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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 1 και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2001 (PV1536) με την
οποία εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών να
αποφασίζουν σχετικά με την ανάγκη για υποβολή αίτησης προστασίας των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από δραστηριότητες ή προγράμματα για τα οποία
είναι υπεύθυνοι, για τη χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά, και για την απόκτηση, τη
μεταβίβαση ή την αποποίηση δικαιωμάτων ή την παραίτηση από δικαιώματα, οι δε Γενικοί
Διευθυντές εξουσιοδοτούνται όσον αφορά τη διοικητική εκτέλεση που συνδέεται μ’ αυτά,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα
του περιβάλλοντος είναι να συμβάλλει στην επιδίωξη του στόχου της διατήρησης,
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

(2)

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ αποσκοπεί στην προώθηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας
με τη λήψη μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση
απειλούμενων οικοτόπων και ειδών. Η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 αποσκοπεί στη διασφάλιση ευρείας προστασίας
για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους.

(3)

Οι οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ αποτελούν το θεμέλιο ενός οικολογικού
δικτύου χαρακτηρισμένων τόπων προστασίας της φύσης, γνωστού ως Natura 2000.

(4)

Προκειμένου να προωθηθεί αυτό το οικολογικό δίκτυο, στις 15 Ιανουαρίου 1996
σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή οικοτόπων λογότυπο NATURA 2000.
Δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογότυπου NATURA
2000 είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)

Το λογότυπο NATURA 2000 χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
για τον προσδιορισμό μιας περιοχής Natura 2000 και για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με το δίκτυο.
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ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009,
περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 020 της 26.1.2010, σ. 7-25).
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(6)

Είναι σκόπιμο να προωθηθεί η χρήση του λογότυπου NATURA 2000 για τη
γνωστοποίηση των οφελών που μπορεί να προσφέρει το Natura 2000 στις τοπικές
οικονομίες και για τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των υπεύθυνων
διαχείρισης τόπων, των ιδιοκτητών και των χρηστών γης και των τοπικών
επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση της αντίληψης και αύξηση της στήριξης για το
δίκτυο Natura 2000. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί δωρεάν άδεια για
τη χρήση του λογότυπου NATURA 2000.

(7)

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση του λογότυπου NATURA 2000 θα
γίνεται κατά τρόπο που να συμβάλλει αποτελεσματικά στους στόχους διατήρησης των
τόπων Natura 2000 και να μην γίνεται κατάχρηση αυτού, είναι αναγκαίο να
καθοριστούν όροι για τη χρήση του λογότυπου «NATURA 2000».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο μόνο
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρεί άδεια χρήσης του
λογότυπου NATURA 2000 με βάση τη συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης που
παρατίθεται στο παράρτημα.
Βρυξέλλες, 4.6.2021

Για την Επιτροπή
Florika Fink-Hooijer
Γενική Διευθύντρια Περιβάλλοντος
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