúdiť, sú vplyvy 
používania chemikálií, a to najmä nad citlivými biotopmi, ako sú porasty druhov Zostera a 
Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al., 2006). Podobne aj bahnité biotopy, kolónie slávok a 
útesy majú nízku toleranciu a odolnosť voči niektorým syntetickým zlúčeninám používaným v 
akvakultúre (Crowe et al., 2011, Huntington et al., 2006, Wilding and Hughes 2010). 
 
V posledných rokoch sa podporuje znižovanie používania chemikálií a ďaľších umelých látok v 
akvakultúre zároveň s vývojom alternatívnych látok a metód liečby šetrných voči životnému 
prostrediu, ktoré zabezpečujú priaznivé podmienky pre ryby. K obmedzeniu používania 
chemikálií sa zvyčajne pristupuje v citlivých oblastiach. Je možné používať ekologické nátery 
a prípravky proti tvorbe slizu. Medzi také patria nátery na báze silikónu, polyuretány a 
enzymatické technológie (IUCN, 2007). V súčasnosti sa testujú biologické metódy na kontrolu 
tvorby slizu34. 
 
Riziká pochádzajúce z používania chemických látok možno riadiť prostredníctvom 
uplatňovania príslušných noriem kvality životného prostredia podľa rámcovej smernice o vode. 
V Škótsku sa na posúdenie vplyvu marikultúry a na kontrolu vypustenej vody využívajú ciele 
environmentálnej kvality (EQO) (OSPAR, 2009). 
 
Klietky môžu prilákať predátory (voľne žijúce ryby, rybožravé vtáky, vodné cicavce), ktoré 
môžu spôsobiť škody na sieťach. (Holmer 2010). V Škótsku sa tuleň obyčajný (Phoca vitulina) 
živí primárne rybami a môže príležitostne loviť i lososy chované v ohradách. Niektoré farmy na 
ochranu svojej osádky používajú techniky správneho hospodárenia, akustické odpudzovače 
(ktoré by mali byť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami) alebo siete proti 
predátorom. 
 
Možné sú aj fyzické dopady infraštruktúry, pretože klietky musia byť ukotvené na morskom 
dne a existuje nebezpečenstvo, že fyzicky poškodia biotopy morského dna. Správna 
lokalizácia a design akvakultúrnej infraštruktúry, vylučujúca ich umiestnenie na mimoriadne 
citlivých stanovištiach a uplatnenie najlepšieho technického riešenia pre každý typ oblasti 
(napr. prispôsobenie ukotvovacích štruktúr podmienkam morského dna) môže napomôcť 
zabráneniu týmto potenciálnym nepriaznivým vplyvom alebo ich minimalizovať. Napríklad v 
Škótsku sú niektoré ukotvovacie zariadenia a ďalšia technika, potrebná pre zabezpečenie 

                                                 
34 See for instance the guidelines of the  CRAB project: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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lososových klietok v stabilnej polohe umiestnené v hlbokej vode, aby sa predišlo prekryvu 
medzi akvakultúrnou činnosťou a citlivými biotopmi (napríklad útesmi). 
 
Veľké oplotené areály by mohli mať vplyv aj na cirkuláciu vody a prienik svetla. Ak je to nutné, 
riziká môžu byť v prípade potreby znížené obmedzením veľkosti komplexov a ich pravidelným 
presúvaním (Nash et al. 2005). 
 
Vplyv disturbancií spôsobených prevádzkovými aktivitami je zvyčajne veľmi nízky 
a krátkodobý, ak sú klietky umiestnené v hlbšej vode, ďalej od miest využívaných vtákmi na 
hniezdenie a kŕmenie. 
 
Únik rýb z klietok35 môže spôsobiť neželané genetické vplyvy vo voľnej žijúcej populácii 
následkom kríženia, a ekologické vplyvy spôsobené predáciou, kompetíciou a  prenosom 
chorôb na voľne žijúce ryby. Obzvlášť znepokojujúca je otázka kríženia36 lososa atlantického, 
pretože to môže viesť k strate jeho schopnosti existovať v subpopuláciách špecifických pre 
rieky (Naylor et al., 2005). Nedávny projekt EÚ (Prevent Escape37) má za cieľ vypracovať 
odporúčania a usmernenia pre technológie akvakultúry a operačné stratégie, ktoré znižujú 
únikové udalosti. 
 
Ako už bolo spomenuté vyššie, vplyvy na bentické spoločenstvá možno minimalizovať 
umiestnením farmy do oblastí so silným prúdením ako aj hustotou osádky, aby sa predišlo 
nadmernému množstvu odpadu. Prevádzkovatelia chovov s cieľom minimalizovať nepriaznivé 
účinky chovov, v súčasnosti vyberajú lokality s dobrou výmenou vody a využívajú 
manažmentové postupy, ktoré minimalizujú odpad z krmiva a používanie chemikálií. 
Používanie krmiva, ktoré je "vysoko energetické" (t. j. vedúce k zníženiu zaťaženia prostredia 
amoniakálnym dusíkom) a má "nízku mieru znečistenia" (t. j. je vysoko stráviteľné, s nízkym 
obsahom fosforu) spolu s vylepšením manažmentu kŕmenia postupne znížilo produkciu 
odpadov. Zvyčajne sa tiež realizuje rutinné odstraňovanie mŕtvych rýb a znečisťujúcich 
organizmov. 
 
3.2.2  Plávajúce plošiny a laná na chov vodných schránkovcov 
 
Chov slávok a akvakultúry iných vodných schránkovcov v hlbších vodách s využitím 
zavesených lán a lán zavesených na plávajúcich plošinách sa vyvinul s cieľom využiť miesta 
s výskytom lariev mäkkýšov, ako aj oblasti s dobrou kvalitou vody a dostupnosťou potravy. 
Tieto systémy môžu spôsobiť zvýšené hladiny suspendovaných sedimentov pod chovmi, 
ktoré sú dôsledkom ukladania pseudofekálií, a ktoré následne ovplyvňujú bentos. 
 
Depozícia fekálií a pseudofekálií pod chovmi slávok môže viesť k organickému obohateniu 
sedimentov (Hargrave et al., 2008b) a spôsobiť zmeny v bentických spoločenstvách 
(Danovaro et al., 2004, Ysebaert et al., 2009). Vplyvy zavesených chovov závisia od 
miestnych podmienok a rozsahu hodnotenia. Zvyčajne je tento vplyv na bentické infaunálne 
spoločenstvá obmedzený, s výnimkou prípadov s extrémnymi podmienkami (veľmi slabé 
prúdenie alebo rádovo prekročená hustota násady) (McKindsey a kol., 2011). 
 
Dopady chovu na závesných lanách sú obmedzené predovšetkým na vplyv sedimentácie na 
spoločenstvá útesov a na ostatné citlivé sublitorálne biotopy, útesy so spoločenstvami 
mohoštetinavých červov, porasty morských tráv, pieskové brehy, porasty červených rias a 
porasty morských rias (Huntington et al., 2006). Vplyvy závesných chovov na vodorovných 
lanách sa považujú za nižšie ako pri lanách zavesených na plávajúcich plošinách, pretože 
                                                 
35 Uvádzanie cudzích druhov pre ich využitie v akvakultúre upravuje nariadenie 708/2007. 
36 Výskumný projekt financovaný Európskou komisiou vykonal vyhodnotenie genetických vplyvov 
akvakultúrnych činností na pôvodné populácie (GENIMPACT 2007).  
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape
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množstvo pseudofekálií padajúcich z dlhých lán je rozložené na väčšiu plochu (OSPAR 2009). 
Prehľad štúdií o vplyve chovu slávok na bentické spoločenstvá je uvedený v práci McKindsey 
et al. 2011. 
 
Závesný chov mäkkýšov môže tiež mať vplyv na vodný stĺpec, a to ako z pohľadu úrovne 
rozpusteného kyslíka, tak aj živín. Avšak umiestnenie tohto typu systému v oblastiach s 
dobrou výmenou vody a tým aj dobrým rozptyľovaním živín zvyčajne znižuje riziko takýchto 
vplyvov. V skutočnosti regenerácia anorganických živín mineralizáciou biologických depozícii, 
či už vo vodnom stĺpci alebo na dne, stimuluje dostupnosť živín pre fytoplanktón. Táto 
pozitívna spätná väzba živočíchov živiacich sa filtrovaním vody predstavuje dôležitý 
mechanizmus v plytkých ekosystémoch, kde nakoniec stimulujú primárnu produkciu a tým 
i produkciu potravy pre mäkkýše (Smaal & Prins 1993; Dame, 2012). 
 
Intenzívne chovy vodných schránkovcov odoberajú primárnu produkciu z vodného stĺpca 
a v prípadoch, že v danom zálive sú chovy predimenzované, môže dôjsť k prekročeniu 
únosnosti vodného útvaru, v ktorom sú farmy umiestnené. Výsledkom je vznik nepriaznivých 
podmienok pre voľne žijúce i chované populácie (WWF 2010b ). Pretože tento stav by mal 
priamy nepriaznivý dopad na výnosy z farmových chovov, nadmerné využívanie potravných 
zdrojov by viedlo k zníženiu chovných aktivít. 
 
Odhaduje sa, že chovy slávky v riekach v regióne Galícia, môžu spotrebovať približne 10% 
primárnej produkcie z danej oblasti (Figueiras a kol., 2002). To môže mať pozitívne účinky pre 
oligotrofné spoločenstvá, ako sú morské trávy, ale zároveň to môže obmedziť dostupnosť 
potravy pre iné živočíchy, ktoré sa živia filtráciou, ako sú mnohoštetinavé červy 
a spoločenstvá pieskových a bahnitých biotopov (Huntington 2006). 
 
Táto schopnosť odstraňovať fytoplanktón môže byť tiež použitá na riešenie dodatočného 
zaťaženia prostredia živinami, ktoré pochádza z chovov rýb. Integráciou akvakultúry rýb 
(kŕmená) s akvakultúrou z morských rias a mäkkýšov (extrakčná) sa odpadové látky z jedného 
chovu stávajú zdrojom (hnojivom alebo krmivom) pre iné (Scottish Executive 2002). Existuje 
niekoľko štúdií o potenciálnych prínosoch chovu slávok s cieľom zmierniť vstup živín ako 
súčasť integrovanej multitrofickej akvakultúry s chovom rýb (Troell a kol., 2009). 
 
Môže tiež dochádzať k disturbancii citlivých druhov, ale údržba a zber lastúrnikov zo 
závesných systémov má malý priamy vplyv (OSPAR 2009). Chov na dlhé chovných lanách 
a plávajúcich plošinách môžu zvýšiť primárnu i sekundárnu produkciu tým, že poskytuje 
riasam aj živočíchom priestor na rast. Takéto systémy tiež pôsobia ako „škôlky“ pre ryby a 
tento potravinový zdroj môže zas poskytnúť dodatočné potravinové zdroje pre potápajúce sa 
vtáky (OSPAR, 2009). 
 
Sedimentáciu fekálií a pseudofekálií je možné odhadovať jednoduchými modelmi a porovnať s 
príslušnými environmentálnymi štandardami kvality pre odhad bezpečnej veľkosti chovu. 
Existujú modelovacie nástroje na predpovedanie dopadov ukladania látok na dne okolo chovu 
mäkkýšov (viď recenzie v Giles et al., 2009, Weise et al., 2009). Miera, do akej je organická 
hmota na začiatku rozptýlená a následne premiestnená, pozitívne koreluje s režimom 
miestnych prúdov (Hartstein a Stevens 2005, Giles a kol., 2009). 
 
Pokiaľ ide o odstraňovanie fytoplanktónu boli vyvinuté modely na stanovenie optimálnej 
hustoty osádky, pri ktorej je produkcia mäkkýšov maximálna bez toho aby negatívne 
ovplyvňovala rýchlosť rastu a aby minimalizovala vplyv na životné prostredie (Kaiser a 
Beadman 2002, Duarte et al., 2008). 
 
Vhodné umiestnenie plávajúcich plošín a lán na chov vodných schránkovcov v oblastiach s 
dobrou výmenou vody a primerané dimenzovanie fariem pomocou prediktívnych modelov, 
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ktoré umožňujú odhadnúť vplyvy na bentos, môžu minimalizovať najčastejšie možné vplyvy 
týchto systémov. 
 
 
3.2.3  Chov vodných schránkovcov v prílivovej zóne  
 
 
Systémy chovu vodných schránkovcov v prílivovej zóne sú väčšinou extenzívne, ale môžu byť 
sústredené aj v ústiach riek a vtedy môžu mať vplyv na citlivé biotopy alebo na dôležité 
hniezdne a potravné biotopy vtákov a biotopy na liahnutie rýb (Huntington et al., 2006). 
 
Potenciálnym vplyvom je zanášanie okolitých prílivových a sublitorálnych biotopov fekálnym 
a pseudofekálnym materiálom, ako aj s ostatnými druhmi detritu, ktorý vzniká v procese 
chovu, ktoré môžu ovplyvniť útesy, morské trávy, pieskové spoločenstvá a porasty červených 
rias (Phymatolithon calcareum) (Huntington a kol. 2006, Ragot 2009). Vo vysoko pohyblivých 
vodách sa fekálie a pseudofekálie môžu šíriť i na väčšie vzdialenosti. Prílivové systémy sú 
také dynamické, že vplyvy zanášania sú za normálnych okolností potlačené pôsobením vĺn a 
prúdov. 
 
Pre posúdenie významnosti dopadov zanášania následkom chovu vodných schránkovcov je 
užitočné ak sa: 

-  Identifikujú typy biotopov – „príjemcov“ vplyvu, porozumie sa ich reakcii na zanášanie, 
napríklad zmeny v infaunálnych a epifaunálnych spoločenstvách, identifikuje sa ovplyvnená 
oblasť, ktorá sa porovná s celkovou rozlohou týchto biotopov na lokalite kde sa pestuje 
slávka (napr. na lokalite Natura 2000). 

 
- Vyhodnotí množstvo sedimentu, ktoré sa presunie do vodného stĺpca, a stanoví sa úroveň 

sedimentácie (potopenie a ukladanie suspendovaných látok na morskom dne). Mal by sa 
vyhodnotiť vplyv zvýšenej turbidity (ktorá je dôsledkom depozície a bagrovania násady 
slávok na kultiváciu) v porovnaní s referenčnými hodnotami turbidity. 

 
Potenciálne nebezpečenstvo vzniká aj pri používaní cudzích organizmov. Možný vplyv zo 
zavedenia cudzích druhov na ich využitie v akvakultúre je však upravený nariadením 
708/2007, ktoré zahŕňa systém povolení so špecifickými postupmi a hodnotením rizík. Okrem 
toho je používanie cudzích druhov obmedzené alebo podlieha osobitným podmienkam. V 
Severnom Walese sa zaviedol "Kódex osvedčených postupov pre prevoz násady mäkkýšov", 
aby sa zabránilo náhodnej introdukcii cudzích druhov pri prevoze násady mäkkýšov z iných 
miest. 
 
Údržba potrebná pre zariadenia v prílivovej zóne môže spôsobiť vyrušovanie, vrátane toho 
ktoré pochádza z prístupových ciest, a to najmä na zimovištiach alebo miestach kŕmenia 
vtáctva (Huntington et al., 2006). Na vylúčenie vyrušovania za účelom ochrany voľne žijúcich 
živočíchov sa zvyčajne dodržiavajú určité prevádzkové podmienky. 
 
 
3.2.4  Chov vodných schránkovcov na dne 
 
 
Táto forma akvakultúry sa často uplatňuje v plytkých pobrežných oblastiach alebo v ústiach 
riek, kde môžu byť prítomné biotopy významné z hľadiska ochrany prírody, ako sú napríklad 
piesočné a bahnité spoločenstvá alebo spoločenstvá s morskými trávami, a preto môžu 
vznikať konflikty vo využívaní a manažmente oblasti (Huntington et al. 2006). 
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Hlavné potenciálne tlaky z chovu na dne zahŕňajú určitý stupeň sedimentácie z exkrementov 
živočíchov, z bagrovania pri zbere, ako aj určité typy fyzického vyrušovania. Vplyv chovu na 
dne na sedimentačné prostredie a na makrobentické spoločenstvá je skôr lokálny (Ysebaert et 
al., 2009). 
 
Sublitorálne bentické biotopy, ako napríklad pieskové/bahnité lavice/brehy môžu byť 
ovplyvnené zanášaním sedimentami vytvorenými z extrementov alebo následkom zberu, 
najmä v prípade použitia hydraulických alebo mechanických bagrov. Ak dochádza 
k zanášaniu pravidelne, potom je úroveň návratnosti do pôvodného stavu zvyčajne dobrá, 
najmä ak je dno omývané silnými prúdmi (Huntington et al., 2006). 
 
Následkom chovov na dne môžu byť aj tlaky vyplývajúce zo zavedenia cudzích druhov.38 
Môže tiež vzniknúť riziko prenosu patogénov z kultivovaných druhov na voľne žijúce 
populácie, hoci z chovu na dne nie je pravdepodobná vysoká miera takéhoto vplyvu (OSPAR 
2009). 
 
Bagrovanie pre získanie násady a zber mäkkýšov z chovu na dne môže mať vplyv na 
spoločenstvá morského dna a na niektoré komerčné druhy, ktoré nie sú predmetom chovu, 
ako lastúrniky z čeľade Pectinidae a mušle. 
 
V niektorých štátoch (napr. vo Veľkej Británii, Írsku) sa juvenilné slávky vyťažia ( ako násada), 
akonáhle sa vytvorí vrstva mäkkýšového bahna (makkýšové bahno je akumulovaná vrstva 
fekálií a pseudofekálií, ktorá môže mať hrúbku 30 až 40 cm a môže sa oddeliť od 
podkladového substrátu a stať sa nestabilnými). To umožňuje zber juvenilných slávok s 
relatívne malým dopadom na infaunu. Okrem toho, bagrovanie je sezónna aktivita, čo 
umožňuje aby sa v následnom období biotopy morského dna a bentos regenerovali.  
 
V Holandsku sa zber násady slávok v prílivovej zóne povoľuje len na jeseň na nestabilných 
plochách, ktoré sú náchylné na odplavenie počas zimných búrok (Maguire et al., 2007). Avšak 
ak je dostatok lariev na jar, môže sa zber vykonávať aj v jarnom období.  
 
V roku 2009 bola v Holandsku vytvorená politika pre systémy zberu lariev a juvenilných 
slávok, ktorá pozostáva z plávajúcich povrazov, na ktoré sa tieto prichytia. Od roku 2000 sa 
uskutočňujú experimenty s cieľom otestovať, do akej miery sú tieto systémy sľubnou 
alternatívou k získavaniu násady z dna, a dodatočným zdrojom v prípade, že by zber z dna 
zlyhal. Zástupcovia sektoru produkcie slávky,  štátne a ochranárske organizácie sa dohodli, že 
postupne upustia od tradičných metód a vytvoria priestor pre alternatívne systémy zberu 
násady. 
 
Mimoriadna pozornosť sa venuje využívaniu zdrojov násady ( lariev a juvenilných slávok). 
V súčasnosti sa vo Waddenskom mori vykonáva každoročne v pobrežnej zóne inventarizácia 
zásob vodných schránkovcov, aby sa zistilo, či bude dostatok násady pre umelé chovy. Rybári 
si ustanovili vlastnú organizáciu producentov (PO). PO žiada o potrebné povolenia od 
Ministerstva hospodárstva, poľnohospodárstva a inovácií. K žiadosti sa prikladá analýza, ktorá 
hodnotí dopady rybárstva na ciele ochrany lokalít Natura 2000.  
 
Aby sa zamedzilo poškodzovaniu morského dna, vláda spolu so všetkými zainteresovanými 
stranami (sektory rybárstva a rekreácie, organizácie ochrany prírody, provinčné orgány) 
iniciovala otvorený proces na vypracovanie politiky na obdobie 2010 - 2013. Súčasťou 
plánovania bol aj výber vhodných miest pre systémy zberu násady pre chov slávok. 
 
 

                                                 
38 Ako už bolo uvedené, možné vplyvy zo zavádzania cudzích druhov pre využitie v akvakultúre sú 
upravené nariadením č. 708/2007 



 30 Usmerňovací dokument o aktivitách akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000 

3.2.5  Nádrže na pevnine na chov morských druhov  
 
 
Väčšina z týchto systémov je uzavretá a chovné zariadenia sú umiestnené na mieste, ktoré je 
oddelené od vonkajšieho prostredia fyzickými filtrami a výpustami. Niektoré farmy používajú 
recirkulačné systémy a niekedy dokonca aj umelú morskú vodu, čím sa znižuje prítok a odtok 
vody do a z farmy (Huntington et al., 2006). 
 
Napriek tomu boli zaznamenané určité vplyvy sedimentácie, biogeochemických zmien 
a vypúšťania chemických látok, a to najmä v oblastiach v blízkosti chovov a do určitej 
vzdialenosti od nich. Potenciálne môžu byť týmito tlakmi ovplyvnené všetky bentické biotopy 
(Huntington et al., 2006, Ragot 2009).  
 
Aby sa tomu zabránilo, v niektorých farmách (napr. v Taliansku) sa vytekajúca voda pred 
vypustením do komunikačného kanála medzi lagúnou a morom filtruje cez rotačný mikrofilter 
a púšťa sa do systému usadzovacích a čistiacich nádrží. To umožňuje absorpciu výživných 
látok mikroriasami. Automatický roštový filter na výpuste udržuje mikroriasy v čistiacich 
nádržiach. V pobrežných oblastiach okolo niektorých systémov chovných nádrží sa vykonáva 
monitorovanie situácie s riasami s cieľom analyzovať možné biogeochemické zmeny.  
 
Zvýšená potreba živín a kyslíku môže mať určité dopady na sublitorálne biotopy, ako sú útesy 
a porasty morských tráv. To však veľmi závisí od úrovne čistenia odpadových vôd z fariem, 
ktoré môže byť veľmi účinné (Huntington et al., 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Niekedy sa vykonáva prísna kontrola a čistenie tekutých odpadov z nádrží. Toto môže zahŕňať 
prevzdušňovanie odpadových vôd na zvýšenie miery aeróbneho rozkladu odpadov pred ich 
vpustením, čím sa znižujú požiadavky vypúšťaných vôd na biologický kyslík. Zvýšené 
využívanie recyklácie vody môže tiež napomôcť obmedzovaniu množstva vypúšťanej vody. 
Možno tiež regulovať mieru priesaku zhutňovaním rybníkov/hrádzí alebo použitím výsteliek, 
zabraňujúcich prieniku vody a obohateniu okolitých vôd živinami. 
 
Tlaky z infraštruktúry by mohli mať vplyv na supralitorálne biotopy, ako sú slané močiare, 
pieskové duny a štrkové pláže, ak by bola farma postavená na mieste týchto biotopov. V praxi 
je to ale neobvyklé, pretože väčšina fariem na pevnine sa buduje na pevnejšom podklade vo 
vnútrozemí a plánujú sa tak, aby boli vylúčené konflikty so záujmami ochrany prírody. Vďaka 
tomu je možné fyzické zmeny biotopov minimalizovať alebo zmierňovať. 
 
Väčšina intenzívnych fariem na pevnine sú dobre spravované za účelom redukcie prípadného 
použitia chemoterapeutických alebo patogénnych látok vo výrobných systémoch a 
vypúšťanie takých látok je možné kontrolovať prostredníctvom filtrovania a čistenia 
odpadových vôd (Huntington et al., 2006, Ragot 2006). 
 
Disturbancia z týchto fariem je minimálna, pretože mnohé zariadenia sú pod strechou alebo 
zaberajú malé oblasti. Kontrola predátorov je tiež pravdepodobne minimálna a svojou 
povahou väčšinou pasívnej povahy, t. j. ide o aplikáciu sietí a mreží (Huntington et al., 2006, 
Ragot 2009). Vplyv môže mať aj introdukcia cudzích druhov39. 
 
 
3.2.6  Rybníky na pevnine na chov morských rýb  
 
Rybničné systémy často vyžadujú značné rozlohy ďalších pozemkov nutných pre podporu ich 
prevádzky a na ne viazanú infraštruktúru (kanály pre prívod a odvádzanie vody). Výstavba 

                                                 
39 Ako už bolo uvedené, možné vplyvy zo zavádzania nepôvodných druhov pre využitie v akvakultúre sú 
upravené nariadením č. 708/2007. 
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pobrežných rybničných fariem, väčšinou realizovaná spôsobom "ohrať a zasyp", môže mať na 
tieto oblasti veľký potenciálny vplyv. Ak boli rybníky vytvorené v oblasti lagúny, existuje 
potenciál na zmenu lokálneho hydrologického režimu a následné dopady na funkčnosť 
zostávajúcich častí lagúny (Huntington et al., 2006). 
 
Vplyv v priebehu prevádzky rybníkov závisí od chovaného druhu a na type použitého režimu 
zásobovania vodou. Zatiaľ čo niektoré druhy vyžadujú prietokové systémy, iné môžu 
potrebovať iba príležitostné dopúšťanie rybníkov na kompenzáciu priesakov a odparovania. 
Tieto typy majú potom len krátku periódu vplyvu nárazového vypúšťania odpadových vôd 
s detritom počas zníženia hladiny kvôli výlovu. Väčšinu týchto vplyvov je možné potenciálne 
znížiť ako u prietokových tak u nárazovo vyplachovaných rybníkov pomocou usadzovacích 
nádrží a biofiltrácie (Huntington et al., 2006). 
 
V oblastiach okolo výpuste sa môžu vyskytovať organické sedimenty. V Taliansku je bežným 
opatrením pre zabránenie sedimentácie organických látok mechanické odstraňovanie rias 
z vodnej hladiny, pôsobenie kyslíku a prúdenie vody na zvyškové sedimenty, používanie 
tekutého kyslíku v rybníkoch aj odtokových kanáloch, atď. Rybničné farmy často lemujú okraje 
lagún (napr. lagúny Mesolonghi a Amvrakikos v Grécku) a z nich vypúšťaná voda - jednotlivo i 
kumulatívne - môže mať vplyv na porasty chalúh, ako aj na iné citlivé biotopy alebo ekológiu 
vodného útvaru. 
 
V dôsledku budovania pobrežných rybničných fariem môže prísť k zmene území so slanými 
močiarmi, supralitorálnych pieskových dún a štrkových pláží, ak sú farmy v nich umiestnené 
(Huntington et al., 2006). Avšak vhodné umiestnenie a design fariem a vhodné 
manažmentové opatrenia môžu ľahko zabrániť dopadom na tieto typy biotopov. 
 
Pre rybničné farmy môže byť vážnym problémom kontrola predátorov. Na zamedzenie 
útokov vtákov sa vo väčšine fariem, kde to podmienky dovoľujú, používajú siete. 
 
Farmy na pevnine dokážu čistiť odpadovú vodu pred vypúšťaním do okolitého prostredia. 
Využitie rybníkov na usadzovanie nerozpustných pevných látok umožňuje odstrániť veľký 
podiel organického aj anorganického materiálu. Rozpustené živiny sa môžu odstrániť 
filtráciou, pomocou biologických techník, napríklad, trstinovými čistiarňami a nádržami 
s riasami, ako aj pomocou výtokových kanálov lemovaných prisadnutými lastúrnikmi 
(Huntington et al., 2006). 
 
 
3.2.7  Lagúnové chovy  
 
Extenzívne lagúnové chovy majú vo všeobecnosti nízke negatívne tlaky, hoci môžu mať vplyv 
na lokálne populácie voľne žijúcich živočíchov, vrátane vtákov, kombináciou vyrušovania 
prevádzkovaním farmy a cielenej kontroly predátorov. Iný tlak môže vyplynúť z použitia 
nepôvodných alebo lokálne sa nevyskytujúcich druhov, ako je napríklad venuška 
filipínska (Ruditapes philippinarum) 40. 
 
Hlavné biotopy, ktoré môžu byť ovplyvnené lagúnovými chovmi sú biotopy typické pre 
lagúnové oblasti – piesočné a bahnité biotopy, porasty morskej trávy,  kelpy a morských rias. 
Potenciálne ovplyvnené môžu byť aj ďalšie biotopy ako napr. útesy s kolóniami slávok 
a mnohoštetinatých červov a porasty červených rias, ak sa nachádzajú vo vnútri alebo 
v blízkosti lagún. 
 
Pieskové a bahnité biotopy môžu byť predmetom zanášania sedimentami pochádzajúcimi z 

                                                 
40 Ako už bolo uvedené, možné vplyvy zo zavádzania cudzích druhov pre využitie v akvakultúre sú 
upravené nariadením č. 708/2007. 
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farmy alebo akejkoľvek zmeny trofického stavu vodného útvaru v dôsledku 
hypernutrifikácie a depozície organických látok. Sú dôležitými potravnými biotopmi pre brodivé 
vtáky a podporujú mnohé spoločenstvá bezstavovcov žijúce na dne. Tieto môžu byť 
ovplyvnené aj akoukoľvek významnou zmenou celkovej produktivity, spôsobenej zavedením 
a prevádzkovaním monokultúrnej alebo obmedzenej polykultúrnej akvakultúry. 
 
Spoločenstvá morských tráv môžu byť ovplyvnené nárastom vodnej turbidity, buď v dôsledku 
zvýšeného zabahnenia, ale pravdepodobnejšie následkom aktivít počas zberu, ktoré zahŕňajú 
bagrovanie alebo hydraulický zber mušlí. V priebehu zberu môžu byť tiež poškodzované 
porasty chalúh, ich schopnosť obnovy pomocou šírenia rhizómov je nízka. 
 
Avšak ako bolo už uvedené, lagúnové chovy sú väčšinou extenzívne systémy s nízkymi tlakmi 
na prostredie, ktoré pri vhodnom riadení môžu dokonca vytvárať vhodné stanovištia 
a prispievať k ochrane biologickej diverzity (viď kapitola 3.6). Rybníky a lagúny bývajú 
navrhnuté tak aby odolali povodňovým stavom a aby sa tak zabránilo úniku odpadových látok 
z prevádzky fariem. 
 
V lagúnových chovoch je však problémom kontrola predátorov. V súčasnosti je kontrola 
predátorov náročnejšia, pretože mnoho predátorov je chránených právnymi predpismi 
členských štátov a EÚ, najmä v rámci lokalít určených pre ochranu prírody.41.  
 
V prípade rozsiahlych chovov v lagúnach, jazerách a vo farmách ktoré sa nachádzajú na 
migračných trasách, je táto otázka veľmi vážnym problémom. Veľké rybníky nie je možné 
pokryť ochrannou sieťou a každoročne čelia rozsiahlym stratám. V mnohých prípadoch je 
situácia komplikovaná existenciou lokalít sústavy Natura 2000 v tesnej blízkosti fariem42.  
 
 
 
3.2.8  Akvakultúrne systémy pre chov sladkovodných rýb 
 
Hlavnými tlakmi zo sladkovodnej akvakultúry môže byť sedimentácia, zmeny v biochémii 
a nebezpečné látky (Huntington et al., 2010). Týmto vplyvom je možné zabrániť alebo ich 
zmierniť rôznymi systémami úpravy vody, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii43. 
 
Pstruh a kapor sú chované v sústavách rybníkov a v náhonových systémoch. Pri týchto 
chovoch v prípade riek s nižším prietokom existuje mierne riziko sedimentácie, ktoré je možné 
minimalizovať s použitím sedimentačných rybníkov. Na druhej strane rybníky môžu mať 
pozitívnu úlohu napr. zadržaním pôdy odplavenej z hornej časti povodí. 
 
Existuje tiež možné riziko eutrofizácie prostredníctvom vypúšťania odpadových vôd do riek. 
Keďže kapor je všežravý a chová sa predovšetkým v rybníkoch, v týchto chovoch existuje 
menšia pravdepodobnosť obohacovania prostredia živinami než v náhonových systémoch, 
a nádržiach, v ktorých sa chovajú pstruhy. V súčasnosti mnohé farmy na chov pstruhov 
využívajú moderné technológie (nízky index intenzity produkcie, systémy odtokových vôd, ako 
sú usadzovacie nádrže, mechanické prevzdušňovacie systémy alebo kvapalný kyslík, rozbory 
odpadových vôd atď.), ktoré im umožňujú efektívne využívať vodné zdroje a vyrovnávať 
potenciálne škodlivé vplyvy (eutrofizáciu) na recipientné vodné toky. 
                                                 
41 Na základe článku 9 smernice o vtákoch alebo článku 16 smernice o biotopoch môžu členské štáty 
udeliť výnimky z podmienok ochrany za účelom obmedzenia negatívneho vplyvu chránnených druhov. 
42 Konkrétny prípad kormorána veľkého je predmetom výskumných projektov (napr. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) a platformy EU, vytvorenej na tento účel 
 (http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm) 
43 Čistenie odpadových vôd z intenzívnych akvakultúrnych systémov a nové metódy redukcie množstva 
odpadu z fariem boli témou projektu financovaného Európskou úniou v rámci Šiesteho rámcového 
programu (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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V riekach atlantickej oblasti sa riziko zníženia obsahu kyslíka následkom eutrofizácie zvyšuje v 
letných mesiacoch pri vyšších teplotách a nižších prietokoch. Vplyv na flóru a faunu môže byť 
významný. Je možné a nutné tomu zabrániť alebo vplyv zmierniť stanovením sezónnych 
limitov pre odber. Rieky kontinentálnej oblasti sú typické vysokými prietokmi, čo naznačuje, že 
riziko eutrofizácie je nízke, rovnako ako riziko vyplývajúce z používania chemických látok. 
 
Používanie chemických látok v pstruhových kultúrach predstavuje pre rieky stredne vysoké 
riziko. Povolenia pre chov pstruhov v riečnych systémoch sa vo všeobecnosti vydávajú za 
podmienky, že znižovanie koncentrácie použitých látok bude dostatočné na zabezpečenie 
toho, aby ich vplyv ďalej po prúde rieky bol zanedbateľný. 
 
V rybničných chovoch dominuje extenzívny chov kaprov, ktorý predstavuje nízke alebo 
zanedbateľné riziko pre väčšinu prvkov kvality vody, s výnimkou potenciálnych vplyvov na 
hydromorfológiu následkom výstavby rybníkov na riečnych nivách. Väčšina rybníkov má veľmi 
dlhú históriu, preto sa už veľmi dobre začlenili do krajiny, kde zohrávajú dôležitú úlohu napr. 
zvyšujú ekologickú stabilitu a kapacitu oblasti absorbovať povodňové vody a udržiavať vodu v 
krajine.  

3.2.9  Súhrnný prehľad všetkých potenciálnych tlakov a vplyvov 
 
Nižšie uvedené tabuľky ilustrujú druhy vplyvov, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní 
vplyvov rôznych akvakultúrnych systémov. Ich cieľom je len zosumarizovať informácie 
uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Je nutné zdôrazniť, že tieto potenciálne vplyvy 
nenastávajú vždy alebo nemusia byť relevantné pre ciele ochrany konkrétnych lokalít. 
 
Na určenie skutočných potenciálnych vplyvov, ktoré závisia na environmentálnych 
podmienkach i konkrétnych chovoch a na zmierňujúcich opatreniach a zodpovedajúcich 
postupoch riadenia, ktoré sa musia uplatňovať s cieľom zabránenia alebo minimalizovania 
takýchto vplyvov, je potrebný individuálny prístup. Okrem toho mnohé z týchto otázok sú 
upravené právnymi predpismi EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
 
 
 
Tabuľka 3. Prehľad faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri rôznych akvakultúrnych systémoch 
 
Akvakultúrny systém 
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Sedimentácia X X X X  X X X X  
Biogeochemické 
zmeny vody  

X X   X X X X X  

Vstup chemických 
látok 

X    X X   X X 

Vplyv 
infraštruktúry 

  X X X X X  X X 

Vyrušovanie X X X X X X X X X X 
Kontrola predátorov  X X X X X X X X X  
Kríženie X    X X   X  
Prenos 
patogénov 

X  X X X X X X X  

Cudzie druhy* X X X X X X X X X  
(zavádzanie cudzích druhov pre ich využitie v akvakultúre je upravené nariadením 708/2007) 
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Tabuľka 4. Príklad možnej klasifikácie citlivosti kľúčových biotopov a druhov ako pomôcka pre 
hodnotenie rizík (podľa Huntington et al., 2006) 
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Útesy: spoločenstvá slávok x x X x    X  
Útesy: spoločenstvá mnohoštetinavých 
červov x x ? x    ?  

Porasty morských tráv/chalúh na 
sublitorálnych sedimentoch x x X x  x   x 

Pieskové lavice, bahnité a piesočnaté 
biotopy x x X x x x   X 

Porasty červených rias x x ? x     x 
Spoločenstvá rias a chalúh x x ? x     x 
Spoločenstvá slaných močiarov x x X x x x  ?  
Spoločenstvá pieskových dún   X x x x    
Spoločenstvá štrkových pláží x   x x x  ?  
Veľryby   X  x x    
Plutvonožce    X  x x    
Vydry x  X x x x    
Ryby x x X  x  x X x 
Vtáky x  X x x x    

 
 
3.3  Príklady udržateľnej akvakultúry v prírodných oblastiach, ktoré prispievajú k 
biodiverzite 
 
Existuje mnoho príkladov udržateľného rozvoja akvakultúrnych aktivít, ktoré zohrávajú dôležitú 
úlohu pri ochrane životného prostredia a zvyšovaní biodiverzity, zachovávaní vody v krajine a 
protipovodňovej ochrane. Akvakultúra však môže mať aj pozitívny vplyv na citlivé biotopy, a 
môže poskytovať environmentálne prínosy a služby. Akvakultúrne aktivity sa realizujú na 
mnohých lokalitách sústavy Natura 2000 a môžu byť v plnej miere kompatibilné s ochranou jej 
prírodných hodnôt. 
 
Poskytovanie vhodných biotopov pre druhy európskeho významu  
 
x Rybníky, najmä v strednej a východnej Európe, poskytujú veľmi dôležitý biotop pre veľké 

množstvo vodných vtákov. Veľmi často sa takéto rybníky vytvárajú na mieste bývalých 
prírodných mokradí a v dôsledku extenzívneho manažmentu sa z nich vyvinuli 
poloprírodné mokrade s vysokou biodiverzitou. Vnútrozemská akvakultúra tak nahradila 
prírodné močiare, ktoré v minulosti poskytovali vhodné prostredie pre rozmanité vodné 
rastliny a živočíchy. V súčasnosti sa mnohé z týchto akvakultúrnych zariadení nachádzajú 
na lokalitách Natura 2000 alebo v ich blízkosti. V krajinách ako Česká republika, 
Rumunsko a Maďarsko tvoria lokality s rybníkmi štvrtinu alebo viac zo všetkých 
chránených vtáčích území (SPA) v krajine (BirdLife, 2011). 
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x Extenzívne rybníky sú zvyčajne obkolesené porastami trstiny a prírodnou vegetáciou, a 
tak poskytujú dôležité biotopy pre flóru a faunu. Mnohé rybničné prevádzky sa zmenili na 
multifunkčné rybárske farmy, ktoré poskytujú rôzne ďalšie služby pre rekreáciu, 
zachovanie biodiverzity a zlepšenie vodného hospodárstva (Varadi a kol., 2009). 

x Rybnikárstvo prispelo k zachovaniu rybníkov a mokradí v období keď existoval veľký tlak 
na ich premenu na poľnohospodársku pôdu (1970-1990). Niektoré z najlepšie 
zachovaných sladkovodných mokradí regiónu Friuli Venezia Giulia len vďaka aktivitám 
rybného hospodárstva prežili vodohospodárske úpravy hydrografickej siete a 
odvodňovanie, ktoré v priebehu minulého storočia ovplyvnili túto oblasť. V blízkosti 
niektorých rybníkoch v oblasti Veneto Plain (Taliansko) sa vyskytuje najväčšia zimujúca 
kolónia kormoránov. Taktiež jedna posledných kolónií Bombina variegata v regióne sa 
vyskytuje v blízkosti existujúcich prevádzok akvakultúry. 

x V Belgicku sa niektorí producenti v odvetví akvakultúry podieľajú na ochranárskych 
projektoch zameraných na obnovu otvorenej močiarnej krajiny pre bučiaka a bučiačika a 
zaviedli aj iné opatrenia, ako je napr. udržiavanie rybníkov bez rýb, aby prispeli k ochrane 
rosničky. 

x Na niektorých farmách v oblasti Lotrinska vo Francúzsku systémy akvakultúry umožňujú 
vývoj špecifickej vodnej flóry vo vysoko prírodných rybníkoch s plytkými brehmi. 

x Ďalším príkladom pozitívneho účinku akvakultúrnej činnosti je oblasť Lombardska, kde 
farma chová pôvodného jesetera jadranského (Acipenser naccarii), a to nielen pre trh, ale 
aj na zarybnenie riek Po a Ticino. 

 
Prijímanie osvedčených postupov, ktoré prispievajú k ochrane biodiverzity 
 

x Rybárske farmy vyskytujúce sa na prírodných lokalitách často prijali kódex osvedčených 
postupov a uplatnili vhodné opatrenia na minimalizáciu možných vplyvov. Tiež prispievajú 
k ochrane biotopov a druhov, ktoré sú prítomné na lokalite. 

x Prírodný park La Brenne vo Francúzsku pozostáva z takmer 4 000 rybníkov, ktoré boli 
vybudované človekom v období neskorého stredoveku. V súčasnosti hrajú kľúčovú úlohu 
pri ochrane fauny a flóry, a predovšetkým pri ochrane vodných vtákov. V parku sa 
uplatňujú akvaenvironmentálne opatrenia, cieľom ktorých je podpora produkčných metód, 
ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu životného prostredia a ochrane prírody. Niektoré 
z opatrení sú zamerané na obnovu alebo udržiavanie priaznivých podmienok pre hmyz, 
obojživelníky, vtáky a ryby (udržiavanie otvorenej vodnej hladiny, vytváranie plytčín, 
porastov trstiny, výsadba lekien, odstraňovanie inváznych rastlín), na udržiavanie líniovej 
vegetácie, na predchádzanie hnojeniu, na kontrolu nepôvodných inváznych druhov, napr. 
nutria, ondatra a rak (odstrel, odchyt do pascí, používanie filtrov), atď. 

x V niektorých rybníkoch na Slovensku je bežnou praxou zamedziť odstraňovaniu vodnej 
vegetácie a vďaka tomu sa vytvorili porasty pálky a trstiny. Tieto sú hniezdnym biotopom 
pre volavkovité druhy vtákov (volavka purpurová, lyžičiar, chavkoš nočný), pre kaňu 
močiarnu, bučiaka, bučiačika, potápku červenokrkú, potápku čiernokrkú (v súčasnosti 
vzácna) a chochlačku bielookú. 

x V Poľsku, kľúčové prvky osvedčených postupov, ktoré podporujú zlučiteľnosť 
akvakultúrnej činnosti s cieľmi ochrany sústavy Natura 2000, predstavuje napríklad 
zachovanie dôležitých hniezdnych biotopov pre vtáky, ako sú trstiny, ostrovčeky a 
fragmenty vŕbových porastov, výstavba plávajúcich ostrovov (plošiny) pre čajky, 
ponechanie pokosenej sitiny v rybníkoch na podporu hniezdenia, výstavba pozorovacích 
veží pre návštevníkov, atď. 
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x V Českej republike je rybník 
Nesyt, ktorý je súčasťou 
lokality v sústave Natura 
2000 zvanou “Lednické 
rybníky“, využíva sa na chov 
rýb a pri prevádzke rybníka 
sa v priebehu vegetačného 
obdobia ponecháva aspoň 
čiastočne bez vody 
(letnenie), čim sa vytvárajú 
vhodné podmienky pre výskyt 
halofylných rastlín na 
exponovanom rybničnom 
substráte a niektorých  
ohrozených druhov vodných vtákov (Sychra & Danihelka, 201044). 

 
x Vhodne spravovaná akvakultúra v pobrežných oblastiach, napr. v mnohých častiach južnej 

Európy, sa ukázala byť prínosnou pre zachovanie prírodných oblastí a druhov, ktoré sa 
tam vyskytujú. V ústí rieky Sado (Portugalsko) akvakultúra využíva hlavne staré soľné 
nádrže transformované na extenzívnu a/alebo polointenzívnu produkciu v polykultúrnom 
režime. Extenzívne a polointenzívne činnosti sú povolené len za podmienky zachovania 
udržateľného využívania a integrovaných postupov riadenia, ktorých cieľom je ochrana 
prirodzených biotopov a biodiverzity. 

x Podobné využívanie dávnych soľných nádrží pre akvakultúru sa uskutočňuje v prírodnom 
parku Bahía de Cadiz v Španielsku, kde sú akvakultúrne činnosti zahrnuté do 
manažmentového plánu chráneného územia a za určitých podmienok sa považujú za 
zlučiteľné so zachovaním prírodných hodnôt lokality. 

 
Podpora systémov, ktoré poskytujú environmentálne prínosy a služby 

x Akvakultúry schránkovcov môžu poskytovať ekosystémové služby odstraňovaním 
anorganických živín z eutrofizovaných ekosystémov (bioextrakcia). Pestovanie slávok sa 
využíva ako metóda riadenia kvality vody v oblastiach s rozptýleným prísunom živín, napr. 
vo Švédsku (Lundalv, 2011). Vodné schránkovce a morské riasy sa môžu produkovať v 
kombinácii s chovom rýb v integrovanej multitrofickej akvakultúre (IMTA), kde znižujú 
eutrofizáciu metabolizovaním zvyškov krmiva chovaných rýb. Táto metóda je v štádiu 
vývoja v Nórsku a v Stredomorí. 

x Opustenie tradičných chovov rýb v rybníkoch môže viesť k ich vysychaniu, zarastaniu 
krovinami a stromami alebo k zmene využívania lokality. To všetko vedie k poklesu 
biodiverzity. Preto je dôležité, aby rybníky, ktoré poskytujú dôležité biotopy, boli vhodne 
spravované, aby ich prírodné hodnoty a ekosystémové služby, ktoré poskytujú boli 
zachované a prípadne zlepšené.  

                                                 
44 Sychra, J. a Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?, 10-11, In: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Spring 2010. Dostupné na: 
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Obrázok 6. Štiav prímorský (Rumex maritimus) v centrálnej časti 
rybníka Nesyt počas letnenia 
 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf


 Usmerňovací dokument o aktivitách akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000  37 

 

4. VÝZNAM STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA 
 
 
x Rozvoj a aplikácia územného plánovania vrátane námorného priestorového plánovania (MSP) spolu 

s integrovaným manažmentom pobrežných zón môže uľahčiť identifikáciu vhodných lokalít – lokalít 
so správnou kvalitou vody - pre akvakultúrne činnosti. 

x  
x Väčšina možných environmentálnych vplyvov akvakultúry môže byť riadená a minimalizovaná 

prostredníctvom vhodného umiestnenia a riadenia fariem. Výber lokality je kritickým faktorom pre 
určenie environmentálnych vplyvov pochádzajúcich z akvakultúrnej činnosti a pre zabezpečenie 
akceptovateľnosti systémov akvakultúry v citlivých lokalitách. 

x  
x Pre územné plánovanie sú potrebné kľúčové informácie, ktoré umožnia identifikovať konflikty medzi 

rôznymi záujmami na strategickej úrovni. Najdôležitejšie sú najmä informácie o všetkých lokalitách 
sústavy Natura 2000 v oblastiach, kde sú plánované akvakultúrne aktivity. Mapy citlivosti je možné 
zostaviť s prihliadnutím na plánovaný typ akvakultúry, a so zohľadnením ekosystémov a biotopov a 
hydrodynamických podmienok na lokalite. 

x  
x Pri výbere umiestnenia akvakultúry a správe lokality by sa mala brať do úvahy kapacita prostredia 

vysporiadať sa s prevádzkami akvakultúry bez neprijateľných vplyvov. Oblastiam s preukázateľne 
limitovanou asimilačnou kapacitou sa treba vyhnúť. 

 
 
4.1 Priestorové plánovanie a strategické environmentálne hodnotenie 
 
Výzvy, ktoré vznikajú z rastúceho konkurenčného využívania sladkých a morských vôd (napr. 
námorná doprava, rybolov, akvakultúra, voľnočasové aktivity, výroba energie atď.) je potrebné 
riešiť tak, aby boli naplnené potreby miestneho obyvateľstva a zabezpečená ochrana 
životného prostredia.  
 
Územné plánovanie, vrátane námorného priestorového plánovania, je verejným procesom, 
ktorý umožňuje, aby rôzne požiadavky sektorových politík boli preskúmané integrovaným 
spôsobom v širšej geografickej oblasti. Tým sa umožní vypracovanie koherentnejšej stratégie 
regionálneho rozvoja, ktorá maximalizuje prínosy a minimalizuje konflikty všade, kde je to 
možné. 
 
Poskytuje tiež vyváženejší rozvojový rámec, pretože umožňuje zohľadniť sociálne, 
hospodárske a environmentálne záujmy už v počiatočných štádiách procesu plánovania. 
Okrem toho môže povzbudiť rôzne hospodárske odvetvia, záujmové skupiny a širokú 
verejnosť, aby sa zapojili do verejného prerokovania, a tým zabezpečili väčšiu transparentnosť 
v rozhodovacom procese. 
 
Priestorové plánovanie je mimoriadne užitočným nástrojom na skúmanie možností podpory 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom sa zároveň vždy predchádzajú alebo znižujú 
potenciálne negatívne vplyvy na prírodné prostredie a zachováva sa integrita lokalít sústavy 
Natura 2000. Skutočnosť, že k tomu dôjde v počiatočnom štádiu plánovacieho procesu, je 
dôležitá, pretože možnosti na skúmanie alternatívnych prístupov a scenárov sú na tejto úrovni 
zvyčajne oveľa širšie. Strategické územné plánovanie vedie k predvídateľnejšiemu a 
stabilnejšiemu plánovaciemu rámcu pre všetkých zainteresovaných. To by malo pomôcť znížiť 
riziko nepredvídateľných ťažkostí a oneskorení v neskorších fázach, napríklad na úrovni 
jednotlivých projektov. 
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Niektoré členské štáty oznámili zámer aktualizovať svoj zoznam potenciálnych miest pre 
akvakultúru. Okrem toho mnohé členské štáty už zaviedli režim pre námorné priestorové 
plánovanie na vnútroštátnej úrovni alebo sú v procese jeho zavádzania. V tejto súvislosti by sa 
na vnútroštátnej úrovni mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre činnosti akvakultúry ako majú 
iné odvetvia a politiky. Územné plánovanie zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní usmernení 
a spoľahlivých údajov ohľadom umiestnenia hospodárskych činností, s cieľom zabezpečiť 
investorom istotu, vyhnúť sa konfliktom a nájsť synergie medzi činnosťami a prostredím. V 
tejto súvislosti by sa mala určiť úloha a funkcia akvakultúry. 
 
Európska komisia podporuje námorné priestorové plánovanie ako stabilný a transparentný 
spôsob zlepšovania konkurencieschopnosti námorného hospodárstva EÚ a na zabezpečenie 
účinného cezhraničného plánovania nadnárodných otázok. V roku 2008 Európska komisia 
uverejnila plán námorného územného plánovania45. V roku 2010 bola spracovaná správa o 
implementácii tohto plánu, ktorá okrem iného vyvodila záver, že na úrovni EÚ bude potrebné 
venovať námornému priestorovému plánovaniu (MSP) ďalšiu pozornosť.46. 
 
 
Testovacie projekty v oblasti námorného priestorového plánovania: MASPNOSE a Plán 
Bothnia 
Komisia spolufinancovala dva testovacie projekty o MSP v Baltskom mori (BOTHNIA) a v 
severovýchodnom Atlantiku, vrátane Severného mora a oblasti Lamanšského prielivu 
(MASPNOSE). Každý projekt zahŕňa subjekty z rôznych členských štátov a ich cieľom je získať 
praktické skúsenosti s používaním MSP v cezhraničnej oblasti. Tieto projekty trvali 18 mesiacov a 
boli ukončené v máji 2012. V priebehu roka 2012 sa zverejní výzva na predkladanie návrhov na 
ďalšie testovacie projekty v iných európskych morských oblastiach. 
Ďalšie informácie o týchto projektoch sú k dispozícii na: 
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 
 
Rozvoj a aplikácia námorného priestorového plánovania spolu s integrovaným manažmentom 
pobrežných zón (ICZM) (viď kapitolu 4.2) môže uľahčiť výber vhodných lokalít - so správnou 
kvalitou vody - pre aktivity v odvetví akvakultúry. Tieto plánovacie nástroje by okrem toho 
mohli uľahčiť predvídanie rizík, napríklad v dôsledku klimatických zmien, záplav alebo erózie 
pobrežia, ktoré môžu mať vplyv na akvakultúru. 
 
Komisia pripravuje nový návrh na vytvorenie integrovaných procesov pre námorné plánovanie 
a manažment pobrežných zón, ktoré by pomohli pri dosahovaní vyššie uvedených cieľov 
ochrany prírody. V kontexte strategického plánovania budú musieť územné plány alebo plány 
a programy akvakultúry podliehať strategickému environmentálnemu hodnoteniu podľa 
smernice SEA, ak spĺňajú príslušné podmienky podľa uvedenej smernice. 
 
Ak takéto plány a programy pravdepodobne významne ovplyvnia jednu alebo viac lokalít 
sústavy Natura 2000, bude sa vyžadovať aj primerané posúdenie v súlade s článkom 6 ods. 3 
smernice o biotopoch47. Tieto hodnotenia poskytujú mechanizmus na preskúmanie rozsahu a 
úrovne možných negatívnych vplyvov na životné prostredie a na preskúmanie 
realizovateľných alternatív. Viac podrobností o primeranom hodnotení plánov a programov je 
uvedených v kapitole 5. 
 
 

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 KOM(2010) 771. Námorné priestorové plánovanie v EÚ – Úspechy a ďaľší rozvoj. 
47 Ak je potrebné takéto posúdenie, je potrebné zohľadniť aj potenciál akvakultúry nepriaznivo ovplyvniť 
integritu lokalít sústavy Natura 2000, aj v prípade, keď sa lokalita Natura 2000 a územie s akvakultúrou 
priestorovo neprekrývajú (napríklad kvalita vody po prúde).  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Európsky výskum a námorné priestorové plánovanie 
Európska komisia financuje v rámci 7. Rámcového programu niekoľko projektov týkajúcich sa 
manažmentu pobrežných oblastí a námorného priestorového plánovania s cieľom zvýšiť 
vedomostnú základňu potrebnú na podporu udržateľného manažmentu a súvisiacich 
rozhodovacích procesov. 

Najrelevantnejšie projekty v tejto oblasti sú nasledujúce: 
x MESMA – Monitoring a hodnotenie priestorovo spravovaných oblastí 
x COEXIST – Integrácia v pobrežných vodách: plán na udržateľnú integráciu akvakultúry a 

rybolovu 
x SECOA – Riešenia environmentálnych kontrastov v pobrežných oblastiach 
x COCONET – Sieť chránených morských oblastí a hodnotenie potenciálu veternej energie 

v Stredozemnom a Čiernom mori 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke Výskum a inovácie: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm 

 
4.2 Integrovaný manažment pobrežných zón 
 
Integrovaný manažment pobrežných zón (ICZM) je dynamický proces, ktorý podporuje 
udržateľný manažment pobrežných zón a snaží sa o dosiahnutie rovnováhy medzi 
environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi rozmermi udržateľného rozvoja v medziach 
stanovených vlastnosťami prírodného prostredia a únosnosťou oblasti. Cieľom ICZM je 
náležite zohľadniť všetky politiky, odvetvia a, pokiaľ je to možné, individuálne záujmy 
prostredníctvom zapojenia všetkých relevantných subjektov do participatívneho riadenia. 
Zohľadňujú sa aj aspekty ako zachovanie ekosystémov a hospodársky rozvoj. ICZM spolu s 
námorným priestorovým plánovaním môže uľahčiť výber lokality pre akvakultúru a jej 
udržateľný manažment. 
 
V nadväznosti na odporúčanie EÚ z roku 200248, používali členské štáty ICZM na reguláciu 
priestorového rozmiestnenia hospodárskych činností a na zavedenie systémov priestorového 
plánovania v pobrežných vodách Európy. Akvakultúra je v odporúčaní zaradená medzi 
odvetviami a oblasťami, ktoré sa majú riešiť v budúcich národných stratégiách integrovaného 
manažmentu pobrežných zón (ICZM). Na základe skúseností získaných v rámci tohto 
odporúčania pripravuje Európska komisia novú spoločnú iniciatívu o integrovaných procesoch 
v oblasti námorného plánovania a pobrežného manažmentu (viď tiež kapitolu 4.1).  
Príklady ICZM v Európe 
 
V celej Európe sa vynakladá veľké úsilie na implementáciu integrovaného manažmentu 
pobrežných zón (ICZM) a mnohé skúsenosti z iných oblastí by mohli byť v tejto súvislosti využité, 
ak by boli ľahko dostupné. Webová stránka OURCOAST sa snaží prezentovať skúsenosti, 
poznatky a nástroje, ktoré boli vyvinuté, a vysvetľuje prečo a ako boli uvedené do praxe. Databázu 
je možné prehľadávať podľa: 
- Geografickej polohy 
- Tém (adaptácia na riziká, udržateľné využívanie zdrojov, udržateľný ekonomický rast) 
- Kľúčových prístupov/konceptov (integrácia, participácia, vedomostný prístup, ekosystémový 
prístup, socioekonomický a technický prístup) 

Vyzdvihnúť možno nasledujúce príklady činností akvakultúry: 
- Koordinované miestne systémy riadenia akvakultúry pre vybrané írske vodné útvary (CLAMS) –  
- Integrovaný manažment lovu mušlí a akvakultúry v rámci zmeny základných línií v dôsledku 
režimových posunov v Dánsku. 

Zdroj: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

                                                 
48 Odporúčanie 2002/413/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2002, ktoré sa týka 
integrovaného manažmentu pobrežných zón v Európe. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Určenie vhodných lokalít pre rozvoj akvakultúry 
 
Všeobecne sa uznáva, že väčšina potenciálnych vplyvov akvakultúry na životné prostredie 
môže byť riadená, minimalizovaná alebo zlepšená vďaka pochopeniu príslušných procesov a 
vhodného umiestnenia a manažmentu fariem. 
 
Výber lokality je kritickým faktorom pri určovaní environmentálnych vplyvov pochádzajúcich z 
akvakultúrnej činnosti a pri zabezpečovaní prijateľnosti systémov akvakultúry v citlivých 
lokalitách. Patrí sem aj umiestnenie prevádzky vo vzťahu k predmetu ochrany, ďalej to či je 
zariadenie sústredené na jednom mieste alebo rozptýlené na niekoľkých miestach a či je 
zariadenie vystavené riziku pochádzajúcemu z prírodných faktorov (napr. silný prevládajúci 
vietor, pôsobenie vĺn, atď.) alebo či je v konflikte s inými užívateľmi pobrežia (napr. plavba, 
rybolov, rekreační užívatelia) (Huntington et al., 2006). 
 
Projektanti akvakultúrnych prevádzok si musia byť plne vedomí environmentálneho kontextu 
ak chcú vypracovať plán alebo projekt udržateľnej akvakultúry a minimalizovať potenciálne 
negatívne vplyvy a dokonca posilniť tie pozitívne. Plánovanie akvakultúry a výber lokalít by 
mali vychádzať z najlepších právnych, environmentálnych, technických a sociálno-
ekonomických poznatkov, tak je možné zvýšiť uskutočniteľnosť projektu. 
  
Pri výbere lokality na umiestnenie akvakultúrnych fariem a správe lokality by sa mala brať do 
úvahy kapacita prostredia vysporiadať sa s prevádzkami akvakultúry bez neprijateľných 
vplyvov. Oblastiam s preukázateľne limitovanou asimilačnou kapacitou sa treba vyhnúť (IUCN 
2009, Scottish Parliament, 200249). 
 
Systémy zberu slávok z prírodného prostredia pre chov na lokalitách Natura 2000 v Holandsku 

V roku 2009 bola vyvinutá politika pre systémy zberu malých slávok z prírodného prostredia za účelom 
chovu v Holandsku. Zástupcovia odvetvia akvakultúry, vláda a organizácie pre ochranu prírody sa 
dohodli, že postupne zrušia tradičné metódy a vytvoria priestor pre alternatívne systémy zberu. Vláda 
iniciovala otvorený proces plánovania za účasti všetkých zainteresovaných strán (rybné hospodárstvo, 
odvetvie rekreácie, organizácie pre ochranu prírody, provinčné úrady) s cieľom vypracovať politiku na 
roky 2010 - 2013. To zahŕňalo výber vhodných miest pre systémy zberu malých slávok z prírodného 
prostredia za účelom chovu. Ako potenciálne vhodné lokality, bolo vybraných približne 890 hektárov 
územia v lokalitách Natura 2000 Waddensee, Oosterschelde a Voordelta. Okrem ochrany prírody boli v 
procese výberu zohľadnené aj ďalšie záujmy týkajúce sa rekreácie, bezpečnosti a archeológie. 

Vláda vykonala primerané posúdenie potenciálnych miest. Hodnotenia vychádzali z najhoršieho 
scenára. Uskutočnili sa štúdie ekologických vplyvov systémov zberu slávok na morské dno, vtáky a 
tulene. 

Zdroje: Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  

Správa Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse 
kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=
43669  
 
4.4 Kľúčové informácie pre územné plánovanie – identifikácia konfliktov na 
strategickej úrovni 
 
Kľúčom k dobrému územnému plánovaniu sú dobré znalosti z geografie. Plánovanie sa často 
vykonáva s pomocou máp, ktoré umožňujú navzájom prekrývať rôzne záujmy, aktivity, zdroje, 

                                                 
49 Relevantné časti správy škótskeho parlamentu sú k dispozícii na adrese: 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 
(začinajú nad článkom 19). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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atď. na základných topografických mapách, ktoré ukazujú existujúce využívanie krajiny. Tieto 
prekryvy umožňujú zónovanie určitých oblastí pre konkrétne rozvojové aktivity. 
 
Prvým krokom k identifikácii možných konfliktov so sústavou Natura 2000 je prekryv mapy, 
ktorá ukazuje umiestnenie a hranice lokalít sústavy Natura 2000 v rámci konkrétneho 
geografického regiónu s potenciálnymi lokalitami akvakultúry. Týmto spôsobom by malo byť 
možné rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých môže existovať vyššie riziko konfliktu. Na tento 
účel je možné použiť Prehliadač Natura 2000, ktorý je dostupný online a môže byť využitý na 
získanie podrobného prehľadu o danej lokalitu (viď rámček). 
 
Prehliadač Natura 2000 – okamžitý online prístup k mapám lokalít Natura 2000 
Európska komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyvinuli nový online 
nástroj známy ako ‘Prehliadač Natura 2000’, ktorý umožňuje užívateľovi stlačením tlačidla 
lokalizovať a skúmať lokality Natura 2000 kdekoľvek na území EÚ. 
Viď: http://natura2000.eea.europa.eu/) 
K dispozícii sú rôzne možnosti vyhľadávania: 
x prehliadanie určitej oblasť, napríklad pobrežnej zóny, aby sa zistilo ktoré lokality Natura 2000 

sa v nej nachádzajú. Zadaním polohy, napr. napríklad najbližšej dediny, mapa automaticky 
priblíži túto oblasť a zvýrazní všetky lokality Natura 2000, ktoré sa tam nachádzajú. 

x vyhľadanie konkrétnej lokality Natura 2000, ktorej názov alebo kód lokality je už známy, 
x hľadanie konkrétneho druhu alebo typu biotopu chráneného podľa smernice o biotopoch a 

zistenie, ktoré lokality boli vyhlásené na jeho ochranu, 
x vyhľadávanie na rôznych mapách: na mape ulíc, satelitnej mape, mape Corine Land Cover 

alebo biogeografickej mape. 

Pre každú lokalitu Natura 2000 identifikovanú na mape je k dispozícii štandardný dátový formulár, 
ktorý identifikuje druhy a typy biotopov, pre ktoré bola vyhlásená, odhadovanú veľkosť populácie 
druhov a stav ochrany, a význam lokality pre dané druhy. Štandardné dátové formuláre boli 
oficiálne predložené Komisii ako súčasť procesu vyhlasovania lokalít a je potrebné ich dať do 
súvislosti s prílohami smerníc. 
 
Príklad mapy z Prehliadača Natura 2000 pre atlantické pobrežie vo Francúzsku. Červenou je 
vyznačené SPA (CHVÚ) vyhlásené podľa smernice o vtákoch, modrou je vyznačená lokalita SCI 
(ÚEV) vyhlásená podľa smernice o biotopoch (na niektorých miestach sa prekrývajú). 

 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Pri podrobnom skúmaní potenciálnych oblastí konfliktu by sa mala tiež brať do úvahy citlivosť 
ekosystémov a biotopov, ktoré sú prítomné na príslušných lokalitách Natura 2000, v ktorých 
(alebo v ich blízkosti ktorých) sa plánujú akvakultúrne aktivity, ako aj hydrodynamické 
podmienky v príslušnej oblasti, keďže tieto majú významný vplyv na prenos sedimentov a 
odpadu. 
 
Mapy citlivosti je možné zostaviť s prihliadnutím na plánovaný typ akvakultúry, jej 
predvídateľné vplyvy, a so zohľadnením ekosystémov a biotopov a hydrodynamických 
podmienok na lokalite. 
 
Nová iniciatíva Komisie v oblasti námorného priestorového plánovania a manažmentu 
pobrežných zón (viď kapitolu 4.1) má okrem iného prispieť k integrácii týchto rôznych 
informačných potrieb, ktoré vedú k príprave takýchto viacúčelových máp. Skúsenosti získané 
s lokalitami Natura 2000 budú v tomto smere užitočné.  
 
4.5 Príklady plánovania akvakultúry a aktivít akvakultúry v územiach Natura 2000 
 
Niektoré vlády poskytujú podporu dobrému plánovaniu činností akvakultúry, najmä v 
oblastiach, kde tento druh činnosti má tradičný význam pre miestne hospodárstvo. Vhodný 
príklad možno nájsť v Škótsku, kde akvakultúru usmerňuje škótska vláda a plánovanie 
individuálneho rozvoja riadia miestne orgány. 
Škótsko: plánovanie akvakultúry  
 
Škótska vláda si kladie za cieľ podporiť politiku, ktorá napomáha udržateľnému hospodárskemu rastu 
akvakultúry. Potreba vysokej úrovne ochrany životného prostredia je pevne stanovená v každom štádiu 
plánovania, prevádzky a regulácie rybích fariem. 
 
Priestorové plánovanie pre akvakultúru v Škótsku sa datuje do konca osemdesiatych rokov 20. storočia, 
kedy sa začali vypracovávať rámcové plány pre chov rýb, aby vyplnili medzeru v usmerňovaní 
plánovania akvakultúry na miestnej úrovni. Tento prístup si odvtedy osvojili miestne úrady a v priebehu 
času ho vylepšili. Miestny úrad je v súčasnosti príslušným orgánom vo vzťahu k rozvoju rybného 
hospodárstva. Všetky nové alebo modifikujúce sa projekty rozvoja týkajúce sa rýb (nad 0,1 ha) 
podliehajú EIA. 
 
Miestny úrad je tiež povinný zohľadniť priame a kumulatívne vplyvy navrhovaného rozvojového projektu 
na životné prostredie. Môže to zahŕňať posúdenie ekologickej únosnosti (určenej na základe 
prediktívneho modelovania dopadu obohatenia prostredia živinami a vplyvu na spoločenstvá morského 
dna), posúdenie vizuálneho vplyvu a vplyvu na krajinu (usmernenie ohľadom ochrany krajiny 
poskytuje organizácia Scottish Natural Heritage), vplyvy na morské prostredie a morské alebo 
jazerné dno a riziko šírenia chorôb rýb. 
 
Každý nový rozvojový projekt (alebo zmena, v závislosti od toho čo zahŕňa) musí tiež získať 
povolenie na vypúšťanie vody z rybích fariem alebo rybárskych lodí buď od Škótskej agentúry pre 
ochranu životného prostredia alebo od agentúry Marine Scotland. Okrem toho subjekty 
zainteresované na chove rýb vypracovali dobrovoľný kódex osvedčených postupov (Code of Good 
Practice), ktorý sa zaoberá celou škálou otázok, nezahrnutých do kontrolovaného plánovania, 
vrátane dizajnu klietok a zariadení, biologickej bezpečnosti, riadenia a prevádzkových postupov. 
 
V prípadoch, keď je pravdepodobné, že nový projekt bude mať významný vplyv na lokalitu Natura 
2000, predtým ako príslušný orgán vydá rozhodnutie sa musí vykonať primerané posúdenie 
potenciálneho vplyvu na predmet ochrany. Loch Sunart je príkladom rámcového plánu akvakultúry, 
ktorý zahŕňa SAC v morskom prostredí.50. 

                                                 
50 Viac informácií je k dipozícii na: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-
8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf


 Usmerňovací dokument o aktivitách akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000  43 

V poslednej dobe sa objavili snahy o vytvorenie integrovanejších plánov, ktoré by pokrývali 
akvakultúru spolu s inými činnosťami a týkali by sa morského prostredia. Podrobné plány, ako 
napríklad tie pre oblasti Sound of Mull a Loch Fyne, sa pokúšali vytypovať oblasti vhodné pre nové 
akvakultúrne projekty na základe mapovania obmedzujúcich faktorov. Toto sa ukázalo ako ťažšie 
pri plánoch pokrývajúcich väčšie oblasti (napríklad v Shetlande). 
 
Príklady týchto integrovanejších plánov sú uvedené nižšie: 
x Plán “Sound of Mull marine planning pilot”: General policies on aquaculture, Locational policies 

for aquaculture  
x Plán “Loch Fyne ICZM plan “ 
x Plán “Shetland marine planning pilot “ 
 
Národný plán pre morské oblasti bude riadiť podrobnejšie plánovanie na regionálnej úrovni a 
lepšie objasní princípy pre rozhodovanie týkajúce sa morského prostredia. Plány rozvoja 
vypracované miestnymi úradmi navyše poskytujú informácie ohľadom v oblastí, ktoré sú vhodné 
pre rozvoj akvakultúry a oblasti, v ktorých môže byť tento rozvoj obmedzený. 
 
Plán pre výber lokality pre akvakultúru v juhozápadnom Fínsku a Satakunte je príkladom 
regionálneho plánovania. Plán pre výber lokality pripravila širšia pracovná skupina zložená z 
regionálnych expertov, ktorí zastupovali odvetvie akvakultúry, štátnu správu životného 
prostredia a rybolovu, organizácie regionálneho plánovania a výskum. 
 
Fínsky plán pre výber lokalít pre akvakultúru 
 
Účelom národného plánu pre výber lokalít pre akvakultúru je nasmerovať umiestnenie nových 
rybích fariem do oblastí, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany životného prostredia ako aj z hľadiska 
záujmov chovateľov rýb a iných užívateľov pobrežia. Pracovná skupina v juhozápadnom Fínsku 
a Satakunte využívala na identifikáciu vhodných vodných oblastí pre umiestnenie akvakultúry GIS. 
Na pobreží boli vylúčené vodné plochy s nevhodnou hĺbkou vody, chatami, vodnými cestami, 
chránenými územiami, atď.  

  

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
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V predbežnom pláne výberu lokalít rybie farmy neboli nasmerované do národných parkov. 
Pracovná skupina navyše navrhla, aby nové rybie farmy neboli bez kompletného prieskumu 
zriadené na lokalitách Natura 2000 s podmorskými útesmi (SCI-UEV/smernica o biotopoch) s 
hĺbkou menšou ako 20 metrov. Okolo vtáčích ostrovov na lokalitách Natura 2000 (SPA-
CHVÚ/smernica o vtákoch) boli vymedzené 500 m široké ochranné zóny, ktoré majú zabezpečiť 
nerušené hniezdenie. 
 
S týmito širokými ochrannými zónami je nepravdepodobné, že by rybie farmy mali významný 
nepriaznivý vplyv na prírodné hodnoty, ktoré sú chránené v lokalitách Natura 2000. Avšak potreba 
primeraného posúdenia sa hodnotí až v súvislosti so žiadosťou o udelenie produkčnej licencie. 
Chovatelia rýb môžu žiadať o produkčnú licenciu vo vodných oblastiach, ktoré nie sú uvedené v 
pláne výberu lokalít pre akvakultúru. Ak sa tento typ lokality nachádza na lokalite NATURA, na 
podporu žiadosti budú potrebné dôkladné hodnotenia. 
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5. POSTUP KROKOV PRE PLÁNY A PROJEKTY 
AKVAKULTÚRY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ 
LOKALITY NATURA 2000 

 
 
 
 
 
 
x Článok 6 smernice o biotopoch stanovuje rad opatrení na ochranu lokalít Natura 2000, ktoré sa 

musia uplatňovať na plány a projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na lokalitu 
sústavy Natura 2000. Prvým krokom je určiť, či plán alebo projekt môže mať významný vplyv na 
lokalitu Natura 2000. V takomto prípade by mal byť predmetom primeraného posúdenia (PP). 

 
x Účelom PP je posúdiť dôsledky plánu alebo projektu vzhľadom na ciele ochrany lokality, či už 

jednotlivo alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi. Závery by mali umožniť príslušným 
orgánom zistiť, či plán alebo projekt nepriaznivo ovplyvní integritu príslušnej lokality. 

 
x V rámci procesu primeraného posúdenia sa musia zvážiť všetky potenciálne tlaky a vplyvy na 

predmet ochrany na lokalitách. Primerané posúdenie sa musí zamerať na druhy a biotopy na 
ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená ako lokalita Natura 2000 a na všetky prvky, ktoré sú 
nevyhnutné pre fungovanie a štruktúru tejto lokality. 

 
x PP by sa malo robiť na individuálnej báze, s vysokým stupňom odbornosti relevantnej pre každú 

etapu hodnotenia. Odhad vplyvov by mal vychádzať z najlepších dostupných vedeckých poznatkov, 
odborného posudku a, podľa potreby, prieskumu na lokalitách. 

 
x PP je právne záväzný. Ak sa nedá zistiť, či nedôjde k nepriaznivým účinkom na integritu lokalít 

sústavy Natura 2000, ani po zavedení zmierňujúcich opatrení alebo podmienok uvedených v 
povolení na realizáciu, plán alebo projekt nemožno povoliť, ak sa neuplatní postup podľa článku 6 
ods. (4). 

 
 
5.1 Článok 6 smernice o biotopoch 
 
Článok 6 smernice o biotopoch stanovuje ustanovenia, ktoré upravujú ochranu a správu lokalít 
sústavy Natura 2000 a určuje vzťah medzi ochranou a využívaním krajiny. Odsek 1 vyžaduje 
zavedenie potrebných ochranných opatrení a je zameraný na pozitívne a proaktívne 
intervencie. Odsek 2 vyžaduje, aby sa v lokalitách Natura 2000 zabránilo zhoršeniu stavu 
biotopov a zabránilo sa významnému narušeniu druhov. 
 
Odseky 3 a 4 na druhej strane stanovujú súbor procedurálnych a vecných ochranných 
opatrení, ktoré sa musia uplatňovať na plány a projekty, ktoré pravdepodobne budú mať 
významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000. 
Tento postup je navrhnutý tak, aby bolo možné: 

x V plnej miere posúdiť vplyv plánov alebo projektov, ktoré pravdepodobne budú mať 
významný negatívny vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 prostredníctvom primeraného 
posúdenia 

x Procesom primeraného posúdenia zistiť, či dopad nepriaznivo ovplyvní integritu lokality a 
ak je to tak, či plán alebo projekt možno povoliť, za predpokladu realizácie zmierňujúcich 
opatrení alebo podmienok plánovania, ktoré odstránia alebo minimalizujú nepriaznivé 
vplyvy na lokalitu na nevýznamnú úroveň; 
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x Zaviesť mechanizmus na povoľovanie plánov alebo projektov, ktoré majú nepriaznivý 
vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 aj po zavedení zmierňujúcich opatrení, za 
mimoriadnych okolností, ak sa tieto plány alebo projekty považujú za nevyhnutné z 
naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a ak neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne riešenia (viď článok 6.4.).  

 
ČLÁNOK 6 ods. 3 and 4 SMERNICE O BIOTOPOCH 
 
x 6(3). Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný 

pre ňu, ale môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení s 
inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému posúdeniu jeho vplyvov na danú lokalitu z 
hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia vplyvov na lokalitu a podľa 
ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom iba po 
presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade potreby po 
získaní stanoviska verejnosti.  

x 6(4). Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu vplyvov 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. 

 
 
5.2 Kedy sa uplatňuje postup podľa článku 6? 
 
Postup posudzovania a povoľovania podľa článku 6 ods. 3 a 4 sa vzťahuje na akúkoľvek 
činnosť (alebo zmeny existujúcej činnosti), ktorá: 
 
a) nie je priamo spojená so správou lokality sústavy Natura 2000 alebo nie je na tento účel 

nevyhnutná; 
b) bude mať pravdepodobne významný vplyv na ciele ochrany lokality, buď samostatne alebo 

v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi. 
 
Vzťahuje sa na:  
x Plány alebo projekty ovplyvňujúce územia vyhlásené podľa smernice o vtákoch a lokality 

vyhlásené alebo navrhnuté na vyhlásenie podľa smernice o biotopoch (oboje sú súčasťou 
sústavy Natura 2000)51. 

x Plány, ktoré slúžia ako rámec pre rozvojové povolenia a jednotlivé projekty. Tým sa 
zabezpečí, aby sa potenciálne vplyvy na lokality sústavy Natura 2000 zohľadňovali tak na 
úrovni strategického plánovania, ako aj na úrovni jednotlivých projektov52. 

x Plány alebo projekty na lokalite Natura 2000 aj mimo nej, ak pravdepodobne budú mať 
významný vplyv na lokalitu sústavy Natura 2000 (napr. projekt nachádzajúci sa vyššie na 
toku môže mať stále významný vplyv na druhy a biotopy na lokalite Natura 2000, ktorá na 
nachádza nižšie na toku, a naopak)53. 

                                                 
51 Vo vzťaku k potenciálnym SPA (CHVÚ) (IBA) sa článok 6 ods. 3 až 4 neuplatňuje, ale uplatňuje sa 
článok 4 ods. 4 smernice o vtakoch. Oblasti, ktoré neboli klasifikované ako CHVÚ, ale mali byť takto 
klasifikované, naďalej podliehajú režimu upravenému prvej vete v článku 4 ods. 4 smernice o vtákoch 
[Basses Corbières, C-374/98]. Pre potenciálne pSCI: ČS sú povinné prijať ochranné opatrenia, ktoré sú 
vhodné z hľadiska cieľov ochrany smernice na účely na účely ochrany príslušného ekologického 
záujmu, ktorý tieto miesta majú na vnútroštátnej úrovni [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-
244/05]. 
52 Prípad Case C-6/04: 20. október 2005. 
53 Prípad C-98/03 článok 32: "…Vo svojej definícii opatrení, ktoré majú byť predmetom posúdenia 
vplyvov, smernica nerozlišuje medzi opatreniami prijatými mimo alebo v chránenom území." 
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x Aktivity v odvetví akvakultúry, ktoré boli schválené pred vyhlásením územia ako lokality v 
sústave Natura 2000, musia v rozsahu, v akom predstavujú projekt a pravdepodobne budú 
mať významný vplyv na príslušnú lokalitu, byť podrobené posúdeniu ich vplyvov na túto 
lokalitu, kde majú pokračovať po vyhlásení lokality54. To sa vzťahuje aj na už povolený 
rozvoj akvakultúry, v rámci ktorého sa zavádzajú nové aspekty alebo sa mení prevádzka 
(napríklad intenzifikácia). 

 
 
5.3 Podrobný postup krokov 
 
Postup ustanovený v článku 6 ods. 3 a ods. 4 by sa mal uskutočňovať postupne. Každý krok 
určuje aj to, či je potrebný ďalší krok v procese. Napríklad ak sa po prvom kroku dospeje k 
záveru, že nedôjde k významným vplyvom na lokalitu Natura 2000, plán alebo projekt možno 
povoliť bez potreby ďalšieho hodnotenia. 
 
Nasledujúci vývojový diagram (obrázok 7) ukazuje, ako sa jednotlivé etapy aplikujú a ako sa 
prijímajú rozhodnutia o povolení alebo zamietnutí plánu alebo projektu. Nasledujúce oddiely v 
tejto kapitole skúmajú každú etapu, ktorá sa má vykonať ako súčasť procesu podľa článku 
6.3. 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že tento rozhodovací proces sa opiera o princíp predbežnej 
opatrnosti. Dôraz by sa mal klásť na objektívne preukázanie na základe spoľahlivých 
podporných dôkazov, že sa nevyskytne nepriaznivý vplyv na integritu lokalít sústavy Natura 
200055. Z tohto dôvodu nedostatok vedeckých údajov alebo informácií o potenciálnom riziku 
alebo významnosti vplyvov nemôže byť dôvodom na pokračovanie v pláne alebo projekte. 
 

FÁZA 1. ZISŤOVACIE KONANIE  
 
5.4 Kedy je potrebné primerané posúdenie (PP)? 
 
Prvým krokom je určiť, či je alebo nie je potrebné PP. Ak sa dá s istotou určiť, že plán alebo 
projekt pravdepodobne nebude mať významný vplyv, či už jednotlivo alebo v kombinácii s 
inými plánmi alebo projektmi, môže byť plán alebo projekt povolený bez ďalšieho posúdenia. 
 
5.4.1  Zhromažďovanie informácií o pláne alebo projekte a lokalitách Natura 2000 
 
Zisťovacie konanie vykonáva spravidla orgán zodpovedný za povoľovanie plánov alebo 
schválenie žiadostí na realizáciu rozvojových opatrení a/alebo orgány pre ochranu prírody. 
Najčastejšie pritom budú požadovať pomoc a založiť svoje hodnotenie na informáciách 
získaných od developerov, úradov pre životné prostredie alebo zazmluvnených expertov. 
Spolupráca s orgánmi pre ochranu prírody je veľmi dôležitá, pretože tieto môžu poskytnúť 
všetky relevantné informácie o lokalitách Natura 2000, ktoré by sa mali v tejto fáze zohľadniť. 

                                                 
54 Viď rozhodnitie ESD v prípade C-226/08 (Papenburg). “Prebiehajúce údržbárske práce, ktoré boli 
povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov pred uplynutím lehoty na prebratie smernice o 
biotopoch, musia v rozsahu, v akom predstavujú projekt a pravdepodobne budú mať významný vplyv 
na príslušnú lokalitu, podrobené posúdeniu ich vplyvu na túto lokalitu, kde pokračujú po zaradení 
lokality do zoznamu SCI podľa článku 4 ods. 2 tretieho pododseku tejto smernice”. 
55 Viď rozhodnutie ESD v prípade Waddensea - C-127/02  
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Obrázok 7.  Diagram znázorňujúci postup podľa článku 6 ods. 3-4 
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Na vykonanie zisťovacieho konania by sa mali zhromaždiť dostatočné informácie o pláne 
alebo projekte akvakultúry, ako aj o lokalitách Natura 2000, ktoré by mohli byť ovplyvnené. V 
prípade plánu alebo projektu by tieto informácie mali obsahovať údaje o umiestnení fariem a 
súvisiacej infraštruktúry vo vzťahu k lokalitám Natura 2000, ako aj podrobnosti o načasovaní a 
trvaní všetkých plánovaných činností počas každej etapa cyklu projektu, t. j. výstavba, 
prevádzka, údržba atď. 
 
Musia sa tiež zhromaždiť informácie o druhoch a typoch biotopov, pre ktoré boli lokality 
vyhlásené, a o celkových cieľoch ochrany lokality (viď ďalšie podrobnosti v kapitole 5.5). Časť 
týchto informácií možno nájsť v štandardných dátových formulároch Natura 2000 alebo v 
projektoch ochrany alebo manažmentových plánoch lokality, ak boli vypracované. 
 
Štandardné dátové formuláre Natura 2000 

Štandardný dátový formulár, ktorý je vypracovaný pre každú lokalitu sústavy Natura 2000, obsahuje 
informácie o druhoch a typoch biotopov chránených v rámci EÚ, pre ochranu ktorých bola lokalita 
vyhlásená (tieto sú často označované ako "predmet ochrany/cieľové druhy/biotopy") a poskytuje 
všeobecné hodnotenie stavu každého druhu alebo typu biotopu na tejto lokalite (v rozsahu od A po D). 
Poskytuje informácie o výmere lokality, reprezentatívnosti a stave ochrany biotopov prítomných na 
lokalite, ako aj celkové zhodnotenie významnosti lokality z hľadiska zachovania príslušných typov 
prírodných biotopov. Pre druhy prítomné na lokalite poskytuje informácie o veľkosti a stave populácií, 
postavení (rezident, hniezdiaci, zimujúci, migrujúci) a o významnosti lokality z hľadiska ochrany druhu. 
 
Ochranné opatrenia a manažmentové plány 

V osobitne chránených územiach členské štáty zavedú potrebné ochranné opatrenia zahŕňajúce, ak je 
to potrebné, vhodné manažmentové plány osobitne navrhnuté pre lokality alebo začlenené do iných 
plánov rozvoja a príslušné legislatívne, správne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú 
ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v 
prílohe II, ktoré sa vyskytujú na lokalitách. 
 
Manažmentové plány pre lokality sústavy Natura 2000 môžu poskytnúť informácie o cieľoch ochrany 
lokality, o lokalizácii a stave druhov a biotopov na lokalite, o ich ohrozeniach a o ochranných 
opatreniach potrebných na zlepšenie stavu ich ochrany, čo môže byť užitočné pri zisťovacom konaní aj 
pri primeranom posúdení. 
 
Treba pripomenúť, že zisťovacie konanie, nie je to isté ako úplné primerané posúdenie - 
vyžaduje len dostatok informácií, aby bolo možné rozhodnúť, či je pravdepodobné, že plán 
alebo projekt bude mať významný vplyv alebo nie. 
 
Dôrazne sa odporúča, aby sa informácie o lokalite Natura 2000 zozbierali pred vypracovaním 
plánu alebo projektu (t. j. ešte pred etapou zisťovacieho konania), aby bolo možné 
identifikovať a zohľadniť možné citlivé biotopy a druhy počas prípravy návrhu plánu alebo 
projektu. Mohlo by to napríklad ovplyvniť voľbu umiestnenia farmy, ako aj jej skutočný dizajn, 
aby sa ďalej uvažovalo len s tými najvhodnejšími lokalitami. 
 
V počiatočnom štádiu zisťovacieho konania je tiež veľmi užitočné, aby developeri usporiadali 
počiatočné rokovania s príslušným orgánom zodpovedným za plánovanie a s orgánmi pre 
ochranu prírody, aby sa získalo viac poznatkov o možných environmentálnych obmedzeniach, 
ktorým môže projekt čeliť, a o tom, ako by sa im dalo najlepšie predísť. Môže to tiež pomôcť 
identifikovať akékoľvek potenciálne problémy, na ktoré si treba dávať pozor, alebo akékoľvek 
chýbajúce vedecké poznatky, doplnenie ktorých by si vyžadovalo ďalší výskum, ktorý by 
predchádzal povoleniu plánu alebo projektu. 
 
Skúsenosti ukázali, že dobrý výskum a konzultácie už od samotného začiatku prípravy 
projektu pomáhajú vyhnúť sa výdavkom a času zbytočne vynaloženým na plánovanie na 
nevhodných lokalitách. 
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Kľúčové úlohy v etape zisťovacieho konania: 
 
x Identifikovať geografický rozsah plánu alebo projektu a jeho hlavné charakteristiky 
x Identifikovať všetky lokality Natura 2000, ktoré môžu byť ovplyvnené plánom alebo 

projektom. 
x Identifikovať predmet ochrany príslušných lokalít siete Natura 2000 (t. j. biotopy a druhy, 

pre ochranu ktorých boli lokality vyhlásené) a ciele ochrany lokalít. 
x Identifikovať, ktoré z týchto druhov a biotopov by mohli byť ovplyvnené plánovanými 

aktivitami 
x Analyzovať iné plány alebo projekty, ktoré by v kombinácii s plánovanými aktivitami mohli 

viesť k pravdepodobne významnému vplyvu na lokality Natura 2000. 
x Analyzovať všetky možné interakcie medzi aktivitami plánu alebo projektu, či už jednotlivo 

alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi, a predmetom ochrany, ekologickými 
funkciami a procesmi, ktoré ich podporujú. 

x Stanoviť či je pravdepodobné, že dôjde k významným vplyvom, odôvodniť záver a 
zaznamenať konečné rozhodnutie zisťovacieho konania. 

 
5.4.2  Stanovenie či plán alebo projekt bude mať "pravdepodobne významný vplyv” 
 
Primerané hodnotenie sa bude vyžadovať len v prípade tých plánoch alebo projektov, ktoré 
budú ‘….mať pravdepodobne významný vplyv...’. Prvým krokom je preto zistiť, ktoré z druhov 
a biotopov, na ochranu ktorých bola lokalita Natura 2000 vyhlásená (predmet ochrany), by 
mohli byť významne ovplyvnené plánovanými činnosťami. 
 
S cieľom posúdiť riziko významného vplyvu by sa mali identifikovať všetky potenciálne tlaky 
ktoré by mohli mať významný vplyv na ciele ochrany lokality Natura 2000. Môže sa jednať o 
vplyvy, ktoré vzniknú následkom plánovaných akvakultúrnych činností priamo v oblasti 
prevádzky (napr. sedimentácia na morskom dne) alebo budú mať väčší rozsah (napr. 
obohacovanie živinami). Dôležité je tiež určiť citlivosť a zraniteľnosť príslušných druhov a 
biotopov na tieto tlaky. 
 
Dôraz sa kladie na "pravdepodobnosť" významných vplyvov - nie na istotu. Toto poukazuje 
na preventívny charakter tohto úvodného testu. Mali by sa určiť prvky biodiverzity, ktoré by 
mohli byť ovplyvnené (biotopy, druhy, ekologické procesy), berúc do úvahy ich citlivosť vo 
vzťahu k plánovaným činnostiam. Ak zisťovacie konanie naznačuje, že existujú dôvody na 
obavy alebo ak existuje pochybnosť, či tieto vplyvy pravdepodobne budú významné alebo nie, 
musí sa vykonať primerané posúdenie, aby sa zabezpečilo úplné preskúmanie týchto 
potenciálnych účinkov. Nedostatok informácií alebo údajov nemožno použiť ako dôvod na to, 
aby sa primerané posúdenie nerealizovalo56. 
 
Významnosť vplyvov súvisí s cieľmi ochrany lokality a bude závisieť od stupňa vplyvu a 
citlivosti alebo zraniteľnosti biotopov a druhov na potenciálne tlaky a vplyvy činností 
akvakultúry. Miera, v akej je konkrétna oblasť ovplyvnená určitým tlakom, sa líši v závislosti od 
druhov a biotopov prítomných na lokalite a od príslušného tlaku. Musia sa zohľadniť aj vplyvy 
na ostatné druhy a biotopy, ktoré môžu byť dôležité (napr. ako zdroj potravy, na hniezdenie 
alebo ako útočisko, atď.) pre druhy a biotopy, na ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená a 
ktoré môžu byť z tohoto dôvodu považované za predmet ochrany. Pri posudzovaní možných 
vplyvov plánu alebo projektu musí byť ich významnosť určená aj vzhľadom na charakteristiky 
a osobitné environmentálne podmienky lokality dotknutej týmto plánom alebo projektom57. 
 
Analýza citlivosti morských biotopov bola v centre pozornosti nedávnych projektov a štúdií, 
ktoré sú relevantné pre tento usmerňovací dokument. Marine Biological Association of the 
                                                 
56 Rozhodnutie ESD C-127/02 Waddensea, ods. 43 a nasl. 
57 Prípad C-127/02, články ods. 46-48. 
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United Kingdom (Morská biologická asociácia UK) v rámci svojej iniciatívy Marine Life 
Information Network (MarLIN) (Informačná sieť pre život v mori) vykonala hodnotenie citlivosti 
biotopov okolo pobrežia Británie a Írska na rôzne vplyvy58. 
 
V rámci nedávnej štúdie v Írsku boli posúdené potenciálne vplyvy ľudských činností na biotopy 
morského dna (Crowe et al. 2011)59. Štúdia zahŕňala systematický prehľad literatúry a 
konzultácie s príslušnými odborníkmi a analyzovala odolnosť biotopov morského dna voči 
rôznym potenciálnym vplyvom ľudských činností z hľadiska rozsahu a kvality ako aj 
pravdepodobnej doby potrebnej na obnovu (odolnosť). 
 
V súvislosti s potenciálnou citlivosťou druhov a biotopov na vplyvy akvakultúry vydali niektoré 
krajiny (napríklad Francúzsko a Veľká Británia) usmernenia na pomoc pri identifikácii možných 
negatívnych vplyvov chovu rýb na niektoré biotopy a druhy na ktoré sa vzťahuje smernica o 
vtákoch a smernica o biotopoch. Niektoré iné národné iniciatívy poskytujú užitočné nástroje a 
informácie na podporu ochrany morských druhov a biotopov, udržateľnej správy, ochrany a 
plánovania. Príslušné zdroje informácií sú uvedené v prílohe 2. 
 
5.4.3  Posúdenie rizika možných kumulatívnych vplyvov s inými plánmi a projektmi 
 
Zisťovacie konanie sa vzťahuje na plány alebo projekty buď jednotlivo alebo v kombinácii s 
inými plánmi alebo projektmi. Môže sa stať, že jeden projekt akvakultúry sám osebe nemusí 
mať významný vplyv, ale ak sa posudzuje v kombinácii s inými plánmi alebo projektami (inými 
rybárskymi farmami alebo inými rozvojovými projektami) v danej oblasti, kumulatívne vplyvy 
sa môžu ukázať ako významné. Vo fáze zisťovacieho konania je potrebné identifikovať iné 
plány alebo projekty, s ktorými by hodnotený projekt mohol mať kumulatívny vplyv. 
 
Územie, v ktorom je potrebné brať do úvahy tieto kumulatívne účinky, závisí od presných 
okolností a rozsahu plánovaného plánu alebo projektu, ale malo by byť dostatočne veľké na 
zachytenie akýchkoľvek kumulatívnych účinkov. Príslušné orgány ochrany prírody môžu 
pomôcť identifikovať možné plány alebo projekty, ktoré je potrebné posudzovať z hľadiska 
kumulatívnych vplyvov. 
 
5.4.4  Zaznamenanie výsledku zisťovacieho konania 
 
Keďže zisťovacie konanie je zákonná požiadavka, dôvody konečného rozhodnutia, či by sa 
malo vykonať primerané posúdenie alebo nie musia byť primerane zaznamenané a podložené 
informáciami, ktoré viedli k príslušnému rozhodnutiu. 
 
Ak je výsledkom zisťovacieho konania, že pravdepodobne nedôjde k významným vplyvom na 
lokality Natura 2000, nie je potrebné pokračovať ďalej. Ak sa dospelo k záveru, že plánované 
aktivity pravdepodobne spôsobia významné vplyvy na lokalitu, zisťovacie konanie môže 
napomôcť pri identifikácii problémov, ktoré sa majú podrobne zvážiť vo fáze primeraného 
posúdenia. 
 

                                                 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [on-line]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Dostupné na: http://www.marlin.ac.uk 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Správa ministerstva životného 
prostredia, pamiatok a miestnej správy, Ireland. April 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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PRÍKLAD TESTU PRAVDEPODOBNE VÝZNAMNÉHO VPLYVU (‘TEST VÝZNAMNOSTI’) 
 

Kultivácia násady slávok (juvenilných slávok) na lokalite Wash and North Norfolk Coast European Marine (SAC), Anglicko 
Posúdenie vplyvu kultivácie násady slávok hodnotilo problémy vo fáze rastu a zberu slávok, ale nie v štádiu zberu násady, ktoré je predmetom iného schvaľovacieho procesu. Test týkajúci sa 
pravdepodobnosti významných (TLS) vplyvov bol vypracovaný orgánom kompetentným na povoľovanie projektu a predložený orgánu ochrany prírody (Natural England). TLS dospel k záveru, 
že lízing pozemkov na kultiváciu mäkkýšov nebol potrebný na účely ochrany prírody a že bude mať pravdepodobne mal významný vplyv na lokalitu. Špecifické otázky boli: zmeny v úrovní 
živín (prítomnosťou veľkého objemu dodatočnej biomasy slávok v porovnaní s prirodzenou úrovňou) a potlačenie prirodzených biotopov ich pokrytím kultúrami slávok alebo zvírenými a znovu 
usadenými sedimentami. Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnutie niektorých potenciálnych vplyvov na predmet ochrany, relevantné ciele ochrany a potenciálne mechanizmy vplyvov 
pochádzajúcich z pestovania slávok. Zobrazuje okruhy, ktoré je potrebné podrobne posúdiť v primeranom hodnotení, podľa rozsahu hodnotenia určenom organizáciou Natural England. 
   
Predmet 
ochrany alebo 
jeho časť 
 

Potenciálny 
mechanizmus 
vplyvu kultivácie 
slávok 

Významný vplyv: hodnotí sa v primeranom posúdení Relevantné ciele ochrany  
(prehľady) 

Bahnité a 
piesočnaté 
náplavy v 
prílivovej zóne  

Fyzická strata 
následkom zanášania 
 
 
Fyzické škody 
spôsobené abráziou  
Narušenie biologickej 
rovnováhy 
selektívnou 
introdukciou druhov 

Áno, biotopy v prílivovej zóne môžu potenciálne zaniknúť 
následkom zanášania, hoci plocha oblasti prenajatej na 
kultiváciu nie je významná v porovnaní s celkovou veľkosťou 
prílivovej zóny, je potrebné zvážiť proporciálne dopady na 
jednotlivé typy biotopov.  
Nie, abrázia nepredstavuje významný vplyv, pretože bager 
extrahuje slávky z pseudofekálií a nepoškodzuje substrát 
prílivovej zóny. 
Nie: Slávka Mytilus edulis sa prirodzene vyskytuje v tomto 
biotope. Prítomnosť slávok zvyšuje epifaunálnu rozmanitosť 
v porovnaní s pôvodným substrátom, hoci podložie s 
kultivovanými slávkami je menej rozmanité ako prirodzené 
podložie (oblasti s prirodzeným výskytom slávok a srdcoviek 
neboli prenajaté za účelom kultivácie slávok). 

Biotopy litorálneho sedimentu - zachovať rozmanitosť biotopov v 
každom dielčom prvku (bahno, bahnitý piesok, piesok a štrk), umožniť 
prirodzenú sukcesiu/známe cyklické zmeny. 
Charakter sedimentov (typ sedimentu) - udržiavať rozloženie bahna, 
bahnitého piesku, piesku a štrku, umožniť prirodzenú sukcesiu/známe 
cyklické zmeny 
Rozsah charakteristických biotopov 
Distribúcia biotopov - zachovať distribúciu biotopov v každom dielčom 
prvku (bahno, bahnitý piesok, piesok a štrk), umožniť prirodzenú 
sukcesiu/známe cyklické zmeny 
Druh: druhé zloženie charakteristických biotopov. 

Piesočnaté 
brehy pod 
hranicou prílivu 

Fyzická strata 
následkom zanášania 
 
 
 
Fyzické škody 
spôsobené abráziou  
 
 
 
 

Áno, biotopy v prílivovej zóne môžu potenciálne zaniknúť 
následkom zanášania, hoci plocha oblasti prenajatej na 
kultiváciu nie je významná v porovnaní s celkovou veľkosťou 
piesočných brehov pod prílivovou zónou, je však potrebné 
ďalšie kompletné posúdenie.  
Nie, abrázia nepredstavuje významný vplyv, pretože bager 
extrahuje slávky z pseudofekálií a nepoškodzuje substrát 
prílivovej zóny. Chované slávky sa nachádzajú predovšetkým 
v prílivovej zóne a len malou časťou presahujú do plytkej 
oblasti pod prílivovou zónou. 
Nie: Slávka Mytilus edulis sa prirodzene vyskytuje v tomto 

Rozsah - žiadna zmena rozsahu sublitorálnych sedimentov 
Distribúcia - zachovať distribúciu prevládajúcich biotopov v celom prvku 
("veľké plytké zálivy a zátoky") 
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Narušenie biologickej 
rovnováhy 
selektívnou 
introdukciou druhov 

biotope. Prítomnosť slávok zvyšuje epifaunálnu rozmanitosť 
v porovnaní s pôvodným substrátom, hoci podložie s 
kultivovanými slávkami je menej rozmanité ako prirodzené 
podložie (sublitorálne oblasti s prirodzeným výskytom slávok  
neboli prenajaté za účelom kultivácie slávok). 

Veľké plytké 
zátoky a zálivy 

Zmeny následkom 
obohatenia živinami 
a organickými 
látkami  

Áno: Existuje potenciál na výrazné zmeny v obsahu živín 
vďaka prítomnosti veľkého objemu dodatočnej biomasy 
filtrovanej kŕmnej zmesi a fekálií/pseudofekálií v porovnaní s 
prirodzenými úrovňami. Potenciálna súťaž o potravu s 
prírodnými populáciami srdcoviek a slávok. Rozsah a 
dôsledky zmien si vyžadujú ďalšie kompletné hodnotenie. 

Kvalita vody - cieľové hodnoty by mali v prípade potreby zodpovedať 
príslušným národným alebo medzinárodným normám. Ak sú k dispozícii 
vhodné lokálne údaje na stanovenie východiskovej situácie, je možné 
nastaviť ciele špecifické pre danú lokalitu. 
 

Tuleň obyčajný  Fyzická strata 
následkom zanášania 
 
 
Rušenie – hluk, 
prítomnosť 

Zanášanie – Áno, biotopy v prílivovej zóne môžu potenciálne 
zaniknúť následkom zanášania, hoci plocha oblasti prenajatej 
na kultiváciu nie je významná v porovnaní s celkovou 
veľkosťou lokality, ale je potrebné posúdiť vplyv na miesta 
kde tulene vyliezajú na breh. 
Rušenie – Nie: rozmiestňovanie slávok je nenápadná aktivita, 
tulene sú zvyknuté na prítomnosť človeka, slávky sú 
rozmiestňované mimo známych miest, kde tulene vyliezajú na 
breh. 

Rozsah (distribúcia pĺznucich tuleňov obyčajných na lokalite) – plocha 
územia, ktoré tulene využívajú v tomto štádiu bude stabilná alebo rastúca 
 
Populácia – zachovať stabilnú alebo rastúcu početnosť tuleňov 
obyčajných na lokalite  

Útesy so 
Sabellaria 
spimulosa  

Fyzická strata 
následkom zanášania 
 
 
Fyzické škody 
spôsobené abráziou 

Áno, možnosť vplyvu existuje, oblasti prenajaté na kultiváciu 
slávok nie sú v blízkosti oblastí s výskytom Sabellaria 
spimulosa. Avšak existuje potenciál pre zanášanie útesov so 
Sabellaria spimulosa, v rámci lokality následkom zvírenia a 
prenosu sedimentov pochádzajúcich z kultivácie slávok, 
vyžaduje si to kompletné hodnotenie. 
Nie, rozmiestnenie slávok nie je povolené v oblastiach útesov 
s výskytom Sabellaria spimulosa alebo v ich blízkosti. 

Rozsah – zachovať nezmenený rozsah útesov so Sabellaria spimulosa  
umožniť prirodzenú sukcesiu/známe cyklické zmeny 

Kritériové 
druhy SPA 
(CHVÚ), 
nehniezdiace 
druhy, 
nehniezdiace 
druhy z Prílohy 
I, zoskupenia 
nehniezdiacich 
druhov> 20,000 
jedincov 
vodných vtákov 

Rušenie – hluk, 
prítomnosť  
 
Narušenie biologickej 
rovnováhy 
introdukciou/ 
extrakciou druhov 

Nie –oblasti the Tofts, Roger, Thief and Hull Sands sú 
jadrové územia pre ochranu vtáctva ale neexistujú dôkazy o 
tom, že rozmiestňovanie alebo bagrovanie slávok, alebo pešia 
kontrola chovov majú významný vplyv na druhy v SPA. 
Nie: Slávka Mytilus edulis sa prirodzene vyskytuje na 
lokalite.  
Prítomnosť slávok zvyšuje potravnú ponuku pre druhy, ktoré 
predujú na slávkach alebo relevantných druhoch epifauny. 
Toto posúdenie sa nezaoberá pôvodom slávok (pretože tento 
aspekt neupravuje WFO). 

Rozsah biotopov – nesmie poklesnúť pod úroveň referenčných hodnôt 
s výhradou prírodných zmien. 
 
Veľkosť populácie (nehniezdiace druhy vtákov, nehniezdiace druhy 
vtákov z prílohy I, nehniezdiace druhy – zoskupenia nehniezdiacich 
druhov> 20,000 jedincov vodných vtákov  
 – veľkosť populácii nesmie poklesnúť o viac ako 50% od stanovených 
referenčných hodnôt. 
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FÁZA 2. PRIMERANĚ POSÚDENIE 
 
5.5 Účel primeraného posúdenia 
 
Účelom primeraného posúdenia (PP) je posúdenie vplyvov plánu alebo projektu vzhľadom na 
ciele ochrany lokality, pričom sa zohľadnia akékoľvek kumulatívne vplyvy vyplývajúce z 
kombinácie predmetného projektu s inými plánmi a projektmi. PP musí predchádzať 
rozhodnutiu o schválení projektu a musí umožniť príslušnému orgánu zistiť, či plán alebo 
projekt nepriaznivo neovplyvní integritu lokality. 
 
Za vykonanie PP je zodpovedný kompetentný orgán. V tomto kontexte sa od developera 
môže vyžadovať, aby poskytol kompetentnému orgánu všetky informácie, ktoré sú potrebné 
na rozhodnutie. Kompetentný orgán môže zhromažďovať relevantné informácie aj z iných 
zdrojov. 
 
Pojem "primerané" v podstate znamená, že hodnotenie musí slúžiť cieľu smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch t. j. zachovaniu druhov a typov biotopov európskeho významu, na ktoré 
sa tieto dve smernice vzťahujú, v kontexte cieľov ochrany lokalít Natura 2000. Znamená tiež, 
že posúdenie musí predstavovať odôvodnené rozhodnutie, t. j. musia byť uvedené dôvody, 
ktoré boli základom následného rozhodnutia. 
 
V tomto ohľade je dôležité pripomenúť, že na rozdiel od EIA alebo SEA, výsledok primeraného 
posúdenia je pre príslušný orgán právne záväzný a podmieňuje jeho konečné rozhodnutie. 
Preto ak sa nedá zistiť, či nedôjde k nepriaznivému vplyvu na integritu lokality sústavy Natura 
2000 ani po zavedení zmierňujúcich opatrení, plán alebo projekt nemožno povoliť, pokiaľ nie 
sú splnené podmienky uvedené v článku 6 ods. 4. To platí aj v prípade pochybností 
o vplyvoch. 
 
 
Kroky v procese primeraného posúdenia plánov a projektov akvakultúry 
 
5.5.1  Určenie rozsahu a predmetu hodnotenia: nastavenie referenčnej úrovne a 
zhromažďovanie ďalších informácií. 
 
Primerané posúdenie by mal byť zamerané na možné vplyvy plánu alebo projektu na typy 
biotopov a druhy, pre ktoré je lokalita Natura 2000 vyhlásená. To by malo zahŕňať aj 
akékoľvek nepriame vplyvy na tieto druhy a/alebo typy biotopov, napríklad na ich podporné 
ekosystémy a prírodné procesy. Stanovenie rozsahu zabezpečí, aby bolo PP vhodne cielené 
a tiež aby bol stanovený jasný referenčný rámec na hodnotenie možných negatívnych vplyvov 
projektu akvakultúry na cieľ ochrany lokality Natura 2000. Stanovením rozsahu sa presnejšie 
určí, na aké vplyvy by sa PP malo zamerať a zabezpečí sa zhromaždenie všetkých informácií 
potrebných na správne posúdenie vplyvov. 
 
Aby sa zlepšila nákladová efektívnosť hodnotiaceho postupu a celý proces sa zjednodušil, je 
potrebné dohodnúť sa na podmienkach analýzy vplyvu s kompetentnými orgánmi. V tomto 
štádiu je tiež užitočné definovať oblasť, ktorá bude predmetom posudzovania; k dispozícii sú 
už aj niektoré modelovacie nástroje, ktoré umožnia vymedzenie oblasti predpokladaného 
vplyvu akvakultúrnych aktivít (napr. sedimentácia, obohatenie živinami) pri zohľadnení 
miestnych podmienok (napríklad prúdy, hĺbka vody, atď.). 
 
Táto fáza využíva informácie, ktoré už boli zhromaždené v rámci zisťovacieho konania, ale 
zároveň by sa mali čo najviac vyplniť akékoľvek existujúce medzery v poznatkoch, aby bolo 
možné posudzovať vplyvy na základe dôveryhodných vedeckých dát. Dobré základné údaje 
majú zásadný význam, pretože PP musí s istotou zistiť, či návrh neovplyvní integritu 
príslušnej lokality. 
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Informácie potrebné pre PP a od koho sa poskytnutie informácií očakáva 
 
Informácie o pláne alebo projekte by mali obsahovať podrobnosti o všetkých prvkoch, ktoré sú 
relevantné pre hodnotenie, vrátane nasledujúcich: 
- Informácie o všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú rozvoja akvakultúry; 
- Mapy s presným umiestnením všetkých činností akvakultúry a súvisiacich prác (vo vzťahu k 

lokalitám Natura 2000 v danej oblasti); 
- Podrobnosti o vykonávaní, trvaní a načasovaní všetkých akvakultúrnych činností (výstavba, 

prevádzka a údržba, zber, atď.); 
- Podrobné informácie o zmierňujúcich opatreniach, ktoré sa majú uplatniť v súvislosti s 

možnými vplyvmi.  
Tieto informácie najčastejšie poskytuje developer. 
 
Informácia o lokalite Natura 2000 by mali obsahovať príslušné podrobnosti ohľadom: 
- Cieľov ochrany lokality a stanovených ochranných opatrení, napr. manažmentových plánov, 

atď.; 
- Každého druhu a typu biotopu, pre ochranu ktorých je lokalita vyhlásená, a vhodné mapy ich 

výskytu na lokalite v rôznom období (napr. počas ročného životného cyklu); 
- Hodnotenia rozsahu a kvality biotopov a druhov na lokalite; 
- Údajov o využívaní lokality príslušnými druhmi na činnosti, ako je vyhľadávanie potravy, 

hniezdenie/výchova mláďat, odpočinok, zimný spánok, a pod.; 
- Údajov o reprezentatívnosti a stave ochrany biotopov a druhov na lokalite a vo všeobecnosti 

(vrátane údajov o veľkosti populácie, stupni izolácie, ekotypu, genetickej štruktúre, štruktúre 
vekových tried, atď.); 

- Údajov o ekologickej štruktúre a fungovaní lokality a celkového stavu jej ochrany; 
- Postavenia lokality v biogeografickom regióne a v rámci sústavy Natura 2000; 
- Akéhokoľvek iného aspektu týkajúceho sa lokality alebo druhov, ktoré sa na nej vyskytujú, ak 

je pravdepodobné, že príde k ovplyvneniu ich stavu ochrany a cieľov ochrany (napr. 
prebiehajúce manažmentové aktivity, iný rozvoj). 

Tieto informácie poskytujú príslušné orgány zodpovedné za budovanie sústavy Natura 2000, ktoré 
sú zodpovedné za stanovenie cieľov ochrany a ochranných opatrení pre lokality sústavy Natura 
2000. 
 
Podrobnosti o akýchkoľvek iných plánoch alebo projektoch v danej oblasti, či plánovaných alebo 
už prebiehajúcich. 
Orgány zodpovedné za schválenie projektu a príslušné orgány ochrany prírody by mali určiť 
možné plány alebo projekty, ktoré je potrebné posúdiť s cieľom hodnotenia možných 
kumulatívnych vplyvov; informácie by si mohol získať aj prevádzkovateľ, pokiaľ je to možné. 
 

 
V niektorých prípadoch môže byť za účelom doplnenia údajov potrebný ďalší základný 
ekologický terénny výskum a prieskum. Podrobné prieskumy a terénna práca by sa mali 
zamerať na tie kritériové druhy alebo biotopy, ktoré sú citlivé voči aktivitám pripravovaného 
plánu alebo projektu. 
 
Citlivosť by sa mala analyzovať s prihliadnutím na možné interakcie medzi projektovými 
aktivitami (charakter, rozsah, metódy, potenciálne tlaky a vplyvy, atď.) a príslušnými biotopmi 
a druhmi (umiestnenie, ekologické požiadavky, dôležité oblasti, správanie atď.). Takáto 
prieskumná činnosť by mala vychádzať z rozsahu PP dohodnutého s príslušnými úradmi, 
príslušnými verejnými orgánmi na ochranu prírody, sektorom akvakultúry, mimovládnymi 
organizáciami, vedcami a verejnosťou.  
 
Zhromažďovanie informácií je nevyhnutne iteratívny proces. Ak počiatočná identifikácia a 
analýza vplyvov odhalí, že existujú dôležité medzery v poznatkoch, potom je potrebné vykonať 
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ďalšie prieskumy a monitoring za účelom ich doplnenia. Tým sa zabezpečí dostatočná 
vedecká základňa pre vydanie vhodne odôvodneného rozhodnutia. 
 
Podrobné prieskumy môžu pomôcť navrhnúť činnosti takým spôsobom, aby sa zabránilo 
možným nepriaznivým účinkom na ’kritériové’ druhy a biotopy (viď príklad nižšie). 
 
Rybie farmy v oblasti Loch Sunart, Škótsko 

V roku 2005 spoločnosť Marine Harvest Scotland vykonala rozsiahlu reštrukturalizáciu svojich 
činností v rámci lokality Loch Sunart SAC (UEV Loch Sunart); 9 fariem s chovom lososa a halibuta 
bolo konsolidovaných do 3 väčších lososových fariem, kým ostatné zanikli alebo boli dočasne 
uzavreté. Konsolidácia viedla k tomu, že menšie farmy v plytkej vode zanikli v prospech fariem v 
hlbšej vode (viac ako 30 metrov). Celý konsolidačný projekt a celá lokalita Loch Sunart boli 
predmetom primeraného posúdenia. Medzi kritériové biotopy, ktoré sa nachádzajú v oblasti Loch 
Sunart a sú uvedené v prílohe I, patria útesy. Kritériové druhy, uvedené v prílohe II, ktoré sú 
primárnym dôvodom pre výber tejto lokality, zahŕňajú vydru (Lutra lutra). 

Pred dokončením návrhu rozvojového projektu boli realizované videoprieskumy morského dna. 
Cieľom týchto základných štúdií bolo zistiť, či v oblastiach s možným vplyvom boli prítomné 
kritériové druhy alebo biotopy. Návrh rozvojového projektu bol následne upravený tak, aby sa 
zabránilo významným vplyvom na integritu SAC (UEV). 

Organizácia Scottish Natural Heritage poskytla poradenstvo a usmernenie ohľadom 
najvhodnejšieho spôsobu umiestnenia kotvísk, aby sa zabránilo vplyvu na kritériové druhy a 
biotopy (útesy). Pri inštalácii infraštruktúry na kotvenie boli využité kamery, aby sa zabránilo 
poškodeniu kritériových druhov. 
Zdroj: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 
 
 
5.5.2  Hodnotenie vplyvov na lokalitu Natura 2000 
 
Primerané posúdenie by malo riešiť potenciálne vplyvy na ciele ochrany lokality Natura 2000 
zo všetkých aspektov plánu alebo projektu a malo by zahŕňať všetky etapy projektu 
akvakultúry, napríklad: príprava staveniska, budovanie alebo inštalácia infraštruktúry a 
zariadení, prevádzkové a údržbárske činnosti, vyraďovanie z prevádzky atď. 
  
Bude užitočné opísať presnú polohu, načasovanie, frekvenciu a trvanie všetkých činností 
spojených s rozvojom akvakultúry. Je to nevyhnutné na analýzu potenciálnych tlakov a 
vplyvov, ktoré sa môžu vyskytnúť v rôznych obdobiach roka alebo dňa. Mali by sa tiež uviesť 
podrobnosti o potenciálnych ekologických vplyvoch každej aktivity na lokalite, ich zdrojoch a 
mechanizme pôsobenia. 
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Tabuľka 5. Príklad intenzity aktivít súvisiacich s produkciou slávok na farme v Atlantickom 
regióne podľa sezóny, dňa a prílivového profilu.60 

Aktivita 

O
dl

iv
 

tid
e 

Pr
íli

v 

D
eň

 

N
oc

 J F M A M J J A S O N D 

ZBER NÁSADY Z PROSTREDIA: Zber 
mladých slávok bagrovaním vo 
vymedzenej oblasti  

 X X         L H    

ODCHOVŇA: Umiestnenie slávok z 
prírodného prostredia do odchovne 

X X X  L L L L L    H L L L 

CHOV: Bagrovanie mladých slávok v 
prílivovej zóne a prenos do chovných 
zariadení mimo prílivovej zóny. 

 X X       H H H     

ZBER:  
Zber slávok bagrovaním a predaj 

 X X  H L L      L H H H 

Rušenie (vo vzťahu k produkcii slávok, 
inému rybolovu, akvakultúre a rekreácii) 

X X X  L L L L L L L L L L L L 

X= Aktivita, H= vysoká intenzita aktivity, L= nízka intenzita aktivity 
 
Tabuľka 6. Príklad potenciálnych vplyvov chovu slávok – rozmiestňovanie jedincov - na predmet 
ochrany SPA61 

Aktivita Frekvencia Trvanie Mechanizmus 
vplyvu 

Dopad 
(0 = žiadny vplyv; 5 = závažný vplyv) 

Pozemná kontrola 
(pešo 
Kontrola oblasti 
odchovne zvyčajne 
1 – 3 osobami) 

Zriedkavo: 
( 2-3 krát 
mesačne/odcho
vňa ) 

Dve hodiny, 
Pri odlive 

Rušenie (vizuálne - 
prítomnosť na 
lokalite) 

1 
Činnosť s nízkou frekvenciou a nízkou intenzitou, 
lastúrničiare si privykli na prítomnosť ľudí. 

Rozmiestnenie 
juvenilných slávok z 
prírodného 
prostredia do 
odchovne - z 
rybárskej lode pri 
prílive 
 

Rôzne: 
 
Často (až dva 
razy týždenne v 
období 
najintenzívnejši
eho 
rozmiestňovani
a slávok); 
 
Žiadna aktivita 
(2 – 3 roky v 
priebehu 
kultivácie). 

Dve hodiny, 
Pri prílive  

Rušenie (hluk a 
vizuálne - 
prítomnosť na 
lokalite) 

0 
Kajky morské postávajú alebo sa kŕmia počas prílivu ale 
zvykli si na rybárske plavidlá a sú odolné voči rušeniu. Iné 
kritériové druhy nie sú počas prílivu prítomné. 

Poškodzovanie 
pôvodného biotopu 
ukladaním slávok 

2 
Miestny vplyv na biotopy, ktorý sa však nepovažuje za 
nepriaznivý vplyv na európsku lokalitu z dôvodu relatívne 
malej plochy dotknutého biotopu. [V pôvodnej správe o 
súhlase sa vplyv hodnotil ako pokrývanie/potláčanie 
biotopu (ESFJC, júl 2008).] 

Biologické narušenie 
zavedením veľkého 
množstva biomasy 
druhu, ktorý slúži 
ako potrava 

2 
Menia sa prirodzené vzorce kŕmenia sa, napríklad kajky 
morské intenzívne predujú na kultivovaných slávkach – 
počas kultivácie môže teda akvakultúra pozitívne 
ovplyvňovať ich populácie v SPA. 

Zber slávok z 
odchovne  

Rôzne: 
 
Často (až 
denne) počas 
vrcholného 
obdobia zberu 
 (december  - 
marec); 
 
Žiadna aktivita 
(2 – 3 roky v 
priebehu 
kultivácie). 

Dve hodiny, 
Pri prílivu 

Rušenie (hluk a 
vizuálne - 
prítomnosť na 
lokalite); 

0 
Kajky morské postávajú alebo sa kŕmia počas prílivu ale 
zvykli si na rybárske plavidlá a sú odolné voči rušeniu. Iné 
kritériové druhy nie sú počas prílivu prítomné. 

Biologické narušenie 
selektívnym zberom 
(zavedeného) 
druhu koristi 

2 
Odstránenie kultivovaných slávok by mohlo nepriaznivo 
ovplyvniť populácie tých druhov vtákov, ktoré sa živia 
slávkami (lastúrničiare a kajky), ak by boli stavy slávok v 
prírodnom prostredí nízke. Kultivované slávky sú však 
zásahom človeka do ekosystému a mohlo by sa 
argumentovať, že "umelo" podporujú veľké množstvo 
druhov, ktoré sú na nich závislé, aj keď sú prirodzené stavy 
slávok nízke. Ak by populácie týchto druhov v SPA boli 
nepriaznivo ovplyvnené ako priamy následok zberu slávok 
z odchovne, mohlo by to byť považované za návrat stavu 
populácií do prirodzenej rovnováhy. 

                                                 
60  Upravene podľa Appropriate Assessment of the impact of mussel fishing and mussel, oyster and 
clam aquaculture on Castlemaine Harbour SAC and SPA, Marine Institute, Írsko. 2011). 
61 Zdroj: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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Kapitola 3 poskytuje prehľad o rôznych vplyvoch, ktoré môžu byť spojené so systémami 
akvakultúry, a identifikuje druhy alebo typy biotopov, ktoré sa ukázali byť obzvlášť citlivé na 
túto formu rozvoja. Vplyvy každého projektu budú jedinečné a preto sa musia sa hodnotiť od 
prípadu k prípadu. 
 
Vplyvy plánu alebo projektu by sa mali hodnotiť s ohľadom na ciele ochrany lokality. Ak je 
napríklad cieľom zabezpečiť, aby populácia vtáčích druhov dosiahla určitú veľkosť v priebehu 
desiatich rokov a ak existujú ochranárske opatrenia na zabezpečenie tohto cieľa, zabráni plán 
alebo projekt jeho realizácii? Ak sa nestanovia žiadne osobitné ciele ochrany, možno 
konštatovať, že cieľom ochrany je zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu lokality a jej cieľových 
prvkov od okamihu, keď bola zaradená do siete Natura 2000 (článok 6 ods. 2 smernice o 
biotopoch)  
 
Cieľ ochrany 
 
Ciele ochrany lokality Natura 2000 sú stanovené na úrovni členských štátov. SDF poskytuje 
informácie týkajúce predmetu ochrany, kvôli ktorým bola lokalita sústavy Natura 2000 
vyhlásená a v prípade neexistencie podrobnejšej definície cieľov ochrany pre lokalitu sústavy 
Natura 2000 je možné predmet ochrany považovať za cieľ ochrany. Niektoré krajiny 
vypracovali pre svoje lokality Natura 2000 podrobnejšie ciele ochrany, a to buď na strategickej 
úrovni pre súbor lokalít, alebo na úrovni jednotlivých lokalít. Niektoré lokality môžu mať aj 
manažmentové plány alebo ciele správy lokality, ktoré poskytujú jasné informácie o cieľoch 
ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť. 
 
Príklady cieľov ochrany špecifických pre danú lokalitu, ktoré boli vypracované pre biotopy 
uvedené v prílohe I, môžu zahŕňať napríklad udržiavanie stabilnej alebo rastúcej plochy 
určitých biotopov. Pre druhy vyskytujúce sa na lokalite, ako cieľ ochrany môže byť stanovená 
napr. veľkosť populácie, ktorá má byť zachovaná, stabilný alebo rastúci dlhodobý trend 
populácie, alebo areál výskytu, ktorý sa má zachovať. Na stanovenie cieľov ochrany 
špecifických pre danú lokalitu sú potrebné primerané základné informácie. 
 
Kritériové druhy a biotopy mali byť identifikované už v štádiu zisťovacieho konania, rovnako 
ako aj ciele ochrany. V tejto fáze však môžu byť potrebné ďalšie podrobnejšie informácie, aby 
bolo možné riadne vykonať hodnotenie. 
 
V tejto súvislosti môže byť užitočné zvážiť kritériá a indikátory, ktoré sa používajú na 
posúdenie stavu ochrany biotopov a druhov európskeho významu. Pokiaľ ide o biotopy, tieto 
parametre zahŕňajú ich prirodzený rozsah a územie, ktoré pokrývajú, ako aj špecifické 
štruktúry a funkcie (vrátane typických druhov) )62. Tieto parametre môžu byť užitočné tak na 
stanovenie cieľov ochrany (na úrovni lokality), ako aj na posúdenie vplyvov činností 
akvakultúry na biotopy a druhy, na ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená.  
 
V posúdení sa má analyzovať akákoľvek možná zmena alebo zhoršenie rozsahu a kvality 
biotopov a druhov prítomných na lokalite na základe možných vplyvov rôznych projektových 
aktivít a stavu a citlivosti týchto biotopov a druhov. 
 

                                                 
62 V roku 2009 bolo uverejnené prvé hodnotenie stavu ochrany druhov a biotopov chránených podľa 
smernice o biotopoch. Poskytuje užitočné informácie o stave ochrany každého druhu a typu biotopu, na 
ktoré sa vzťahuje smernica o biotopoch, podľa krajiny a biogeografického regiónu. 
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Príklad zohľadnenia cieľov ochrany v primeranom posúdení 
PP rozvojového projektu akvakultúry v ÚEV a CHVÚ Castlemaine Harbour (Írsko) 
 
V ÚEV a CHVÚ Castlemaine Harbour bol realizovaný proces primeraného posúdenia pre projekty 
akvakultúry a podporné projekty. V rámci PP boli zohľadnené nasledujúce ciele ochrany pre 
lokalitu formulované orgánmi ochrany prírody (National Parks and Wildlife Service, NPWS): 

- Udržiavať priaznivý stav ochrany týchto druhov: mihuľa morská, mihuľa riečna, losos, vydra, 
pečeňovka Petalophyllum ralfsii, potáplica malá, kormorán, bernikla tmavá, kačica hvizdárka, 
kačica divá, kačica ostrochvostá, chochlačka morská, turpan čierny, lastúrničiar strakatý, kulík 
piesočný, pobrežník belavý, brehár hrdzavý, kalužiak červenonohý, kalužiak sivý, kamenár 
strakatý a čavka červenozobá. 

- Udržiavať priaznivý stav ochrany týchto typov biotopov: estuáriá, bahnité a piesočnaté ploché 
brehy nepokryté morskou vodou pri odlive, jednoročná vegetácia naplavenín driftového pásma, 
trváca vegetácia kamenitých brehov, porasty slanorožca (Salicornia spp.) a ďalších 
jednoročných rastlín kolonizujúcich bahno a piesok, atlantické slané lúky, mediteránne slané 
lúky, pohyblivé duny v začiatočnom štádiu, pohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s pieskomilkou 
obyčajnou (Ammophila arenaria), spevnené duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny), duny s 
porastami vŕby Salix repens ssp. argentea a vlhké preliačiny v dunách. 

- Obnoviť priaznivý stav ochrany aluvilánych lesov s Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior. 
 
Príklad konkrétnych cieľov a kritérií ochrany morského biotopu zaradeného do prílohy I smernice o 
biotopoch pre uľahčenie primeraného posúdenia je uvedený nižšie. 
 
Cieľ: zachovať priaznivý stav ochrany biotopu bahnité a piesočnaté ploché brehy nepokryté 
morskou vodou pri odlive v oblasti Castlemaine Harbour. Stav ochrany biotopu bude považovaný 
za priaznivý ak budú splnené nasledujúce kritériá: 
 - Kritérium 1: Plocha biotopu je stabilná alebo sa zväčšuje a závisí od prírodných procesov. 
 - Kritérium 2: Rozsah spoločenstiev s dominanciou zostery je zachovaný a závisí od prírodných 

procesov. 
 - Kritérium 3: Komplex spoločenstiev prílivovej zóny musí byť chránený v prírodných podmienkach 

- spoločenstvá s výskytom mnohoštetinavcov a Nepthys cirrosa. 
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Akonáhle sa zhromaždia všetky potrebné základné údaje, môže sa začať hodnotenie 
potenciálnych vplyvov. Ako bolo uvedené vyššie, malo by to byť vykonané s ohľadom na: 
- najlepšie vedecké poznatky v tejto oblasti (rozhodnutie ESD vo veci C-127/02) ; 
- ciele ochrany lokality; 
- ekologické charakteristiky a stav lokality a predmetu ochrany. 
 
Posúdenie vplyvov musí byť vykonané na základe objektívnych a, ak je to možné, 
kvantifikovateľných kritérií. Zaužívaným prostriedkom je použitie kľúčových ukazovateľov, ako 
je strata alebo degradácia biotopu, vplyvy na populácie druhov, zmena kľúčových 
ekologických funkcií, atď. Niektoré kritériá, ktoré sa majú brať do úvahy pri posúdení, sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Table 7 Niekoľko príkladov kritérií, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní možných vplyvov na 
možné ciele ochrany na lokalite. 
 

Kritériá Ciele ochrany Hodnotenie vplyvov 
Plocha biotopu 
 

Oblasť, na ktorej sa nachádzajú cieľové 
biotopy, by mala byť stabilná alebo 
rastúca (možno stanoviť cieľové plochy) 

Možná redukcia plochy biotopu 
(odhadovaná plocha a podiel na 
celkovej ploche na lokalite).  

Štruktúra a 
funkcie 
biotopu 
 
 

Spoločenstvá cieľových biotopov by mať 
stabilnú distribúciu a zloženie. 
Funkcie biotopov a ekologické 
parametre, na ktorých závisí stabilita 
biotopov, sú zachované. 

Možné straty v distribučnej oblasti, 
zhoršenie druhového zloženia, 
zhoršenie stavu typických druhov atď. 
Strata alebo degradácia funkcií (napr. 
potrava, útočisko alebo rozmnožovanie) 

Početnosť 
druhov a 
distribúcia, 
populačná 
štruktúra, atď. 

Populácie druhov sú stabilné alebo sa 
zväčšujú (je možné nastaviť cieľový 
stav). Populačné trendy sa zlepšujú. 
Distribúcia druhov, vrátane životne 
dôležitých oblastí a prepojenia, sú 
zachované alebo sa zlepšujú (napríklad 
zlepšovaním biotopov a opätovným 
osídlením vylepšených plôch). 
Populačná štruktúra je zachovaná. 

Rušenie a presídľovanie druhov. Zmeny 
v početnosti alebo územiach 
využívaných cieľovými druhmi. 
Strata alebo degradácia kritických 
biotopov a životne dôležitých oblastí 
(ovplyvnená plocha a podiel na celkovej 
ploche na lokalite). Vplyvy na kritické 
etapy v životnom cykle druhov. 

 
Príklad parametrov, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní vplyvov na biotopy/druhy 
európskeho významu, na ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená 
- Celkový rozsah ovplyvneného biotopu a percentuálny podiel vo vzťahu k odhadovanej celkovej 

rozlohe biotopu na lokalite Natura 2000. 
- Odhadovaný počet ovplyvnených jedincov a ich podiel na populácii druhu vyskytujúcej sa na 

lokalite. 
- Odhadované trendy biotopov a populácií druhov v ovplyvnenej oblasti a na lokalite. 
- Vzácnosť a celkové trendy ovplyvnených biotopov a druhov. 
- Existencia programu obnovy biotopov alebo druhov, ktorý môže byť projektom ovplyvnený. 
- Reverzibilita vplyvu alebo potenciál na obnovu poškodených prvkov z existujúcich zdrojov na 

lokalite alebo mimo nej. 
- Rozšírenie príslušných biotopov alebo distribúcia druhov na lokalite Natura 2000 (súvislé, 

roztrúsené, rozptýlené atď.). 
- Vplyvy na celkové ekologické funkcie na lokalite Natura 2000. 
 
Predpovedanie pravdepodobných vplyvov projektu/plánu akvakultúry môže byť ťažké, pretože 
je potrebné dobre poznať ekologické procesy a požiadavky na zachovanie určitých druhov 
alebo typov biotopov, ktoré by mohli byť ovplyvnené. Spolupráca medzi prevádzkovateľmi a 
orgánmi je pri primeranom posúdení rozhodujúca. Dôrazne sa odporúča, aby príslušné orgány 
zabezpečili potrebné odborné poradenstvo a podporu pri vykonávaní terénnych prieskumov a 
hodnotení vplyvu. 
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Pri hodnotení by sa mali uplatňovať najlepšie dostupné techniky a metódy na odhad rozsahu a 
rozmeru vplyvov. V súčasnosti je k dispozícii niekoľko modelov, ktoré napríklad simulujú a 
predpovedajú vplyvy obohacovania prostredia živinami z rybárskych fariem na morské oblasti. 
 

Všeobecne zaužívané metódy na predpovedanie vplyvu: 
 
Niektoré často používané metódy sú uvedené nižšie: 
 
- Priame merania, napríklad plochy zaniknutého alebo ovplyvneného biotopu, podielu na stratách 

populácií druhov, biotopov a spoločenstiev. 

- Vývojové diagramy, sieťové a systémové diagramy na identifikáciu reťazcov vplyvu, spôsobených 
priamym vplyvom; nepriame dopady sa označujú ako sekundárne, terciárne atď. vplyvy v súlade s 
tým, ako sú spôsobené. Systémové diagramy sú pri ilustrácii vzájomných vzťahov a procesných 
ciest pružnejšie ako sieťové diagramy. 

- Kvantitatívne prediktívne modely na poskytnutie matematicky odvodených predpovedí založených 
na údajoch a predpokladoch o sile a smere vplyvov. Pokiaľ ide o projekty v oblasti akvakultúry, 
prediktívne modelovanie často zohráva dôležitú úlohu, pretože niektoré vplyvy závisia od 
hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú napríklad sedimentačné procesy a tým aj biotu. 

- Populačné štúdie sú potenciálne prínosné pre určenie vplyvov napr. na populácie vtákov alebo 
netopierov alebo druhy morských cicavcov. 

- Geografické informačné systémy (GIS), ktoré sa používajú na vytváranie modelov priestorových 
vzťahov, ako sú prekrývajúce sa obmedzenia, alebo na mapovanie citlivých oblastí a území s 
úbytkom biotopov. GIS je kombináciou počítačovej kartografie, ukladania mapových údajov a 
manažmentových databáz, ktorý uchováva atribúty, ako je využitie pôdy alebo sklon. GIS umožňuje 
rýchle zobrazenie, vytváranie kombinácií a analýzu uložených premenných. 

- Informácie z predchádzajúcich podobných projektov môžu byť užitočné, najmä ak boli vykonané 
kvantitatívne predpovede a následne boli monitorované v prevádzke. 

- Odborné stanoviská a posudky vychádzajúce z predchádzajúcich skúseností a konzultácií o 
podobných projektoch. 

- Opisy a korelácie: fyzické faktory (napr. vodný režim, prúd, substrát) môžu priamo súvisieť s 
distribúciou a výskytom druhov. Ak možno predvídať budúce fyzické podmienky, potom je na tomto 
základe možné predpovedať budúci vývoj biotopov a populácií alebo reakcie druhov a biotopov. 

- Vykonávanie analýz asimilačnej kapacity a ekologickej únosnosti zahŕňa určenie prahových hodnôt, 
pod ktorými môžu byť populácie a funkcie ekosystému udržateľné. Zahŕňa identifikáciu potenciálne 
limitujúcich faktorov a vyvíjajú sa matematické rovnice, ktoré opisujú kapacitu zdroja alebo systému 
z hľadiska prahu stanoveného každým limitujúcim faktorom. 

-  
Upravené podľa: “Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality Natura 2000. 
Metodické usmernenie týkajúce sa ustanovení článku 6 ods. 3 a ods.4 „smernice 92/43/EHS o 
biotopoch”, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  
 
Vplyvy by mali prognózované čo najpresnejšie a malo by byť známe na čom sú prognózy 
postavené (to zahŕňa aj vysvetlenie miery určitosti pri prognózovaní vplyvov). Ak je to možné, 
prognózy by mali byť prezentované takým spôsobom, aby boli overiteľné. 
 
Pre každý zistený vplyv bude jeho významnosť závisieť od množstva relevantných 
parametrov, ako napríklad od veľkosti vplyvu, rozsahu, trvania, intenzity, načasovania, 
pravdepodobnosti, atď. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Príklad: Metódy pre hodnotenie vplyvov.   
 
Primerané posúdenie lovu slávok a akvakultúry pre chov slávok, ustríc a mušlí v oblasti 
ÚEV (SAC) Castlemaine Harbour 
 
Významnosť možných vplyvov navrhovaných činností na biotopy sa určuje na základe usmernení o 
ochrane prírody, ktoré pripravil orgán ochrany prírody (National Parks and Wildlife Service, NPWS), 
berúc do úvahy:  
 
1. mieru, do akej aktivita naruší predmet ochrany. Rušením sa podľa usmernení o ochrane prírody 

rozumie zmena stavu charakteristického druhu v biotope. 
2. pretrvávanie rušenia v súvislosti s odolnosťou biotopu. 
3. plochu biotopu alebo podiel rušenej populácie Stanoví sa percentuálny podiel, po prekročení 

ktorého sa vplyv považuje za významný. 
 
Príklad hodnotenia pre dve aktivity je uvedený nižšie: 

 
 

 
PSO: priaznivý stav ochrany (stanovený podľa konkrétnych kritérií a indikátorov) 
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5.5.3  Posudzovanie kumulatívnych vplyvov 
 
Kumulatívne vplyvy môžu vzniknúť, ak sa v danej oblasti vyskytuje niekoľko projektov 
akvakultúry alebo v dôsledku kombinovaných vplyvov akvakultúry a iných druhov činností 
(napríklad rybolov, rekreácia atď.); poukazuje to na výhody strategického plánovania (viď 
kapitolu 4). 
 
V mnohých pobrežných oblastiach sa viaceré ľudské aktivity prekrývajú a kombinované vplyvy 
viacerých činností môžu viesť k väčšiemu alebo menšiemu vplyvu, než by každý z nich 
pôsobil jednotlivo (interaktívny účinok). Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť potenciálne aditívne 
alebo interaktívne (synergické alebo antagonistické) pôsobenie činností a následné vplyvy, 
ktoré môžu spôsobiť. 
 
Napríklad narušenie morského dna v oblasti s aktívnou akvakultúrou rýb môže pozitívne 
ekologicky ovplyvniť zavedenie akvakultúry rias alebo vodných schránkovcov a kôrovcov, 
pretože tieto druhy účinne konzumujú nadbytočné živiny pochádzajúce z akvakultúry rýb 
(antagonistický účinok). Na druhej strane zvyšovanie objemu odpadových vôd vypúšťaných do 
zálivu s akvakultúrou rýb môže kumulatívne spôsobiť škodlivejšie vplyvy, ako tie, ktoré sa 
očakávajú od každej činnosti jednotlivo (synergický účinok) (Crowe a kol., 2011). 
 
Geografický rozsah, v ktorom je potrebné brať do úvahy tieto kumulatívne účinky, závisí od 
presných okolností a rozsahu plánu alebo projektu, od podmienok lokality (napr. prúdy, atď.)  
a od potenciálu ovplyvnenia vzdialených oblastí činnosťami plánu/projektu. Mala by však 
zahŕňať dostatočne veľkú plochu na zachytenie akýchkoľvek kumulatívnych účinkov, ktoré 
môžu vzniknúť pri posudzovanom pláne alebo projekte. Opäť sú to príslušné orgány na 
ochranu prírody, ktoré môžu pomôcť identifikovať plány alebo projekty, ktoré je potrebné 
považovať za súčasť testu na kumulatívne vplyvy. 
 
Posúdenie kumulatívneho vplyvu by sa malo zamerať na príjemcu vplyvov a nie na vplyvy na 
životné prostredie a skúmať jeho schopnosť prispôsobiť sa dodatočným zmenám. Posúdenie 
kumulatívneho vplyvu môže uvažovať o otázkach, ktoré boli vylúčené z hodnotenia vplyvu, 
pretože sa pri individuálnom pôsobení nepovažovali za významné, ale môžu byť významné, 
ak sa posudzujú v kombinácii s inými (škótska vláda, 200763). 
 
Boli vyvinuté rôzne metódy, ktoré pomôžu posúdiť potenciál pre kumulatívne vplyvy činností 
na životné prostredie. Príkladom tohto typu nástrojov je model, ktorý vyvinuli Sutherland a kol. 
(200764) na hodnotenie morských lokalít. Pri odhadovaní kumulatívnych vplyvov model 
využíva priestorové databázy špecifické pre danú lokalitu, ktoré prezentujú zastúpenie 
prírodných zdrojov, inventarizáciu biotopov, hodnoty z komerčných a rekreačných aktivít a 
vplyv zo zdrojov odpadových vôd nachádzajúcich sa v lokalite. 
 
Tieto databázy sa spracúvajú ako tematické vrstvy v GIS popisujúce morskú lokalitu. 
Experimenty zistili, že model správne odhaduje kumulatívne vplyvy navzájom pôsobiacich 
zložiek na rôznych morských lokalitách. 
 
 
5.5.4  Identifikácia vhodných zmierňujúcich opatrení 
 
Zmierňujúce opatrenia sú zamerané na minimalizáciu alebo dokonca odstránenie negatívneho 
vplyvu projektu. Ako také by mali byť priamo spojené s pravdepodobnými negatívnymi 

                                                 
63Scottish Government, 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish 
Farming. Spracovalo RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: 
An aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 
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vplyvmi, ktoré boli zistené počas vyššie opísaného hodnotenia. Uprednostňovať by sa malo 
predchádzanie alebo zníženie vplyvu pri zdroji (EC 2000). 
Zmierňujúce opatrenia sú neoddeliteľnou súčasťou špecifikácií plánu alebo projektu a mali by 
sa zvážiť počas PP. V praxi to vytvára iteratívny proces: projekty, ktoré sa môžu na prvý 
pohľad zdať nevhodné, sa môžu zlepšiť zavedením primeraných zmierňujúcich opatrení, aby 
sa zabránilo nepriaznivým vplyvom na integritu sústavy Natura 2000. 
 
Identifikácia a opis zmierňujúcich opatrení by mali obsahovať: 
- podrobnosti o každom z navrhovaných opatrení a vysvetlenie toho, ako sa odstránia alebo 

znížia zistené nepriaznivé vplyvy; 
- dokumentáciu o tom, ako sa budú realizovať a kým; 
- harmonogram implementácie vo vzťahu k plánu alebo projektu (niektoré možno budú 

musieť byť zavedené pred tým, ako sa projekt alebo plán začne realizovať; 
- podrobnosti o tom, ako sa opatrenie bude monitorovať a ako sa výsledky monitoringu 

budú uplatňovať pri každodennom fungovaní projektu akvakultúry. 
 
Zmierňujúce opatrenia v kontexte akvakultúry by sa mali chápať ako technicky uskutočniteľné 
riešenia, ktoré sú najmenej škodlivé pre biotopy, pre druhy a pre integritu sústavy Natura 
2000, najmä ak nie je možné využiť alternatívne lokality. Zmierňujúce opatrenia by sa mali 
zamerať na zabezpečenie toho, aby sa zachovali ciele ochrany lokality, a aby sa zachovali tie 
prvky, od ktorých závisí integrita lokality. Príklady potenciálnych opatrení na zamedzenie 
alebo minimalizáciu vplyvov akvakultúrnych činností boli zahrnuté do kapitoly 3 v súvislosti s 
hlavnými potenciálnymi vplyvmi opísanými z rôznych systémov akvakultúry. 
 
 
5.5.5  Posúdenie, či neexistujú nepriaznivé vplyvy na integritu lokality 
 
Akonáhle boli čo najpresnejšie posúdené potenciálne vplyvy projektu, primerané posúdenie sa 
môže presunúť do ďalšej fázy, ktorou je určiť, či by vplyv nepriaznivo ovplyvnil integritu lokality 
sústavy Natura 2000, či už samostatne alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi. 
 
To znamená, že treba posúdiť či plán alebo projekt nepriaznivo ovplyvní: 
- koherenciu ekologickej štruktúry a funkcií lokality v celej oblasti, 
- biotopy, komplex biotopov a/alebo 
- populácie druhov, na ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená.  
 
Integrita lokality 

Biologická integrita sa môže definovať ako všetky faktory, ktoré prispievajú k udržiavaniu ekosystému 
vrátane štrukturálnych a funkčných výhod. V rámci smernice o biotopoch je "integrita" lokality prepojená 
s cieľmi ochrany, pre ktoré bola lokalita vyhlásená ako súčasť sústavy Natura 2000 (EC 2007b). 
Zvyčajne bola definovaná ako "koherentnosť ekologickej štruktúry a funkcie lokality na celom jej území, 
ktorá jej umožňuje udržiavať biotop, komplex biotopov a/alebo populácie druhov, na ochranu ktorých je 
lokalita vyhlásená" (EC 2000b). Pokiaľ ide o význam pojmu "integrita", toto možno považovať za 
vlastnosť alebo stav úplnosti alebo celistvosti. V dynamickom ekologickom kontexte to možno tiež 
považovať za odolnosť a schopnosť vyvíjať sa spôsobom, ktorý je priaznivý pre ochranu. (EC 2000b). 

Lokalitu možno opísať ako oblasť s vysokou mierou integrity, ak má vlastný potenciál pre dosiahnutie 
cieľov ochrany, má zachovanú kapacita “samoopravenia sa” a “samoobnovenia sa” za dynamických 
podmienok a vyžaduje si minimálny externý manažment. Pri posudzovaní "integrity lokality" je preto 
dôležité zohľadniť celý rad faktorov, vrátane možnosti vplyvov, ktoré sa prejavia v krátkodobom, 
strednodobom a dlhodobom horizonte (EC 2000b). 

Udelenie povolenia na realizáciu plánu alebo projektu v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice o 
biotopoch znamená, že sa nepovažuje za pravdepodobné, že by plán alebo projekt nepriaznivo 
ovplyvnil integritu príslušnej lokality, a preto by pravdepodobne neprišlo poškodeniu alebo podstatnému 
rušeniu v zmysle článku 6 ods. 2 (rozhodnutie ESD vo veci C-127/02 odsek 36). 
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Hodnotenie vplyvov na integritu lokality by sa malo zamerať na určenie toho, či projekt: 
x spôsobuje zmeny významných ekologických funkcií potrebných pre zachovanie predmetu 

ochrany; 
x výrazne znižuje plochu typov biotopov alebo životaschopnosti populácií druhov, ktoré sú 

predmetom ochrany na danej lokalite; 
x znižuje rozmanitosť lokality; 
x vedie k fragmentácii lokality; 
x vedie k strate alebo zníženiu kľúčových vlastností lokality (napr. rozloha stromovej 

vegetácie, pravidelné sezónne povodne), na ktorých závisí stav predmetu ochrany; 
x narúša alebo zhoršuje biotopy cieľových druhov, ktoré sú predmetom ochrany, ako napr. 

potravné biotopy, biotopy potrebné na reprodukciu/výchovu mláďat/hniezdenie/, 
odpočinkové stanovištia. 

x narušuje plnenie cieľov ochrany lokality. 
 
Je dôležité mať na pamäti, že cieľom posúdenia by malo byť objektívne a s podpornými 
dôkazmi preukázať, že nedôjde k nepriaznivým účinkom na integritu lokality sústavy Natura 
2000 vzhľadom na ciele jej ochrany65. Príslušný orgán preto musí za účelom schválenia plánu 
alebo projektu zabezpečiť, aby neexistovali žiadne primerané vedecké pochybnosti o absencii 
takéhoto vplyvu (rozsudok ESD C-127/02, Waddensea). 
 
Primerané posúdenie môže teda vyústiť do dvoch možných záverov: 
- nebude žiadny nepriaznivý vplyv a projekt alebo plán sa môže povoliť bez zmien; 
- nepriaznivé vplyvy sa vyskytnú alebo ich nemožno vylúčiť. 
 
Druhá možnosť neznamená, že plán sa automaticky zamietne. Príslušný orgán môže požiadať 
developera, aby prepracoval návrh farmy alebo ju premiestnil alebo zaviedol zmierňujúce 
opatrenia, ktoré by zabránili alebo odstránili predpokladané nepriaznivé vplyvy. To by 
zvyčajne znamenalo druhé kolo v rámci primeraného hodnotenia, aby sa zabezpečilo, že 
zmierňujúce opatrenia/ochranné opatrenia sú skutočne postačujúce. 
 

5.5.6  Zaznamenávanie výsledkov primeraného posúdenia 
 
Akékoľvek výsledky PP musia byť jasne zaznamenané. V tejto súvislosti by správa o 
primeranom posúdení mala byť dostatočne podrobná na to, aby sa preukázalo, ako bolo 
konečné rozhodnutie dosiahnuté, a na akých vedeckých základoch je založené. Toto 
potvrdzuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora: Primerané posúdenie by malo obsahovať 
úplné, presné a definitívne závery, ktoré môžu odstrániť všetky primerané vedecké 
pochybnosti o vplyvoch prác navrhnutých na príslušnej lokalite (Komisia/Taliansko, C-304/05).  
 
Správa, ktorá obsahuje primerané posúdenie by mala: 

x popísať projekt alebo plán dostatočne podrobne, aby verejnosť mohla porozumieť jeho 
veľkosti, rozsahu a cieľom; 

x popísať základný stav a ciele ochrany lokality Natura 2000; 
x identifikovať nepriaznivé vplyvy projektu alebo plánu na lokalitu Natura 2000; 
x vysvetliť, ako sa tieto vplyvy znížia zmierňujúcimi opatreniami; 
x stanoviť časový harmonogram a určiť mechanizmy, ktorými sa budú zmierňujúce 

opatrenia zabezpečovať, vykonávať a monitorovať. 
Primerané posúdenie môže tiež stanoviť príslušné podmienky pre implementáciu projektu s 
cieľom zabezpečiť, aby sa zabránilo potenciálnym vplyvom.  

                                                 
65  Plán alebo projekt s významnými nepriaznivými vplyvmi nemožno povoliť z toho dôvodu, že stav ochrany druhov 
biotopov a druhov, bude v každom prípade naďalej priaznivý v rámci členského štátu alebo EÚ ako celku. 
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Osnova správy, ktorá obsahuje primerané posúdenie projektu  
Príklad: PP vplyvu akvakultúry slávok na UEV (SAC) a CHVÚ (SPA) 

x Podrobnosti o navrhovaných prevádzkach/aktivitách 
o Zber a odchov násady slávok 
o Akvakultúra morského dna v prílivovej zóne 

x Aktivity s potenciálnymi kombinovanými vplyvmi 

x Potenciálne rušivé vplyvy 

x Ciele a zájmy ochrany na lokalite 
o Záujmy a ciele ochrany, ktoré viedli k vyhláseniu lokality ako SAC (UEV) 
o Záujmy a ciele ochrany, ktoré viedli k vyhláseniu lokality ako SPA (CHVÚ) 

x Ekologické vplyvy 
o Podrobosti o potencialych ekologických vplyvoch každej navrhovanej aktivity 

na ciele ochrany SAC a SPA, zdroje vplyvov a mechanizmus, ktorým pôsobia. 

x Zisťovacie konanie ohľadom potreby primeraného posúdenia 

x Primerané posúdenie: Special Area of Conservation (územie európskeho významu) 
o Metodika primeraného posúdenia 
o Hodnotenie vplyvu zberu násady lávok pod hranicou najnižšieho odlivu 
o Hodnotenie vplyvu ukladania násady slávok na pieskové lavice v prílivovej 

zóne 
o Hodnotenie vlyvu zberu/bagrovania mladých slávok v prílivovej zóne 
o Hodnotenie vplyvu rozmiestnenia a bágrovania slávok pod hranicou 

najnižšieho odlivu 
o Hodnotenie vplyvu kontroly predátorov, zber morských slimákov, vypúšťanie 
o Hodnotenie vplyvu produkcie vodných schránkovcov a kôrovcov vo vzťahu k 

cieľom ochrany vydry, lososa a mihule 

x Primerané posúdenie: Special Protection Area (chránené vtáčie územie) 
o Posúdenie vplyvu rybárstva a prevádzok akvakultúry na vodné vtáctvo 

� Stav populácií druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v SPA 
� Hodnotenie vplyvu chovu násady slávok 
� Hodnotenie vplyvu rozmiestnenia slávok v prílivovej zóne: vplyvy 

kolónií slávok na biotopy vtáctva 
� Hodnotenie vplyvu rozmiestnenia slávok v prílivovej zone: vpyvy 

vyrušovania 
� Hodnotenie vplyvu rozmiestnenie znovupoloženia slávok pod hranicou 

najnižšieho odlivu 
� Hodnotenie potenciálu kumulatívnych vplyvov: kombinácia aktivít 

akvakultúry 
� Hodnotenie potencialnych kumulatívnych vplyvov: rekreácia v spojení s 

akvakultúrou 

x Závery primeraného posúdenia 
o Predmet ochrany SAC (UEV) 
o Predmet ochrany SPA (CHVÚ) 

x Rozsah ďaľšieho monitoring a zmierňujúce opatrenia 

x Prílohy: podrobné techické infomácie na podporu záverov hodnotenia. 
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FÁZA 3. UDELENIE VÝNIMKY PODĽA ČLÁNKU 6.4 

 
5.6 Poňatie článku 6.4 
 
Požiadavky článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch stanovujú súbor podmienok, ktoré musia 
byť splnené na to, aby príslušný orgán mohol udeliť výnimku a povoliť plán alebo projekt v 
prípade, že PP nemôže preukázať, že integrita lokality Natura 2000 nebude nepriaznivo 
ovplyvnená. Pretože ide o výnimku z článku 6 ods. 3, splnenie podmienok, za ktorých sa 
môže uplatniť podlieha prísnej interpretácii. 
 
Tieto podmienky sa vzťahujú na absenciu alternatívnych riešení, existenciu dôvodov vyššieho 
verejného záujmu (tzv. test IROPI) a prijatie všetkých potrebných kompenzačných opatrení. 
 
Európska komisia uverejnila Usmerňovací dokument k článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch 
(ES 2007b), ktorý objasňuje pojmy alternatívnych riešení, naliehavé dôvody vyššieho 
verejného záujmu, kompenzačné opatrenia, celkovú súdržnosť a stanovisko Komisie, ktoré sa 
v niektorých prípadoch vyžaduje66. 
 
 
5.6.1  Absencia alternatívnych riešení 
 
Hľadanie alternatív môže byť pomerne široké a malo by súvisieť s verejnými cieľmi plánu 
alebo projektu. Môže to zahŕňať alternatívne umiestnenia projektu, rôzny rozsah alebo design 
rozvoja alebo alternatívne postupy. Ak chceme rozvíjať alebo zvýšiť produkciu akvakultúry, 
potom je otázkou, či je možné to dosiahnuť menej škodlivým spôsobom, napríklad výberom 
vhodnejšieho miesta alebo zmenou alebo zmenšovaním rozsahu plánu alebo projektu. 
 
V praxi by alternatívne riešenia mali byť zvyčajne už identifikované v rámci počiatočného 
hodnotenia podľa článku 6 ods. 3. Sú súčasťou iteratívneho procesu, ktorého cieľom je zlepšiť 
umiestnenie a návrh plánu alebo projektu v najskorších štádiách. 
 
V súlade so zásadou subsidiarity je na príslušných vnútroštátnych orgánoch, aby posúdili 
relatívny vplyv iných alternatív na príslušnej lokalite alebo vplyv na akejkoľvek inej lokalite 
sústavy Natura 2000, ktorá by mohla byť dotknutá. Vybrané alternatívne riešenia by sa v 
zásade mali podrobiť rovnakému zisťovaciemu konaniu ako pôvodný plán alebo projekt a 
mohli by byť predmetom nového primeraného posúdenia. 
 
Príslušné orgány tiež musia najprv analyzovať a preukázať potrebu príslušného plánu alebo 
projektu. V tomto štádiu by sa preto mala zvážiť aj nulová možnosť - t. j. možnosť projekt 
nerealizovať. 
 
5.6.2  Dôvody vyššieho verejného záujmu (IROPI) 
 
V prípade absencie alternatívneho riešenia, je možné zvážiť použitie testu IROPI. Pojem 
“dôvody vyššieho verejného záujmu” nie sú v smernici definované. Zo znenia článku 6 ods. 4 
však vyplýva, že iba verejné záujmy, bez ohľadu na to, či sú presadzované verejnými alebo 
súkromnými subjektmi, môžu vyvažovať ciele ochrany tejto smernice. Preto len tie súkromné 
projekty, ktoré tieto verejné záujmy zabezpečujú a preukazujú spĺňajú podmienku uvedenú v 
článku 6 ods. (EC 2007b).  
 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
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Medzi také verejné záujmy môžu patriť zdravie a bezpečnosť ľudí, priaznivé dôsledky 
primárneho významu na životné prostredie, alebo iné záujmy sociálnej alebo ekonomickej 
povahy. 
 
Na to, aby boli splnené požiadavky článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch, príslušné 
vnútroštátne orgány musia podriadiť schválenie dotknutých plánov a projektov podmienke, že 
pri porovnávaní cieľov ochrany lokality(ít) NATURA, ktorých sa nové iniciatívy dotýkajú, a 
uvedených vyšších verejných záujmov, prevážia tie druhé. 
 
Treba poznamenať, že podmienky vyššieho verejného záujmu sú ešte prísnejšie, pokiaľ ide o 
realizáciu plánu alebo projektu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť integritu lokality Natura 
2000, a prioritné biotopy a/alebo druhy, na ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená. V takomto 
prípade sa projekt môže realizovať len vtedy, ak sa naliehavé dôvody vyššieho verejného 
záujmu týkajú: 

- zdravia a bezpečnosti ľudí, alebo 
- priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie, alebo, 
- pre iné dôvody vyššieho verejného záujmu, ak Komisia pred povolením projektu poskytla 

takého stanovisko (EC 2007b). 
 
 
5.6.3  Prijatie všetkých kompenzačných opatrení 
 
Kompenzačné opatrenia, ako sú uvedené v článku 6 ods.4 smernice o biotopoch, predstavujú 
"poslednú možnosť" a používajú sa len vtedy, keď bolo prijaté rozhodnutie pokračovať v pláne 
alebo projekte, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na integritu lokality Natura 2000, pretože 
neexistujú alternatívy a projekt je považovaný za projekt vyššieho verejného záujmu podľa 
vyššie uvedených podmienok. 
 
Kompenzačné opatrenia predstavujú individuálne opatrenia v závislosti od nevyhnutných 
nepriaznivých vplyvov projektu alebo plánu. Ich cieľom je zabezpečiť ochranu celkovej 
súdržnosti sústavy Natura 2000 a poskytnúť kompenzáciu zodpovedajúcu priamo negatívnym 
vplyvom na príslušný druh alebo biotop. 
 
Kompenzačné opatrenia by sa mali realizovať čo najbližšie k postihnutej oblasti s cieľom 
maximalizovať šance na ochranu celkovej koherencie siete Natura 2000. Všeobecne platí, že 
kompenzačné opatrenia by mali byť uskutočnené a fungovať skôr, ako sa plán alebo projekt 
začne realizovať. Ponuka vhodných alternatívnych území pomôže znížiť škodlivé vplyvy plánu 
alebo projektu na druhy a biotopy. 
 
Informácia o kompenzačných opatreniach by sa mali predložiť Komisii skôr, ako sa 
implementujú a rozhodne pred realizáciou príslušného plánu alebo projektu (EC 2007b). 
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PRÍLOHY 

 

PRÍLOHA 1. POLITICKÝ A PRÁVNY RÁMEC EÚ A INICIATÍVY NA PODPORU 
UDRŽATEĽNEJ AKVAKULTÚRY 
 
 
1. Politický rámec EÚ pre odvetvie akvakultúry 
 
V rámci spoločnej rybárskej politiky sú hlavnými nástrojmi určenými pre akvakultúru Európsky 
fond pre rybné hospodárstvo (Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2006) a Spoločná organizácia 
trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Nariadenie Rady (ES) č.104/2000). Mnohé faktory 
ktoré ovplyvňujú akvakultúru majú silný rozmer subsidiarity a sú formované prioritami a 
rozhodnutiami prijatými na národnej a regionálnej úrovni. 
 
Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) schválený v roku 200667 stanovuje rámec 
prispievajúci k udržateľnému rastu akvakultúry v Európe do roku 2013. Konkrétne 
akvaenvironmentálne opatrenia v rámci jeho osi 2 môžu podporiť využívanie takých 
produkčných metód akvakultúry, ktoré pomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie a 
chrániť prírodu. 
 
Prebiehajúci proces reformy spoločnej rybárskej politiky sa zameriava na podporu udržateľnej 
akvakultúry prostredníctvom národných strategických usmernení a Poradnej rady pre 
akvakultúru vytvorenej na umožnenie konzultácií zainteresovaných strán a poskytovania 
poradenstva. “Horizontálne” právne predpisy EÚ, ako sú požiadavky na ochranu životného 
prostredia, pravidlá pre produkty rybárstva pre ochranu verejného zdravia, zákon o zdraví 
zvierat, sa uplatňujú na odvetvie akvakultúry a jeho produkty podľa potreby. 
 
 
2. Trendy v akvakultúre a environmentálne faktory ovplyvňujúce produkciu v EU 
 
V globálnom meradle zostáva akvakultúra rastúcim a dôležitým výrobným odvetvím 
s celosvetovou mierou rastu 8,3% medzi rokmi 1970 až 2008 (5,3% medzi rokmi 2006 - 2008). 
Produkcia akvakultúry dosiahla v roku 2008 objem 68,3 milióna ton a hodnotu 105,4 miliárd 
USD. Celosvetovo v tomto roku predstavovala akvakultúra 45,7% produkcie potravín na báze 
rýb (42,6% v roku 2006). 
 
Celková produkcia akvakultúry v EÚ sa v roku 2009 blížila k 1,3 milióna ton, pričom dosiahla 
hodnotu približne 3,2 miliardy EUR. Celkovo však akvakultúra v EÚ bohužiaľ nesleduje 
globálny trend rastu a skôr stagnuje. 
 

                                                 
67 Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 
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Absolútna väčšina produkcie EÚ je určená pre trh EÚ. Vývoz produktov akvakultúry EÚ 
zostáva veľmi obmedzený (približne 122 000 ton "ekvivalentu živej váhy" v roku 2009). 
Dôležitú úlohu zohráva dovoz produktov akvakultúry do EÚ (približne 2 milióny ton 
"ekvivalentu živej váhy" v hodnote približne 4,6 miliardy EUR v roku 2009) - predstavujú 22% 
objemu a 32% hodnoty celkového dovozu morských potravín. 
 
EÚ sa zaviazala k vysokej úrovni ochrany životného prostredia a existujú viaceré ustanovenia 
na zabezpečenie udržateľného rozvoja akvakultúry. Treba tiež zdôrazniť, že pre zabezpečenie 
dobrého zdravotného stavu vodných živočíchov a vysokej kvality a bezpečnosti produktov si 
akvakultúra vyžaduje vodu najvyššej kvality. Environmentálne aspekty sa tomto odvetví 
považujú za veľmi dôležité. 
 
Pokiaľ ide o ochranu prírody, v niektorých členských štátoch je sústava Natura 2000 často 
vnímaná ako hlavný obmedzujúci faktor pre rozvoj akvakultúry a prístup k priestoru. 
Východiskom z tejto situácie môže byť vypracovanie interpretačných alebo usmerňovacích 
dokumentov o právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia, vypracovanie 
všeobecných postupov na hodnotenie "ekologickej únosnosti", vedeckých hodnotení a 
usmernení pre hodnotenie vplyvu na základe všeobecných prediktívnych modelov. Je tiež 
potrebné rozšíriť konzultácie a diskusie medzi zainteresovanými stranami a orgánmi (sú lepšie 
ako nariadené opatrenia). 
 
Narastajúce súťaženie o priestor a vodu predstavujú hlavnú výzvu pre ďalší rozvoj chovu 
sladkovodných rýb a prevádzok akvakultúry v pobrežných oblastiach. Akceptovanie rozvoja 
akvakultúry verejnosťou v konkrétnej oblasti je zvyčajne nepriamo úmerné hustote jej 
obyvateľstva a turistickej atraktívnosti. Extenzívna akvakultúra vo vnútrozemských rybníkoch a 
mokradiach alebo v pobrežných lagúnach tiež čelí zvýšenej konkurencii rozvojových plánov 
iných sektorov (poľnohospodárstvo, priemysel, cestovný ruch ...) 68. Za užitočný nástroj na 
určenie vhodných lokalít na rozvoj akvakultúrnych činností sa považuje územné plánovanie, 
vrátane integrovaného manažmentu pobrežných zón. 
 
 
3. Relevantné právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia 
 
Spomedzi právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, rámcová smernica o vode a 
rámcová smernica o morskej stratégii poskytujú rámec na definovanie a ochranu sladkej a 
morskej vody v EÚ. Ďalšie smernice EÚ týkajúce sa environmentálnych aspektov akvakultúry 
sú: smernica 67/548/EHS o nebezpečných látkach, smernica 2006/113/ES o kvalite vôd 

                                                 
68 Opportunities for the development of Community aquaculture. Konzultačný dokument. Európska 
komisia, 2007. Dostupné na: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
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mäkkýšov69 a smernice týkajúce sa uvádzania veterinárnych liekov na trh. Relevantné je aj 
nariadenie o "cudzích druhoch"70, ktorého cieľom je hodnotiť a minimalizovať možný vplyv 
introdukcie cudzích druhov v akvakultúre zavedením systému povolení na úrovni členských 
štátov. Pre odvetvie akvakultúry sú tiež dôležité uznesenia a komunikácie týkajúce sa 
integrovaného manažmentu pobrežných oblastí71. Okrem toho sa môžu uplatňovať aj 
smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a o strategickom 
environmentálnom hodnotení (SEA). Smernice o vtákoch a biotopoch sú spomenuté v 
hlavnom dokumente v kontexte ich ustanovení týkajúcich sa správy lokalít; avšak relevantné 
môžu byť tiež ich ustanovenia týkajúce sa druhov. 
 
Súhrnné informácie o niektorých z týchto ustanovení sú uvedené nižšie. 
3.1 Rámcová smernica o vode (RSV) 
 
RSV (2000/60/ES), ktorá sa vzťahuje na vnútrozemské vody a pobrežné vody do vzdialenosti 
1 námornej míle od základnej línie, sa zameriava na ochranu a zlepšenie všetkých 
povrchových a podzemných vôd tak, aby do roku 2015 dosiahli dobrý ekologický a chemický 
stav. Stanovuje rámec na zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu vodných ekosystémov a zavádza 
povinnosť brať do úvahy biologické spoločenstvá, ako aj prirodzenú štruktúru a funkcie 
vodného ekosystému ako prvok kvality pri posudzovaní stavu povrchových vôd. 
 
Medzi RSV a smernicami o biotopoch a vtákoch existujú silné väzby, majú podobné ciele - 
zamedzenie zhoršovania stavu a zlepšenie ekologického stavu vodných ekosystémov, ale 
majú aj odlišné právne požiadavky a sú medzi nimi významné rozdiely. Ak opatrenia súvisiace 
so sústavou Natura 2000 vyžadujú prísnejšie ekologické podmienky, pokiaľ ide o kvalitu vody, 
ako sú požiadavky na dosiahnutie dobrého ekologického potenciálu podľa RSV, potom sa 
musia uplatňovať prísnejšie opatrenia (v súlade s článkom 4.2 RSV) a naopak. 
 
 
3.2 Rámcová smernica o morskej stratégii (RSMS)  
 
RSMS (2008/56/EC) sa vzťahuje na morské vody, ktoré zahŕňajú aj pobrežné vody, na ktoré 
sa vzťahuje RSV (v osobitných aspektoch, na ktoré sa nevzťahuje RSV), a rozširuje sa aj na 
tie vody, ktoré sú stále pod zvrchovanosťou členských štátov (najmä vo VHZ). Niektoré ciele 
RSMS sú podobné RSV, avšak táto smernica ide v mnohých aspektoch ďalej napr. pri 
popisoch biodiverzity alebo morského odpadu a hluku. Hoci nižšia koncentrácia 
akvakultúrnych aktivít v morských oblastiach vzdialených viac ako 1 námornú míľu od 
základnej línie spôsobuje, že tento nástroj je v súčasnosti menej relevantný, očakávaný vývoj 
pobrežnej akvakultúry naznačuje, že by mohla byť v budúcnosti vo vzťahu k akvakultúre 
relevantnejšia (Huntington et al., 2010). 
 
Smernica vyžaduje od členských štátov, aby vypracovali regionálne námorné stratégie, ktoré 
musia obsahovať podrobné posúdenie stavu životného prostredia, definovanie dobrého 
environmentálneho stavu na regionálnej úrovni a ustanovenie environmentálnych cieľov a 
monitorovacích programov s celkovým cieľom zachovať alebo dosiahnuť dobrý 
environmentálny stav morského prostredia najneskôr do roku 2020. Požiadavky v rámci 
RSMS sa vzťahujú na všetky činnosti akvakultúry v morských vodách, či už sú umiestnené v 
rámci lokalít Natura 2000 alebo mimo nich. Vo všetkých prípadoch platia prísnejšie povinnosti. 
 
Akvakultúra je jedným zo stresových faktorov, ktoré bolo potrebné zahrnúť do počiatočných 
hodnotení vykonaných členskými štátmi do októbra 2012. Na tomto základe stanovujú členské 
                                                 
69 Táto smernica bude nahradená v roku 2013 rámcovou smernicou o vode. Toto opatrenie musí 
zabezpečiť rovnakú ochranu vôd makkýšov. 
70 Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v 
akvakultúre. 
71 Dostupné na :http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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Články 12 a 13 smernice o biotopoch 

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na 
ochranu druhov uvedených v prílohe IV v areáli 
ich prirodzeného výskytu v Európe. V prípade 
chránených živočíchov zakážu: 
- úmyslené usmrcovanie alebo odchyt 

akýmkoľvek spôsobom; 
- úmyslené rušenie týchto druhov, najmä 

počas obdobia párenia, odchovu mláďat, 
hibernácie a sťahovania; 

- úmyselné ničenie alebo zbieranie vajec vo 
voľnej prírode; 

- poškodzovanie alebo ničenie miest na 
párenie alebo miest na oddych; 

- držbu, predaj a prepravu jedincov z voľnej 
prírody. 

V prípade chránených rastlín zakážu: 
- úmyselné trhanie, zber, rezanie, 

vykoreňovanie alebo ničenie v mieste ich 
prirodzeného výskytu; 

- držanie, prepravu alebo predaj takýchto 
druhov odobratých z voľnej prírody. 

Článok 5 smernice o vtákoch 

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné 
na vytvorenie všeobecného systemu ochrany 
všetkých druhov vtáctva v ich prirodzenom 
areáli v EÚ. 

Zakážu predovšetkým: 
- úmyslené usmrcovanie alebo odchyt 

akýmkoľvek spôsobom; 
- úmyselné ničenie alebo poškodzovanie 

ich hniezd a vajec alebo odstraňovanie 
ich hniezd; 

- zber vajec vo voľnej prírode a držbu 
týchto vajec; 

- úmyselné vyrušovanie týchto druhov, 
hlavne počas obdobia hniezdenia a 
výchovy mláďat, pokiaľ by rušenie malo 
významný negatívny vplyv na vtaky; 

- držbu a chov týchto druhov a ich predaj. 

štáty kritériá dobrého environmentálneho stavu a environmentálne ciele. Členské štáty musia 
tiež identifikovať chránené morské oblasti, odlišné od týchm ktoré sú vyhlásené ako lokality 
sústavy Natura 2000 (viď články 13.4 a 13.5). 
 
3.3  Ustanovenia o ochrane druhov podľa smerníc o ochrane vtákov a biotopov 
 
Okrem ochrany najvýznamnejších lokalít prostredníctvom sústavy Natura 2000 sa v 
smerniciach o prírode tiež vyžaduje, aby členské štáty vytvorili všeobecný systém ochrany 
všetkých druhov voľne žijúcich vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v EÚ a druhov 
uvedených v prílohe IV smernice o biotopoch. Tieto ustanovenia sa uplatňujú v chránených 
územiach aj mimo nich. Presné podmienky sú stanovené v článku 5 smernice o vtákoch a v 
článku 12 (pre živočíchy) a článku 13 (pre rastliny) smernice o biotopoch72. 

 
3.4 Smernice SEA a EIA 
 
Účelom smernice o strategickom environmentálnom hodnotení (Smernica SEA 2001/42/ES) je 
zabezpečiť, aby boli environmentálne vplyvy určitých plánov a programov identifikované, 
posúdené a zohľadnené počas ich prípravy a pred ich schválením. 
 
Strategické environmentálne hodnotenie je povinné pre celý rad rôznych plánov a programov 
(napr. v oblastiach poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, energetiky, priemyslu, dopravy, 
odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, 
územného plánovania alebo využívania krajiny), ktoré stanovujú rámec pre budúce 
povoľovanie projektov uvedených v “smernici EIA”. SEA by sa tiež mala vykonať pre všetky 
plány alebo programy, pre ktoré bolo vzhľadom na ich pravdepodobný vplyv na lokality 
určené, že vyžadujú posúdenie podľa článku 6 alebo 7 smernice o biotopoch. 
 

                                                 
72 Viď Usmerňovací dokument o prísnej ochrane druhov živočíchov európskeho významu na ktoré sa 
vzťahuje smerica o biotopoch 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


 Usmerňovací dokument o aktivitách akvakultúry v kontexte sústavy Natura 2000 81 

SEA sa v konečnom dôsledku zameriava na podporu integrovanejšieho a účinnejšieho 
prístupu k územnému plánovaniu, kde sa životné prostredie, vrátane otázok biodiverzity, 
zohľadňuje v procese plánovania oveľa skôr a na oveľa strategickejšej úrovni. To zvyčajne 
vedie k menšiemu počtu konfliktov na úrovni jednotlivých projektov. Umožňuje aj vhodnejšie 
umiestňovanie budúceho rozvoja mimo oblastí potenciálneho konfliktu s ochranou prírody73. 
 
Zatiaľ čo proces SEA sa uplatňuje na úrovni plánov a programov, Smernica o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (85/337/EHS, zmenená a doplnená v roku 200974) sa uplatňuje 
na úrovni jednotlivých verejných a súkromných projektov. To znamená, že súhlas na realizáciu 
projektu75, ktorý môže mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, by sa mal 
udeliť až po vyhodnotení jeho pravdepodobných vplyvov na životné prostredie. 
 
Smernica EIA rozlišuje medzi projektmi vyžadujúcimi povinné posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie (tzv. projekty z prílohy I) a tými, u ktorých musia orgány členských štátov v 
rámci postupu nazývanom "zisťovacie konanie" určiť, či projekty môžu mať významné vplyvy, 
berúc pri tom do úvahy kritériá v prílohe III smernice (tzv. projekty z prílohy II). Intenzívny chov 
rýb je zahrnutý v prílohe II. V súlade s článkom 4. ods. 2 smernice EIA, členské štáty určia či 
projekty uvedené v prílohe II budú podliehať posúdeniu. Určuje sa to na základe: a) skúmania 
každého jednotlivého prípadu alebo b) prahových hodnôt alebo kritérií stanovených členskými 
štátmi. Členské štáty tiež zabezpečia, že rozhodnutie vydané príslušnými orgánmi podľa 
odseku 2 bude verejne dostupné. 
 
Vzťah medzi SEA, EIA a primeraním posúdením podľa smernice o biotopoch 
 
Existuje mnoho podobností medzi postupmi SEA a EIA a primeranými posúdeniami 
vykonanými pre plány alebo projekty ovplyvňujúcimi lokality Natura 2000 podľa smernice o 
biotopoch. To ale neznamená, že sú jedno a to isté, existujú aj niektoré dôležité rozdiely. Reto 
platí, že SEA a EIA nemôžu nahradiť alebo suplovať primerané posúdenie, pretože ani 
jeden z postupov nenahradzuje ostatné. 
 
Tieto procesy môžu byť samozrejme vykonávané súbežne alebo primerané posúdenie môže 
byť súčasťou hodnotenia EIA/SEA, avšak v takýchto prípadoch by primerané posúdenie malo 
byť jasne odlíšené a identifikované v environmentálnej správe o vplyvoch na životné 
prostredia SEA alebo v dokumentácii EIA o vplyve na životné prostredie, alebo by bolo 
uvedené v samostatnej správe, aby sa jeho zistenia mohli odlíšiť od zistení všeobecného 
posúdenia v rámci EIA alebo SEA76. 
 
Jedným z kľúčových rozdielov medzi SEA/EIA a primeraním posúdením v rámci smernice o 
biotopoch je to, že hodnotia odlišné aspekty prírodného prostredia a majú rôzne kritériá na 
určenie "významnosti". Ďalším je územný rozsah pôsobnosti smerníc: SEA/EIA sa uplatňujú v 
prípade všetkých plánov a projektov, na ktoré sa smernice vzťahujú, bez ohľadu na to, kde na 
území EÚ sa navrhuje ich umiestnenie. Na druhej strane, primerané posúdenie sa uplatňuje 
len na tie plány a projekty, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na lokality sústavy Natura 
2000. 

                                                 
73 Treba poznamenať, že Aarhuský dohovor požaduje verejné prerokovanie plánov týkajúcich sa 
životného prostredia aj keď sa nevykonáva SEA 
74 Konsolidovaný text je dostupný na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Smernica EIA definuje ‘projekt’ ako — realizáciu stavieb alebo iných zariadení alebo plánov, alebo iné 
zásahy do prírodného prostredia a krajiny. 
76 Viď Usmerňovací dokument EK: “Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality 
Natura 2000. Metodické usmernenie týkajúce sa ustanovení článku 6 ods. 3 a ods.4 „smernice 
92/43/EHS o biotopoch”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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Dôležitým rozdielom je aj výsledok hodnotenia. Hodnotenia v rámci SEA a EIA stanovujú 
procedurálne požiadavky a neustanovujú povinné environmentálne normy. Na druhej strane, 
posúdenie podľa smernice o biotopoch stanovuje povinnosti vo vzťahu k podstate smernice. 
Inými slovami, ak je výsledkom primeraného posúdenia zistenie, že plán alebo projekt 
nepriaznivo ovplyvní integritu lokality sústavy Natura 2000, kompetentný orgán nemôže plán 
alebo projekt schváliť v jeho súčasnej podobe, pokiaľ vo výnimočných prípadoch neuplatnia 
osobitný postup z dôvodu vyššieho verejného záujmu. 
 
Na rozdiel od toho sú postupy SEA/EIA navrhnuté tak, aby sa orgány zodpovedné za 
plánovanie plne oboznámili s environmentálnymi dôsledkami navrhovaného plánu alebo 
projektu, a aby sa tieto zohľadnili pri ich konečnom rozhodnutí. 
Tabuľka2: Porovnanie procesov hodnotenia v rámci PP, EIA a SEA 
 PP EIA SEA 
Na ktoré typy 
rozvoja sa 
hodnotenie 
zameriava?  

Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý - buď 
jednotlivo, alebo v kombinácii s inými 
plánmi/projektmi - pravdepodobne bude 
mať nepriaznivý vplyv na lokalitu sústavy 
Natura 2000 (okrem plánov alebo 
projektov priamo súvisiacich s ochranou 
prírody). 

Všetky projekty uvedené v prílohe I.  
V prípade projektov uvedených v 
prílohe II sa potreba posudzovania 
vplyvov na životné prostredie určí 
individuálne alebo prostredníctvom 
prahových hodnôt alebo kritérií 
stanovených členskými štátmi (berúc 
do úvahy kritériá uvedené v prílohe 
III). 

Každý plán a program alebo ich zmena, ktoré sú 
a) pripravené pre oblasti poľnohospodárstva, 
lesníctva, rybného hospodárstva, energetiky, 
priemyslu, dopravy, odpadového hospodárstva, 
vodného hospodárstva, telekomunikácií, 
cestovného ruchu, územného plánovania alebo 
využívania pôdy a ktoré stanovujú rámec pre 
prípravu projektov uvedených v prílohách I a II k 
smernici EIA v budúcnosti, alebo 
b) pre ktoré bolo vzhľadom na pravdepodobný 
vplyv na lokality určené, že vyžadujú posúdenie 
podľa článku 6 alebo 7 smernice 92/43/EHS. 

Aké vplyvy je 
potrebné 
posúdiť v 
súvislosti s 
prírodou? 

Hodnotenie by sa malo vykonať s 
ohľadom na ciele ochrany lokality (ktoré 
sa vzťahujú na druhy/typy biotopov, na 
ochranu ktorých bola lokalita vyhlásená). 
Vplyvy sa hodnotia s ohľadom na to, či 
nepriaznivo ovplyvnia integritu príslušnej 
lokality. 

Posudzujú sa priame a nepriame, 
sekundárne, kumulatívne, 
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 
trvalé a dočasné, pozitívne a 
negatívne významné vplyvy na 
zložky životného prostredia, okrem 
iného vplyvy na faunu a flóru. 

Hodnotia sa pravdepodobne významné vplyvy na 
životné prostredie - okrem iného na biodiverzitu, 
populáciu, zdravie človeka, faunu, flóru, pôdu, 
vodu, vzduch, klímu, hmotné aktíva, kultúrne 
dedičstvo vrátane architektonického a 
archeologického dedičstva, krajinu a na vzájomné 
vzťahy medzi nimi. 

Kto je 
zodpovedný 
za vykonanie 
hodnotenie? 

Príslušný orgán je zodpovedný za 
zabezpečenie vykonania PP. V tomto 
kontexte sa od developera môže 
vyžadovať, aby realizoval všetky potrebné 
štúdie a poskytol príslušným orgánom 
všetky potrebné informácie, na základe 
ktorých sa kompetentný orgán môže 
rozhodnúť v plnom rozsahu. Príslušný 
orgán môže tiež podľa potreby získavať 
relevantné informácie z iných zdrojov. 

Developer dodáva informácie, ktoré 
je potrebné vziať do úvahy 
príslušným orgánom vydávajúcim 
povolenie.  

Orgány kompetentné na plánovanie 

Sú 
prerokované 
s verejnosťou
/ s inými 
orgánmi? 

Nie je to povinné, ale odporúča sa to ("ak 
je to vhodné"). 

Povinné – prerokovanie  treba 
vykonať pred prijatím návrhu 
projektu. 
Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby orgány, ktoré by 
mohli byť projektom dotknuté, mali 
možnosť vyjadriť svoje stanovisko k 
žiadosti o povolenie. Na prerokovanie 
s verejnosťou sa uplatňujú rovnaké 
zásady. V prípade pravdepodobných 
významných vplyvov na životné 
prostredie v inom členskom štáte, 
hodnotenie musí byť prerokované s 
príslušnými orgánmi a verejnosťou 
týchto členských štátov. 

Povinné – prerokovanie sa musí vykonať pred 
prijatím návrhu projektu alebo programu  
Orgány a verejnosť dostanú vhodnú príležitosť a 
primeraný čas pred schválením plánu alebo 
programu alebo jeho predložením do legislatívneho 
procesu, aby mohli vyjadriť svoje stanovisko k 
návrhu plánu alebo programu a k environmentálnej 
správe. Členské štáty určia orgány, s ktorými 
musia byť plány a programy prerokované, pretože 
je pravdepodobné že by z dôvodov ich špecifických 
environmentálnych zodpovedností, boli 
navrhovaným plánom alebo projektom dotknutí. V 
prípade pravdepodobných významných vplyvov na 
životné prostredie v inom členskom štáte, 
hodnotenie musí byť prerokované s príslušnými 
orgánmi a verejnosťou týchto členských štátov. 

Ako záväzné 
sú výsledky 
hodnotenia?  

Záväzné. 
Príslušné orgány môžu súhlasiť s plánom 
alebo projektom až po zistení, že nebude 
nepriaznivo ovplyvňovať integritu lokality. 

Výsledky konzultácií a informácie 
zhromaždené v rámci EIA sa 
náležite zohľadnia v postupe 
udeľovania povolenia.  

Environmentálna správa, ako aj vyjadrené názory 
sa zohľadnia počas prípravy plánu alebo 
programu a pred jeho prijatím alebo predložením 
do legislatívneho procesu. 
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4. Príklady iniciatív na podporu udržateľnej akvakultúry 
 
Okrem vyššie uvedeného politického a právneho rámca EÚ mnohé organizácie a členské 
štáty prijali opatrenia na podporu udržateľného rozvoja akvakultúry. Rôzne iniciatívy na 
národnej, európskej i celosvetovej úrovni rozvíjajú a neustále aktualizujú kódexy správania, 
ukazovatele udržateľnosti a certifikačné systémy s cieľom dosiahnuť spoločné a všeobecne 
akceptovateľné chápanie udržateľnosti v odvetví akvakultúry všetkými zainteresovanými 
subjektami.  
 
V niekoľkých európskych krajinách sa od 90-tych rokov minulého storočia začalo s 
ekologickým chovom rýb podľa osobitných národných kódexov. V záujme zosúladenia 
vnútroštátnych pravidiel a súkromných systémov a stanovenia minimálnych noriem pre 
ekologickú akvakultúru na úrovni EÚ boli v rámci právnych predpisov EÚ o ekologickej 
produkcii ustanovené pravidlá ekologickej akvakultúry živočíchov a produkcie morských rias77. 
Nové nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2010. 
 
Inými príkladmi sú FAO Technical Guidelines for Aquaculture development78 (Technické 
smernice FAO pre udržateľný rozvoj akvakultúry v oblasti Stredomoria), the Guide for the 
Sustainable Development of Mediterranean Aquaculture. Interaction between Aquaculture and 
the Environment (Príručka pre udržateľný rozvoj akvakultúry v Stredozemnom mori. Interakcia 
medzi akvakultúrou a životným prostredím) spracovaná Medzinárodným zväzom pre ochranu 
prírody (IUCN)79, the Guide for sustainable aquaculture on trout farming (Príručka pre 
udržateľnú akvakultúru v oblasti chovu pstruhov) (UICN, 2011)80, a the Code of Conduct for 
European Aquaculture (Kódex postupov pre európsku akvakultúru) (FEAP). 
 
Ďalším významným príkladom je Kódex správania ICES o introdukcii a premiestňovaní 
morských organizmov (2003) 81, ktorý stanovuje odporúčané postupy a postupy na znižovanie 
rizík škodlivých vplyvov zámerného zavádzania a premiestňovania morských organizmov 
(vrátane organizmov brakických vôd).  
 
EÚ je tiež členom Severoatlantickej organizácie na ochranu lososa (NASCO). Pre odvetvie 
akvakultúry je osobitne relevantná Rezolúcia zmluvných strán Dohovoru o ochrane lososa v 
severnom Atlantiku ohľadom minimalizovania vplyvy akvakultúry, introdukcií a prenosov, a 
genetických modifikácií voľne žijúcich populácií lososa (2003). 
 
EU je zmluvnou stranou aj Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného 
Atlantiku podpísaného v roku 1992 (Dohovor OSPAR), ktorý priamo súvisí s morskou 
akvakultúrou, napríklad prostredníctvom odporúčania č. 94/6 o najlepšej environmentálnej 
praxi (BEP) na zníženie vstupov potenciálne toxických chemikálií z akvakultúry 
(Recommendation 94/6 on Best Environmental Practice (BEP) for the Reduction of Inputs of 
Potentially Toxic Chemicals from Aquaculture). 
 
Existujú aj vnútroštátne iniciatívy zamerané na podporu udržateľnej produkcie akvakultúry 
prostredníctvom príslušných usmernení (napríklad Francúzsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo 
atď.) alebo akreditačných systémov (napr. Írsko, atď.). 
 
 
 

                                                 
77 Nariadenie komisie (ES) č. 710/2009 
78 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5: Aquaculture development. 
79 Príručka vydaná v roku 2007, pripravená v spolupráci so španielskym Ministerstvom poľnohospodárstva, 
rybárstva a potravín a Európskou federáciou výrobcov v odvetví akvakultúry (FEAP). 
80 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture: Réflexions et recommandations pour la 
pisciculture de truites. Gland, Švajčiarsko a Paríž, Francúzsko: UICN. 
81 Dostupné na: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ospar.org/v_ospar/strategy.asp?v0=3&amp;lang=1
http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4.1 Príklady projektov financovaných EÚ na podporu udržateľnej akvakultúry  
 
Niektoré projekty financované EÚ sa zameriavajú na podporu metód pre udržateľný rozvoj 
akvakultúry. Medzi nimi je dôležitý projekt SEACASE82. Konečným cieľom tohto projektu bolo 
vyvinúť účinné nástroje na udržateľnosť extenzívnej a polointenzívnej produkcie akvakultúry v 
južnej Európe, minimalizovať jej vplyv na životné prostredie a zlepšiť kvalitu a vnímanie 
produktov verejnosťou. Projekt tiež analyzoval a vypracoval environmentálne vhodné 
protokoly chovu, ako aj možnosti certifikácie, ktoré by mali byť navrhnuté na dobrovoľné 
využitie v odvetví akvakultúry. 
 
Cieľom ďalšieho projektu bolo vyvinúť ekosystémový prístup pre udržateľnú akvakultúru 
(ECASA)83. Kľúčovým výstupom tohto projektu je virtuálny súbor nástrojov, ktorý pomáha 
vlastníkom a prevádzkovateľom fariem na chov rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov pri 
výbere lokalít pre farmy a pri prevádzkovaní fariem s cieľom minimalizovať vplyv na životné 
prostredie a zabezpečiť udržateľnosť lokalít a vodných plôch pre akvakultúru. 
 
Projekt EÚ CONSENSUS (2005-2008)84 ,,Mnohostranná účasť zainteresovaných strán na 
protokoloch pre trvalo udržateľnú akvakultúru v Európe”, vytvoril súbor ukazovateľov 
udržateľnosti ako východisko pre certifikačný systém pre udržateľnú akvakultúru a pre proces 
“benčmarkingu”, ktorý je založený na nízkych vplyvoch na životné prostredie, vysokej 
konkurencieschopnosti a etickej zodpovednosti s ohľadom na biodiverzitu a dobré životné 
podmienky zvierat. Do projektu boli zapojené všetky hlavné organizácie a združenia v odvetví 
akvakultúry.  
 
Projekt EÚ SustainAqua85 bol zameraný na udržateľnosť akvakultúry v oblastiach sladkej vody 
v Európe prostredníctvom zlepšenia výrobných metód, aplikácií pre výskum potenciálnych 
trhov a zvýšenia kvality výrobkov. V rámci projektu SustainAqua sa uskutočnilo päť rôznych 
prípadových štúdií, ktoré reprezentujú najdôležitejšie systémy akvakultúry a druhy rýb v 
Európe. Boli testované rôzne praktické techniky na zlepšenie akvakultúrnych fariem 
udržateľným spôsobom, od extenzívnych a polointenzívnych systémov rybníkov, ktoré 
prevažujú v strednej a východnej Európe, až po intenzívne recirkulačné systémy (RAS) v 
severozápadnej Európe. Hlavné zistenia sú popísané v Príručke pre udržateľnú akvakultúru, 
ktorá je hlavným výsledkom projektu. 
 
Webová stránka Európskej platformy pre technológie a inovácie v oblasti akvakultúry - EATIP 
(http://www.eatip.eu) obsahuje zhrnutia (technické letáky) výskumných projektov v oblasti 
akvakultúry financovaných z prostriedkov EÚ v rámci 5, 6. a 7. rámcového výskumného 
programu. Tieto dokumenty boli vypracované v rámci projektov “Propet Policy” a 
“Aquainnova”. Mnoho projektov sa zaoberá environmentálnymi vplyvmi a otázkami  

 
 

                                                 
82 SEACASE uskutoční prípadové štúdie extenzívnych a polointenzívnych systémov akvakultúrnej produkcie v 
Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Grécku s cieľom vypracovať príručky osvedčených postupov a 
štandardy pre certifikáciu kvality. Viac informácií je na adrese: http://www.seacase.org/ 
83 Projekt ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Projekt CONSENSUS: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Integrovaný prístup k udržateľnej a zdravej sladkovodnej akvakultúre: príručka pre udržateľnú akvakultúru. 
Projekt č: COLL-CT-2006-030384, 6th Rámcový program. 

http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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PRÍLOHA 2. INFORMÁCIE O LOKALITÁCH NATURA 2000 A TYPOCH BIOTOPOV 
A DRUHOCH EURÓPSKEHO VÝZNAMU V KRAJINÁCH EÚ 
 
Niektoré národné zdroje (webové stránky) poskytujú užitočné informácie na podporu ochrany 
druhov a biotopov, udržateľného manažmentu, ochrany a plánovania. Tieto nástroje môžu byť 
tiež užitočné na stanovenie citlivosti biotopov a druhov na rôzne tlaky vrátane aktivít 
akvakultúry, pretože poskytujú informácie o ekologických požiadavkách, hrozbách a iných 
relevantných otázkach. Niektoré relevantné zdroje sú uvedené nižšie 
 
RAKÚSKO 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Vývoj kritérií, indikatorov a prahových 
hodnôt na posúdenie stavu predmetov ochrany v sústave Natura 2000). V nemčine. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Dolné Rakúsko: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (webová stránka regionálnej 
vlády o sústave Natura 2000 v Dolnom Rakúsku). V nemčine. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tirolsko: Webová stránka so všeobecnými informáciami o sústave N2000 v Tirolsku (v 
nemčine). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGICKO 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Biotopy Natura 2000: ciele ochrany a stav zachovania. V holandčine) 
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flámsko: Informácie o plánoch pre lokality Natura 2000 vo Flámsku (v holandčine), vrátane 
cieľov ochrany lokalít, parametrov priaznivého stavu ochrany z hľadiska rozlohy biotopov, a 
“opatrenia a nástroje”. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULHARSKO 
 
Mapy a informácie o lokalitách Natura 2000 v Bulharsku: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Zásady 
manažmentu biotopov druhu v územiach európskeho významu). V češtine 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Poskytuje odporúčania na ochranu vybraných biotopov druhov voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín európskeho významu (103 taxónov: 63 živočíšnych a 40 rastlinných druhov), pre ktoré 
sa majú spracovať manažmentové plány pre lokality sústavy Natura 2000. Zahŕňa informácie 
o biológii a ekológii každého druhu a hlavné hrozby, faktory a činnosti, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť populáciu druhov v lokalitách európskeho významu 

Webová stránka s informáciami o lokalitách Natura 2000 v krajine. V češtine. 
www.natura2000.cz. 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
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Ďalšie informácie: http://drusop.nature.cz 
 
 
DÁNSKO 
 
Plány Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Odborné a vedecké dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke Národného výskumného 
ústavu pre životné prostredie na: www.dmu.dk. 
 
 
NEMECKO 
 
Informácie o lokalitách Natura 2000 (manažment, interaktívna mapa, atď.), a biotopy a druhy 
Európskeho významu (monitoring stavu ochrany, atď.), v nemčine: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Webová lokalita “Habitat Mare”. Federálna agentúra pre ochranu prírody na tejto webovej 
stránke poskytuje informácie o výsledkoch výskumu a informácie o ochrane morského 
prostredia, predovšetkým o nemeckých lokalitách sústavy Natura 2000 v Severnom a 
Baltskom mori: .http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Manažmentové opatrenia v pobrežných biotopoch a estuáriách v Baltskom 
a Severnom mori (NaBiV 91, 2010). Publication. BfN. 
 
Badensko-Württembersko http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bavorsko: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlín: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenbursko: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hessensko: www.natureg.de , stránka sa pripravuje: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  poskytuje informácie využiteľné pre manažment 
lokalít Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – v nemčine); ďalšie informácie, ako 
napr. manažmentové plány, informácie o výskyte druhov/biotopov v lokalitách Natura 2000, 
usmerňujúce dokumenty, expertné správy, a pod. budú doplnené v najbližšej budúcnosti. 
 
Mecklenbursko-Predpomoransko: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Porýnie - Falcko: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Severné Porýnie: http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 

http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
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Sasko: Manažmentové plánovanie: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Skrátené verzie plánov: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Mapovanie a overovanie kódov.: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sasko - Anhaltsko: Informácie o prebiehajúcom plánovaní ako aj o finálnych verziách plánov 
(webová stránka organizácie the Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-
anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Šlezvicko-Holštajnsko: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Poskytuje informácie o sústave Natura 2000, cieľoch ochrany, ochrane vodných biotopov, a 
pod. V nemčine. 
 
Durínsko: Artengruppen (skupiny druhov) V nemčine. 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Poskytuje údaje o druhoch z rôznych taxonomických skupín (cicavce, netopiere, obojživelníky, 
plazy, kôrovce, mäkkýše, vážky, chrobáky, motýle, kvitnúce rastliny, paprade, lišajníky, vtáky). 
 
 
ESTÓNSKO 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ŠPANIELSKO 
 
Informácie o sústave Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Ekologické základy pre ochranu biotopov európskeho významu v 
Španielsku). Informácie o ekologických požiadavkách, ochranárskom manažmente, a pod. pre 
všetky typy biotopov európskeho významu, ktoré sa vyskytujú na území Španielska. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Usmernenie pre prípravu manažmentových plánov pre 
chránené vtáčie územia. Obsahuje informácie o ochranných opatreniach pre všetky druhy 
vtákov z Prílohy I smernice o vtákoch, ktoré sa vyskytujú na území Španielska, o hlavných 
ohrozeniach a aktivitách, ktoré môžu byť v konflikte s ochranou týchto druhov, o vyrušovaní a 
pod.http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCÚZSKO 
 
Cahiers d’habitats: prehľady s aktualizovanou syntézou vedeckých informácií a 
manažmentových opatrení pre všetky biotopy a druhy vyskytujúce sa na území Francúzska 
(vrátane aktivít, ktoré môžu mať negatívny vplyv na biotopy, a pod.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
Usmerňujúci dokument o sústave Natura 2000 and akvakultúre vo Francúzsku, Agence des 
aires marines protégées. 2009. 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
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http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Poskytuje informácie o stave ochrany a 
ohrozeniach pre všetky typy biotopov chránené v sústave Natura 2000 a o možných 
negatívnych vplyvoch rybárstva, akvakultúry a voľnočasových aktivít v mori. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
MAĎARSKO 
 
Informácie o lokalitách Natura2000. 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
ÍRSKO 
 
Informácie o všetkých lokalitách Natura2000 (ciele ochrany, a pod.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
TALIANSKO 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinia: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
HOLANDSKO 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITVA 
 
Rezolúcia prijatá v roku 2004 informuje o zakázaných a povolených aktivitách vo vzťahu ku 
každému typu biotopu európskeho významu. V litovčine. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 

http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
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POĽSKO 
 
Informácie o sústave 2000, biotopoch a druhoch. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGALSKO 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Rezortný plán sústavy Natura 2000. Poskytuje 
informácie o všetkých lokalitách Natura 2000, typoch biotopov a druhoch európskeho 
významu, ktoré sa vyskytujú na území Portugalska. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SLOVENSKO 
 
Informácie o sústave Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, and www.daphne.sk. 
 
 
SLOVINSKO 
 
Informácie o sústave Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
ŠVÉDSKO 
 
Informácie o sústave Natura 2000, druhoch a typoch biotopov, manažmentových plánoch pre 
lokality Natura 2000 vo Švédsku, dostupné na webovej stránke SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
VEĽKÁ BRITÁNIA 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) – informácie o SAC 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Akčný plán pre ochranu biodiverzity v UK – biotopy : http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

Hodnotenie JNCC o stave ochrany každého biotopu uvedeného v Prílohe I smernice o 
biotopoch: http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Chránené územia na mori: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Marine Life Information Network: Podprogram o biológii a kľúčových informáciách o citlivosti 
druhov a biotopov [on-line]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Dostupné 
na: http://www.marlin.ac.uk 

Skótsko: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Anglicko: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Severné Írsko: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Wales: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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