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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu,
savvaļas faunas un floras aizsardzību1 un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,
ņemot vērā Komisijas 2001. gada 19. septembra Lēmumu (PV1536), ar ko ģenerāldirektoriem
un dienestu vadītājiem piešķir pilnvaras lemt par nepieciešamību iesniegt pieteikumu tādu
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, kas izriet no to atbildības jomā esošajām darbībām
vai programmām, par licenču izsniegšanu saistībā ar iepriekš minēto un par tiesību iegūšanu,
nodošanu vai pārtraukšanu vai atteikšanos no tām un ģenerāldirektoriem — saistītās
administratīvās izpildes pilnvaras,
tā kā:
(1)

Līguma 191. pantā ir noteikts, ka Savienības vides politika palīdz sasniegt mērķi
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kas ietver dabisko dzīvotņu un savvaļas
faunas un floras saglabāšanu.

(2)

Direktīvas 92/43/EEK mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,
veicot Savienības līmeņa pasākumus, ar kuriem saglabā un atjauno apdraudētās
dzīvotnes un sugas. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK2 mērķis
ir nodrošināt plašu savvaļas putnu un dzīvotņu aizsardzību.

(3)

Direktīva 92/43/EEK un Direktīva 2009/147/EK veido noteikto dabas aizsardzības
teritoriju ekoloģiskā tīkla – Natura 2000 – pamatu.

(4)

Lai šo ekoloģisko tīklu popularizētu, tika izstrādāts logotips NATURA 2000, kuru
1996. gada 15. janvārī apstiprināja Dzīvotņu komiteja. Logotipa NATURA 2000
autortiesību īpašniece ir Eiropas Savienība.

(5)

Komisija un dalībvalstis logotipu NATURA 2000 izmanto, lai identificētu Natura 2000
teritorijas un vairotu informētību par šo tīklu.

(6)

Logotipa NATURA 2000 izmantošanu ir lietderīgi veicināt, lai informētu par
priekšrocībām, ko Natura 2000 var sniegt vietējai ekonomikai, un veidotu jaunas
partnerības starp teritoriju apsaimniekotājiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem,
vietējiem uzņēmumiem, vienlaikus uzlabojot izpratni par Natura 2000 tīklu un
palielinot tam atbalstu. Tāpēc logotipa NATURA 2000 izmantošanai ir lietderīgi
piešķirt bezmaksas licenci.
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(7)

Tomēr, lai nodrošinātu, ka logotips NATURA 2000 tiek izmantots tā, lai tas patiesi
veicinātu Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķu sasniegšanu un netiktu izmantots
ļaunprātīgi, ir jānosaka logotipa NATURA 2000 izmantošanas nosacījumi,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.
Vienīgais pants
Komisija licenci izmantot logotipu NATURA 2000 var piešķirt pēc dalībvalsts pieprasījuma
saskaņā ar pielikumā izklāstīto licences līgumu.
Briselē, 4.6.2021

Komisijas vārdā –
Vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore
Florika Fink-Hooijer
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