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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 4.6.2021
om udstedelse af licenser til brug af Natura 2000-logoet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter1, særlig artikel 17, stk. 3,
under henvisning til Kommissionens beslutning af 19. september 2001 (PV1536) om, at
generaldirektørerne og cheferne for tjenestegrenene tildeles beføjelse til at afgøre, om det er
nødvendigt at indgive en ansøgning om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som
følge af aktiviteter eller programmer, for hvilke de er ansvarlige, udstedelse af licenser i
tilknytning hertil samt erhvervelse, overdragelse, afståelse eller opgivelse af rettigheder, og
om, at generaldirektørerne tildeles beføjelse til at foretage administrativ gennemførelse i
tilknytning hertil, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er fastsat i traktatens artikel 191, at Unionens politik på miljøområdet skal bidrage
til forfølgelse af bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, hvilket
omfatter bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter.

(2)

Direktiv 92/43/EØF sigter mod at fremme bevarelse af biodiversiteten ved at træffe
foranstaltninger på EU-plan, hvis mål er at bevare og genetablere truede habitater og
arter. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF2 har til formål at sikre en
vidtrækkende beskyttelse af vilde fugle og habitater.

(3)

Direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF er grundlaget for et økologisk net af udpegede
naturbeskyttelsesområder, bedre kendt som Natura 2000.

(4)

For at styrke promoveringen af dette økologisk net, blev Natura 2000-logoet designet
og godkendt af Habitatudvalget den 15. januar 1996. Rettighedshaveren til Natura
2000-logoet er Den Europæiske Union.

(5)

Natura 2000-logoet anvendes af Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere
en Natura 2000-lokalitet og øge bevidstheden om nettet.

(6)

Det vil være hensigtsmæssigt at promovere brugen af Natura 2000-logoet til at
formidle de fordele, som Natura 2000 kan give de lokale økonomier, opbygge nye
partnerskaber mellem forvaltere af lokaliteter, jordejere og -brugere og lokale
virksomheder, alt imens kendskabet og støtten til Natura 2000-nettet øges. Det er
derfor hensigtsmæssigt at udstede vederlagsfri licens til brug af Natura 2000-logoet.
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EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde
fugle (EUT L 020 af 26.1.2010, s. 7).
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(7)

For at sikre, at Natura 2000-logoet bruges på en sådan måde, at det effektivt bidrager
til bevaringsmålene for Natura 2000-lokaliteter, og at det ikke misbruges, er det er
imidlertid nødvendigt at fastsætte vilkår for brugen af "Natura 2000"-logoet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Eneste artikel
På medlemsstatens anmodning kan Kommissionen udstede licens til brug af Natura 2000logoet i overensstemmelse med den licensaftale, der fremgår af bilaget.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4.6.2021.

På Kommissionens vegne
Florika Fink-Hooijer
Generaldirektoratet for Miljø
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