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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 4. 6. 2021
týkajúce sa poskytovania licencie na logo sústavy Natura 2000

EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1, a najmä na jej článok 17 ods. 3,
so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 19. septembra 2001 (PV1536), ktorým sa generálnym
riaditeľom a vedúcim útvarov zveruje právomoc rozhodovať o potrebe podať žiadosť o
ochranu práv duševného vlastníctva vyplývajúcich z činností alebo programov, za ktoré sú
zodpovední, o udeľovaní príslušných licencií, o nadobúdaní, prevode alebo odovzdaní či
vzdaní sa práv a ktorým sa generálnym riaditeľom zveruje právomoc administratívneho
vykonávania, ktoré s tým súvisí,
keďže:
(1)

Ako sa uvádza v článku 191 zmluvy, politika Únie v oblasti životného prostredia má
prispievať k sledovaniu cieľa zachovať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného
prostredia, čo zahŕňa ochranu prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a
rastlín.

(2)

Účelom smernice 92/43/EHS je podporovať zachovanie biodiverzity prostredníctvom
opatrení na úrovni EÚ s cieľom zachovať a obnoviť ohrozené biotopy a druhy.
Účelom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES2 je zaručiť rozsiahlu
ochranu voľne žijúcich vtákov a ich biotopov.

(3)

Smernica 92/43/EHS a smernica 2009/147/ES tvoria základ ekologickej sústavy
určených lokalít ochrany prírody známej pod názvom sústava Natura 2000.

(4)

Logo NATURA 2000 bolo navrhnuté s cieľom podporovať túto ekologickú sústavu a
výbor pre biotopy ho schválil 15. januára 1996. Vlastníkom autorských práv na logo
NATURA 2000 je Európska únia.

(5)

Komisia a členské štáty logo NATURA 2000 používajú na identifikáciu lokalít
sústavy Natura 2000 a na zvyšovanie informovanosti o sústave.

(6)

Je vhodné podporovať používanie loga NATURA 2000 na účely komunikovania o
výhodách, ktoré sústava Natura 2000 môže priniesť miestnym hospodárstvam a na
budovanie nových partnerstiev so správcami lokalít, vlastníkmi pôdy, užívateľmi pôdy
a miestnymi podnikmi a zároveň zlepšiť vnímanie sústavy Natura 2000 a zvýšiť
podporu v jej prospech. Preto je vhodné poskytovať bezplatnú licenciu na používanie
loga NATURA 2000.

1

Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho
vtáctva (Ú. v. EÚ L 020, 26.1.2010, s. 7 – 25).
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(7)

V snahe zabezpečiť, aby sa logo NATURA 2000 používalo spôsobom, ktorý skutočne
prispeje k cieľom ochrany lokalít sústavy Natura 2000, ako aj s cieľom zabrániť jeho
zneužitiu, je potrebné stanoviť podmienky používania loga NATURA 2000,

ROZHODLA TAKTO:
Jediný článok
Komisia môže na žiadosť členského štátu udeliť licenciu na používanie loga NATURA 2000
v súlade s licenčnou zmluvou stanovenou v prílohe.
V Bruseli 4. 6. 2021

Za Komisiu
Florika Fink-Hooijer
generálna riaditeľka pre životné prostredie
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