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1 ÚVOD
1.1 Povaha dokumentu
Cie¾om tohto dokumentu je poskytnutie nezáväznej metodickej pomoci pri uskutoèòovaní, alebo
preverovaní hodnotení, vyadovaných pod¾a èlánkov 6(3) a 6(4) smernice o biotopoch1 (oznaèovaných
v ïalom texte ako hodnotenie pod¾a èlánku 6). Tieto hodnotenia sú vyadované tam, kde projekt,
alebo plán môe ma významný dopad na lokality sústavy Natura 20002. Metodika bola vyvinutá poèas
výskumu, prebiehajúceho pod zátitou Riadite¾stva pre ivotné prostredie (DG Environment) Európskej
komisie. Výskum bol zaloený na zhrnutí existujúcej literatúry a odporúèaní v rámci EU a celého sveta
ako aj na skúsenostiach získaných spracovaním materiálu z prípadových túdií tam, kde bolo realizované hodnotenie podobné hodnoteniam poadovanými uvedenou smernicou.
Táto príruèka je urèená hlavne investorom, poradcom a konzultantom, správcom chránených
lokalít, praktikom, zodpovedným úradom a národným agentúram v èlenských tátoch EÚ a
v kandidátskych krajinách. Dúfame, e bude zaujímavá aj pre ïalie organizácie spolupracujúce
v starostlivosti o lokality sústavy Natura 2000.
Príruèku je treba pouíva vdy spolu so smernicami a národnou legislatívou a len v kontexte
doporuèení, spísaných v interpretaènej príruèke Komisie Starostlivos o územia Natura 2000: Ustanovenie èlánku 6 smernice o biotopoch 92/43/EHS o ochrane biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a
vo¾ne rastúcich rastlín (v skratke manament of Natura 2000 ïalej v texte uvádzané ako MN2000).
MN2000 musí by východiskovým podkladom pre interpretáciu k¾úèových pojmov a ich spojení,
obsiahnutých v smernici o biotopoch, a v predkladanom dokumente nemono chápa iadne ustanovenie tak, ako by lo nad rámec èi dokonca nahradzovalo výklad v MN2000. Túto metodiku taktie
nemôme chápa tak, e by prikazovala, alebo navrhovala akéko¾vek procedurálne poiadavky na
implementáciu smernice o biotopoch. Príruèka by sa mala pouíva v prípade potreby a nepovinne,
nako¾ko na základe princípu subsidiarity je záleitosou jednotlivých èlenských tátov, akým spôsobom
zabezpeèia procedurálne poiadavky vyplývajúce zo smernice.
Zodpovednos za k¾úèové rozhodnutia týkajúce sa hodnotenia pod¾a èlánku 6(3) a 6(4), leí na
zodpovedných úradoch vetkých èlenských tátov. V tomto dokumente je termín hodnotenie pouívaný vo význame hodnotenie vplyvov na ivotné prostredie (EIA). Znamená to, e ide o popis celého
procesu, pri ktorom sa získavajú informácie od navrhovate¾ov plánov, alebo projektov, od prísluných
úradov ochrany prírody a ïalích organizácii, vrátane nevládnych organizácií a verejnosti a sú poskytované zodpovednému úradu k posúdeniu a vyhodnoteniu. Zodpovedný úrad následne urèí výstupy
hodnotenia a vydá rozhodnutie. Z toho automaticky vyplýva, e hodnotenie pod¾a èlánku 6 bude
závisie od získavania informácií a údajov od irokej kály dotknutých osôb a intitúcií a od rokovaní
a diskusií medzi nimi.

1.2 truktúra
Dokument pozostáva zo tyroch hlavných èastí.
 Po tomto úvode nasleduje vysvetlenie veobecných prístupov a princípov, z ktorých príruèka vychádza. Pre názornú demontráciu toho, ako je hodnotenie pod¾a èlánku 6 trukturované, uvádzame
aj diagram z MN2000. Ten ukazuje, aký je vzah rôznych fáz hodnotenia, navrhovaných v tejto
príruèke, k poiadavkám èlánkov 6(3) a 6(4).
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 Nasledujúca èas popisuje krok za krokom metodiku pre hlavné etapy a obsahuje ïalie podrobnejie diagramy ilustrujúce proces zavàenia kadej z nich. Materiál z prípadových túdií, obsiahnutý
v tejto príruèke, zámerne neumoòuje odhali identitu jednotlivých lokalít a aktérov. Nie je toti
úlohou tohto dokumentu diskutova o vecnej podstate konkrétnych hodnotení v rámci vybraných
prípadov. Prípadové túdie a spracovaný príkladový materiál sú tu prezentované preto, aby pomohli
ilustrova niektoré z pouitých metód a vysvetli jednotlivé aspekty procesu hodnotenia. Prístup
zvolený v tejto príruèke, je zaloený na vyuití katalógov a predlôh, vytváraných pre jednotlivé fázy
hodnotenia. Na pomoc je uvedený aj zoznam hlavných zdrojov informácií vrátane vyuite¾ných
webových stránok3.
 Na konci príruèky sa nachádza predloha formulára pre správu, predstavujúca komplexný súhrn
celého hodnotenia. Túto je moné vyui taktie ako nástroj spätnej kontroly úplnosti prísluných
druhov hodnotenia.
Závereèná èas zahàòa prílohu 1, obsahujúcu niektoré doporuèenia k realizácii základných ekologických túdií, a prílohu 2, obsahujúcu formuláre pre jednotlivé hodnotenia.
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2. VEOBECNÝ POSTUP A PRINCÍPY
2.1 Popis metodiky
Východiskovým bodom pre zostavenie tejto príruèky je samotná smernica o biotopoch. Táto vo
svojich èlánkoch 6(3) a 6(4) stanovuje:
(3) Akýko¾vek plán alebo projekt, ktorý s urèitou lokalitou priamo nesúvisí alebo nie je pre
starostlivos o òu nevyhnutný, avak bude ma pravdepodobne na túto lokalitu významný vplyv, a to
buï samostatne, alebo v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi, musí by predmetom zodpovedajúceho hodnotenia jeho dôsledkov pre lokalitu z h¾adiska cie¾ov jej ochrany. S prihliadnutím k výsledkom
uvedeného hodnotenia dopadov pre lokalitu a vzh¾adom na ustanovenie odstavca 4 schvália prísluné
orgány dotyèného tátu tento plán alebo projekt a potom, keï sa uistia, e nebude ma záporný vplyv
na celistvos príslunej lokality, a keï u si v prípade potreby zaobstarali stanovisko verejnosti.
(4) Ak napriek negatívnemu výsledku hodnotenia dopadov pre lokalitu musí by urèitý plán alebo
projekt z naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného záujmu vrátane sociálnych alebo ekonomických
dôvodov uskutoènený, a ak nie je k dispozícii iadne alternatívne rieenie, zaistí èlenský tát vetky
kompenzaèné opatrenia nevyhnutné pre zabezpeèenie ochrany veobecnej celistvosti siete NATURA
2000. tát zároveò informuje Komisiu o prijatých kompenzaèných opatreniach.
Ak sa na tejto lokalite vyskytujú prioritné typy prírodných biotopov a/alebo prioritné druhy, v takomto
prípade môu by uplatnené iba dôvody súvisiace s ochranou zdravia ¾udí a verejnej bezpeènosti s
nesporne priaznivými dôsledkami mimoriadneho významu pre ivotné prostredie alebo iné naliehavé
dôvody prevaujúceho verejného záujmu pod¾a stanoviska Komisie.
Na základe MN2000, dôleitých súdnych prípadov, ako aj pomaly sa rozvíjajúcej praxe, zaèína by
veobecne akceptovaná skutoènos, e poiadavky na hodnotenie pod¾a èlánku 6 vyadujú viacfázový
prístup. Jednotlivými fázami, doporuèovanými touto príruèkou, sú:
Prvá etapa: screening  proces, prostredníctvom ktorého sa identifikujú pravdepodobné dopady
projektu, alebo plánu na lokality sústavy Natura 2000, buï samostatne, alebo v kombinácii s inými
projektmi, resp. plánmi, a posudzuje sa, èi je pravdepodobné, aby tieto dopady mohli ma významný
vplyv;
Druhá etapa: zodpovedajúce hodnotenie  zhodnotenie dopadu plánu alebo projektu na integritu
lokality sústavy Natura 2000, vzh¾adom na truktúru a funkciu lokality a jej veobecné ochranné ciele.
Okrem toho v prípadoch, kde existujú negatívne dopady, táto etapa zahàòa hodnotenie potenciálnych
moností ich zmiernenia;
Tretia etapa: hodnotenie alternatívnych rieení  proces, ktorý preveruje alternatívne spôsoby
dosiahnutia veobecných cie¾ov projektu alebo plánu, ktoré vyluèujú negatívne dopady na integritu
lokality sústavy Natura 2000;
tvrtá etapa: hodnotenie tam, kde negatívne úèinky pretrvávajú  hodnotenie kompenzaèných opatrení v prípadoch, keï so zrete¾om na zhodnotenie naliehavých dôvodov prevaujúceho
verejného záujmu je povaované za nutné, aby bol projekt èi plán realizovaný (je treba pripomenú, e
táto príruèka sa nezaoberá vyhodnocovaním naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného záujmu).
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Tento dokument obsahuje doporuèenia pre jednotlivé etapy hodnotenia. Výsledok kadej etapy
predurèuje, èi bude nasledujúca etapa potrebná. Pokia¾ napríklad je záverom prvej etapy kontatovanie, e na konkrétnej lokalite sústavy Natura 2000 nenastanú iadne významné dopady, nie je dôvod
pokraèova ïalej. Vzájomné súvislosti medzi tyrmi etapami hodnotenia, popisovanými v tejto príruèke, a veobecným postupom, zaloeným èlánkom 6(3) a 6(4), sú zobrazené na nasledujúcej strane.
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Diagram, znázoròujúci postup pod¾a èlánku 6(3) a 6(4) (z MN2000) vo vzahu k jednotlivým etapám
pod¾a tejto príruèky
POSTUP PRI POSUDZOVANÍ PLÁNOV A PROJEKTOV,
KTORÉ MAJÚ VPLYV NA ÚZEMIA NATURA 2000

ETAPY POD¼A TEJTO
PRÍRUÈKY

Je
s alebo
manamentom
Súplán
plánalebo
resp.projekt
projektpriamo
priamospojený
spojené,
potrebné
k starostlivosti
o územie ochrany
lokality
alebo
je pre manament
potrebnýprírody?

Nie

Áno

Zisovaci konanie
(screening):

Zisovacie konanie
pozri
prvú etapu
(screening):
diagramu

Bude
plán resp.
alebo
projekt
pravdepodobne
Bude ma
ma plán,
projekt
významný
vplyv na výúzemie?vplyv na lokalitu
znamný

pozri prvú etapu
diagramu

Áno

Nie

Zodpovedajúce

Posudzovanie
Posudzovanie vplyvu
vplyvu dôsledkov
dôsledkov
na ciele
na ciele územia
ochrany
ochrany
územia

hodnotenie:
Zodpovedajúce
hodnotenie:
pozri
druhú etapu
pozri diagramu
druhú etapu
diagramu

Budeplán
plán,alebo
resp. projekt
Bude
projekt nenegatívne
ovplyvòova celisgatívne
ovplyvòova
celistvos
územia?
tvos
územia.

Áno

Hodnotenie
Hodnotenie
alternativnych
alternatívnych
riešení:
rieení:
pozri tretiu
tretiu etapu
pozri
etapu
diagramu
diagramu

Nie

Existujú
Existujú alternatívne
alternatívne
riešenia?
rieenia?
Áno

Nie

Preformulovanie

Prepracovanie
návrhu plánu. plánu
alebo
resp. projektu.
projektu

Vyskytujú sa na lokalite

Vyskytujú
sa na lokalite
prioritné stanovištia
aleboprioritné
biotopy alebo druhy?
druhy?
Nie

Existujú významné
Existujú
významné
dôvody pre
dôvody
pre prvoraprvorados
dos
verejného záverejného záujmu?
ujmu?

Nie

Povolenienesmie
nemusí
Povolenie
by udelené
by udelené.

Áno

Áno

Povolenie môe
Povolenie
môe
by
by
udelené.
udelené

jeJetreba
bra do
doúvahy
úvahy
záujmy
treba bra
záujmy
¾udského
zdravia,, bezpeènosti,
bezpeènosti,
¾udského zdravia
alebo záujmy
významného
ivotného
alebo
z h¾adiska
ivotprostredia?
ného
prostredia.

Nie

Povolenie môe
môe by
Povolenie
by udelené
udelené
iné vyšších
dôvodov verejv pre
prípade
prevaujúcich
prevaujúceho
verejného
ných
príèin, záujem
po konzulzáujmu, po konzultáciách s
tácii
s
komisiou.
Kompenzaèné
komisiou.
opatrenia musia by prijaté.

Áno

Povolenie môe

by udelené.
Povolenie
môe by
Musia byMusia by
udelené.
realizované
realizované
kompenkompenzaèné
zaèné
opatrenia. Koopatrenia.
misia
je informovaná.
Komisia
je
informovaná.

Hodnotenie
kompenzaèných
Hodnotenie
opatrení:
kompenzaèných
opatrení:

pozri
tvrtú etapu
pozri tvrtú etapu
diagramu
diagramu
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2.2 Veobecný prístup k rozhodovaciemu procesu
Diverzita biotopov, druhov4, projektov a plánov, existujúcich v rámci Európskej únie a rozdiely
medzi spôsobmi národných legislatív vyadujú, aby bol postup k hodnoteniu pod¾a èlánku 6 jasne
stanovený, ale zároveò aj flexibilný. V rámci EU existuje iroká kála názorov na význam, alebo
hodnotu jednotlivých lokalít a projektov. Z týchto dôvodov by sa rozhodovanie, realizované prostredníctvom aplikácie zvolenej metodiky malo snai o maximálne monú transparentnos a objektivitu a
zároveò by malo odráa oceòovanie hodnôt, ktoré je vlastné kadému environmentálnemu hodnoteniu.
Smernica o biotopoch implicitne predpokladá pouitie princípu preventívnych opatrení, ktorý poaduje, aby ochranné ciele sústavy Natura 2000 mali väèiu váhu vdy, keï prípad nie je jednoznaèný.
Závereèné komuniké Komisie o princípe preventívnych opatrení (COM (2000) 1 Final, Communication from the Commission on the Precautionary Principle, CEC 2000) stanovuje, e princíp
preventívnych opatrení vopred predpokladá:
l identifikáciu potenciálne negatívnych úèinkov vyplývajúcich z daného javu, výrobku alebo postupu;
l vedecké zhodnotenie rizík, ktoré sa nedajú zisti s dostatoènou presnosou kvôli nedostatoèným,
veobecným, alebo nepresným údajom (CEC, 2000, str. 14).
Znamená to, e dôraz pri hodnotení má by kladený na objektívnu demontráciu (vrátane podporných dôkazov) toho, e:
l nebudú existova významné dopady na lokalitu sústavy Natura 2000 (prvá etapa: zisovacieho
konania); alebo
l nebudú existova záporné dopady na integritu lokality Natura 2000 (druhá etapa: zodpovedajúce hodnotenie); alebo
l neexistujú alternatívy k projektu èi plánu, u ktorého je pravdepodobné, e bude ma negatívny
vplyv na integritu lokality sústavy Natura 2000 (tretia etapa: hodnotenie alternatív); alebo
l budú realizované kompenzaèné opatrenia, ktoré zaistia udranie alebo zlepenie veobecnej
celistvosti sústavy Natura 2000 (tvrtá etapa: hodnotenia kompenzaèných opatrení).

2.3 Forma podávania správ a ukladania údajov
Na podporu poiadaviek transparentnosti, objektivity a flexibility a k demontrovaniu skutoènosti,
e bol aplikovaný princíp preventívnych opatrení, je táto metodika vypracovaná tak, e kadá jej etapa
je zakonèená hodnotiacou správou alebo vyplnením tabu¾ky, dokladajúcou, e prísluné hodnotenie bolo
uskutoènené. Aby vak bolo zaistené, e zaznamenávanie a poskytovanie informácií bude zvládnute¾né
a uskutoèòované zodpovedajúcim spôsobom, navrhuje sa, aby sa vyplnenie formulárov o uskutoènenom hodnotení poadovalo len vtedy, pokia¾ nie je potrebné u iadne ïalie hodnotenie. Napríklad
pokia¾ sa behom etapy zisovacieho konania dolo k záveru, e existuje pravdepodobnos významných
dopadov, potom nevzniká potreba vyplnenia hodnotiaceho formulára, lebo nutne nasleduje postúpenie
do ïalej etapy hodnotenia. Naopak, pokia¾ u v tejto etape padne rozhodnutie, e nenastanú významné dopady, bude nutné zaznamena a poskytnú informácie, na základe ktorých bol takýto záver
kontatovaný. Formuláre s dokladmi o uskutoènenom hodnotení sa potom stanú záznamom o zozbieraných informáciách a o rozhodnutiach uskutoènených v priebehu hodnotiaceho procesu. Na konci
kadej etapy metodiky sú uvedené príklady vyplnených formulárov, ktoré sú dokladom o uskutoènenom
hodnotení.
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2.4 Hodnotenie vplyvu na ivotné prostredie (EIA) a strategické
environmentálne hodnotenie (SEA)
Pre zabezpeèenie kompatibility a konzistentnosti s poiadavkami smernice 85/337/EHS (v znení
smernice 97/11/ES; smernice EIA) a pre zoh¾adnenie skutoènosti, e u mnohých projektov, kde je
pravdepodobné, e budú ma vplyv na lokality sústavy Natura 2000, pôjde o také, ktoré sú automaticky
pokryté smernicou EIA, boli do tejto metodiky zaèlenené aj postupy, ktoré sú podobné tým, ktoré sa
bene pouívajú v procese EIA. Táto metodika je taktie v súlade so veobecným postupom doporuèovaným tromi metodickými dokumentmi Európskej komisie o zisovacom konaní, stanovení obsahu
a rozsahu dokumentácie a posudku o vplyvoch zámeru na ivotné prostredie (Screening, Scoping and
Review in EIA)5.
Naviac, pôsobnos nedávno prijatej smernice o SEA6 zahàòa vetky plány, vyadujúce hodnotenie
pod¾a èlánku 6. Vdy, keï musí by projekt alebo plán posúdený postupom pod¾a smerníc EIA alebo
SEA, môe by hodnotenie pod¾a èlánku 6 súèasou týchto posudzovaní. Hodnotenie pod¾a èlánku
6 by vak malo by vdy ¾ahko rozoznate¾né a identifikovate¾né v rámci stanoviska o posudzovanie vplyvov a jeho výsledky by mali by oznamované samostatne. Podobne MN2000
zrete¾ne uvádza, e tam, kde je pravdepodobné, e projekt môe ma významný vplyv na lokalitu
sústavy Natura 2000, je tie pravdepodobné, e bude potrebné uskutoèni jednak hodnotenie pod¾a
èlánku 6, ako aj hodnotenie EIA pod¾a smerníc 85/337/EHS a 97/11/ES.
Táto metodika bola zostavená tak, aby bola kompatibilná so veobecnými postupmi EIA a hodnotenie pod¾a èlánku 6 tak môe by ¾ahko zaèlenené do úplného procesu EIA alebo SEA projektu
èi plánu. Metodika je zrkadlovým obrazom etapového prístupu, pouívaného v EIA, a okrem toho
v sebe zahàòa i ïalie procedurálne poiadavky EIA, ako napr.
l popis projektu alebo plánu;
l popis základných charakteristík prostredia tam, kde to je vhodné z h¾adiska veobecných cie¾ov
ochrany lokality sústavy Natura 2000 (napr. pôdy, vody, flóry a fauny, klímy a vzájomných vzahov
medzi týmito faktormi);
l identifikácia vplyvov a hodnotenie ich významnosti;
l zaznamenávanie a zverejòovanie výsledkov z procesu hodnotenia.

2.5 V kombinácii s inými plánmi alebo projektmi
MN 2000 jasne stanovuje, e slovné spojenie v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi
z èlánku 6(3) sa týka kumulatívnych úèinkov, vyvolaných plánmi alebo projektmi, ktoré sú práve teraz
posudzované, spolu s úèinkami akýchko¾vek u existujúcich alebo navrhovaných projektov èi plánov.
Tam, kde sú dopady posudzované týmto spôsobom vo vzájomnej kombinácii, sa dá stanovi, èi môu
alebo nemôu dohromady vyvola dopad, ktorý by mal významný úèinok na lokalitu sústavy Natura
2000 alebo ktorý by mohol negatívne ovplyvni integritu takej lokality. Napríklad: navrhovaná cesta má
prechádza v urèitej vzdialenosti od lokality sústavy Natura 2000 a pôsobenie na okolie, ktoré bude
vyvoláva (napr. hluková záa a pod.), nebude ma významný vplyv na druhy vtákov, dôleité pre
integritu lokality. Avak pokia¾ u existujú alebo sú navrhované iné projekty alebo plány (napr. iná
cesta na druhej strane od lokality sústavy Natura 2000), potom celková hladina hluku zo vetkých
týchto projektov pôsobiacich spoloène môe spôsobova vyruovanie, ktoré u bude vyhodnotené ako
významné.
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Taktie je potrebné pamäta na to, e kumulatívne dopady môu vznika aj tam, kde spolu
ovplyvnené oblasti navzájom súvisia. Príkladom môe by situácia, keï navrhovaný projekt môe
pravdepodobne zníi hladinu spodnej vody v lokalite sústavy Natura 2000. Zatia¾ èo také zníenie
samo o sebe nemusí by významné, tam, kde existujú reziduálne loiská hnojív alebo pesticídov,
zasahujúce na lokalitu z okolitých intenzívne vyuívaných fariem, zníenie hladiny spodnej vody môe
znamena zvýenie koncentrácie kodlivých látok v takom rozsahu, e sa kombinácia týchto úèinkov
stane významnou. Je treba zdôrazni niektoré skutoènosti významné pri uskutoèòovaní hodnotenia
kumulatívnych úèinkov7, vrátane:
l stanovenia topografických hraníc pre hodnotenie  to môe by komplikované, pokia¾ projekty a
iné zdroje vplyvov, ktoré majú by posudzované dohromady neleia blízko seba, alebo tam, kde
druhy èi iné prírodné faktory, ako napr. zdroje potravy, sú rozptýlené, a pod.;
l jednoznaèného stanovenia zodpovednosti za uskutoènenie hodnotenia tam, kde sú projekty alebo
plány navrhované rôznymi navrhovate¾mi alebo proces riadia rôzne zodpovedné úrady,
l charakterizovanie potenciálnych dopadov vo forme príèin, súvislostí a úèinkov, a
l tam, kde dva alebo viac zdrojov vplyvov vo vzájomnej kombinácii vytvárajú významný dopad, treba
venova zvlátnu pozornos hodnoteniu moností zmiernenia dopadov a presného stanovenia zodpovednosti za realizáciu vhodných zmieròujúcich opatrení.
Táto metodická príruèka navrhuje pri hodnotení kumulatívnych úèinkov postup metódou postupných krokov; na tieto by mali nadväzova prvá a druhá etapa (zisovacie konanie a zodpovedajúce
hodnotenie) pod¾a tejto metodiky. Tabu¾ka, vysvet¾ujúca jednotlivé kroky uskutoènenia hodnotenia
kumulatívnych úèinkov, je zaradená do odstavca 3.1.3 v rámci etapy zisovacieho konania.

2.6 Alternatívne rieenia a zmieròujúce opatrenia
Táto metodika bola zostavená tak, aby mohla by vyuívaná investormi, vlastníkmi pozemkov,
správcami území, zodpovednými orgánmi, urèenými konzultaènými spoloènosami, tátnymi orgánmi,
nevládnymi organizáciami a Európskou komisiou. Metodika môe by vyuite¾ná aj pre benú verejnos vïaka tomu, e vysvet¾uje proces a postupy, vyadované smernicou o biotopoch tam, kde je
pravdepodobné, e projekt alebo plán môe ma dopady na lokality sústavy Natura 2000. Výskum,
ktorým je táto metodika podloená, potvrdil, e existujú znaèné rozpory medzi dotknutými partnermi
v chápaní rozdielov medzi pojmami alternatívy a zmieròovanie dopadov aj v tom, v ktorej etape
plnenia èlánku 6 majú by brané do úvahy. MN2000 poskytuje k¾úèové interpretácie, ktoré by mali
by pouívané pri rozliovaní medzi pojmami alternatívy a zmieròovanie dopadov. Pre alternatívne
rieenie MN2000 navrhuje, e by mali zahròova alternatívne umiestnenie (trasy v prípade líniových stavieb), odliný rozsah alebo návrh zámeru výstavby, alebo alternatívne postupy. Malo
by sa uvaova aj o nulovom variante (èlánok 5.3.1, MN 2000).
Navrhovatelia projektu alebo plánu by mali zvaova alternatívne rieenie u v poèiatoèných
etapách prípravy. Skúmanie alternatívnych rieení by v praxi mali uskutoèòova ako prvú fázu celého
procesu, napriek tomu, e z procedurálneho h¾adiska je to v tejto metodike a tretia etapa. Pre
splnenie poiadaviek smernice o biotopoch je vak na zodpovednom úrade, aby urèil, èi alternatívne rieenia existujú, alebo nie, a toto hodnotenie by malo prebehnú vtedy, ak bude etapa
zodpovedajúca hodnoteniu zakonèená záverom, e existuje pravdepodobnos negatívnych úèinkov.

Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvòujúcich územia Natura 2000

15

Zodpovedné úrady budú v tejto etape posudzova celú kálu moných rieení. Tie môu zahàòa
alternatívne rieenia, ktoré u sú uvaované navrhovate¾mi projektu alebo plánu, ale zároveò aj iné
alternatívne rieenia, ktoré môu by navrhované ostatnými úèastníkmi procesu. Je preto nutné da
najavo, e úrady môu urèi, e existujú ïalie alternatívne rieenia, aj vtedy, ak navrhovate¾ projektu
alebo plánu preukázal, e v prípravnej etape u bola preskúmaná iroká kála alternatívnych rieení.
Pri zaznamenávaní výsledkov hodnotenia alternatívnych rieení bude dôleité podchyti vetky uvaované rieenia a ich relatívny dopad na danú lokalitu sústavy Natura 2000.
Zmieròovanie úèinkov je v MN2000 definované v podobe opatrení, zameraných na minimalizáciu alebo dokonca odstránenie negatívnych dopadov navrhovaného plánu alebo projektu
poèas jeho realizácie alebo po jeho dokonèení (odstavec 4.5.2). Výskum pre tento metodický
dokument potvrdil, e zmieròujúce opatrenia by mali by posudzované v súlade s hierarchickým poradím moností uvedených v nasledujúcej tabu¾ke.
Spôsob zmieròujúceho opatrenia
Vylúèenie dopadu priamo u zdroja
Zmenenie dopadu priamo u zdroja
Zmiernenie dopadu na lokalite
Zmiernenie dopadu u príjemcu

Preferencie
Najvyia
Najniia

Navrhovatelia projektov a plánov sú èasto podporovaní v tom, aby zaraïovali zmieròujúce opatrenia do svojich návrhov na samom zaèiatku. Je vak dôleité vedie, e zisovacie konanie by malo
by uskutoènené aj pri absencii akýchko¾vek úvah o zmieròujúcich opatreniach, ktoré tvoria súèas
projektu alebo plánu a sú navrhnuté s cie¾om vylúèi, alebo zníi dopad projektu alebo plánu na
lokalitu sústavy Natura 2000. Predstavy navrhovate¾a o efektívnej miere zmieròujúcich opatrení sa
môu odliova od predstáv zodpovedného úradu i ïalích úèastníkov. Aby bolo zaistené, e hodnotenie bude tak objektívne, ako je len moné, zodpovedný úrad musí najprv zhodnoti projekt alebo plán
bez zmieròujúcich opatrení, ktoré sú navrhnuté ako súèas projektu. Úèinné zmiernenie negatívnych
úèinkov na lokality sústavy Natura 2000 je moné realizova a vtedy, keï budú tieto úèinky kompletne známe, zhodnotené a zdokumentované. Bude potom na zodpovednom úrade, aby na podklade
konzultácie stanovil, aký typ a rozsah zmieròujúcich opatrení bude potrebný.

2.7 Naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu
Po rozhodnutí o tom, èi existujú alternatívne rieenia, je pod¾a èlánku 6(4) potrebné zvái, èi
existujú alebo neexistujú naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu. Táto metodická príruèka
sa vôbec nezaoberá metodikou hodnotenia naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného záujmu,
nako¾ko je táto problematika v kompetencii národných úradov. MN2000 sa k testovaniu týchto naliehavých dôvodov vyjadruje nasledovne (odstavec 5.3.2):
Vzh¾adom na truktúru ustanovenia môu zodpovedné národné úrady v pecifických
prípadoch vyslovi súhlas s danými plánmi alebo projektmi za podmienky, e rovnováha medzi
cie¾mi ochrany danej lokality, ovplyvnenej príslunými aktivitami a vyie uvedenými naliehavými dôvodmi bude posunutá v prospech týchto dôvodov. Tieto by mali by urèené cestou
nasledujúcich úvah:
(a) Verejný záujem musí by prevaujúci: a je preto jasné, e nie kadý druh verejného záujmu
sociálnej alebo ekonomickej povahy je dostaèujúci, hlavne pokia¾ je naò prihliadané
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v porovnaní s váhou konkrétnych záujmov, chránených smernicou (porovnaj napr. so tvrtým odstavcom preambule, hovoriacim o prírodnom dedièstve Spoloèenstva) (viï prílohu
I, bod 10).
(b) V tomto kontexte mono opodstatnene predpoklada, e verejný záujem môe by prevaujúci jedine vtedy, ak ide o záujem dlhodobý; krátkodobé ekonomické záujmy èi iné záujmy,
ktoré spoloènosti poskytujú len krátkodobý úitok, nebudú dostatoèné na to, aby preváili
nad dlhodobými ochrannými záujmami, chránenými smernicou.
Mono oprávnene predpoklada, e naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu
vrátane dôvodov sociálnej a ekonomickej povahy sa vzahujú k situáciám, kde mono navrhované plány alebo projekty povaova za nepostrádate¾né:
 v rámci akcií alebo politík, zameraných na ochranu základných hodnôt, týkajúcich sa ivota
¾udí (zdravie, bezpeènos, ivotné prostredie);
 v rámci základných politík tátu a spoloènosti;
 v rámci uskutoèòovania aktivít ekonomickej a sociálnej povahy, plniacich pecifické povinnosti verejných sluieb.
V prípade prioritných biotopov môe príprava projektov a plánov, u ktorých je pravdepodobné, e
by mohli ma negatívne úèinky, pokraèova jedine vtedy, pokia¾ verejný záujem, ktorý za nimi
stojí, sa týka ochrany zdravia ¾udí a verejnej bezpeènosti alebo prevaujúcich priaznivých
dôsledkov pre ivotné prostredie alebo vtedy, ak Komisia pred tým, ako udelí súhlas s plánom
alebo projektom, vyjadrí svoje stanovisko k tejto záleitosti.
Jediná odlinos medzi hodnotením projektov a plánov, ovplyvòujúcich prioritné biotopy a ostatné
lokality sústavy Natura 2000, sa týka preverovania naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného
záujmu. Táto metodika preto nerobí v jednotlivých navrhovaných etapách hodnotenia iadny podstatný
rozdiel medzi prioritnými biotopmi a ostatnými lokalitami sústavy Natura 2000.
Prípadové túdie potvrdzujú, e za naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu mono
povaova  za podmienky, e pre to existujú podklady  za urèitých okolností tieto:
 projekty alebo plány, u ktorých existuje preukázate¾ná verejná alebo environmentálna potreba;
 projekty alebo plány, pecificky zamerané na zlepenie verejného zdravia a/alebo verejnej bezpeènosti;
 projekty a plány, pecificky zamerané na záchranu ¾udských ivotov a majetku.
Je pochopite¾ne potrebné poznamena, e také dôvody musia by prevaujúce v tom zmysle, e
význam je vyí ako nadradený veobecný záujem stavu lokality z h¾adiska ochrany. MN2000 taktie
jasne stanovuje, e projekty alebo plány, slúiace iba záujmom spoloèností alebo jednotlivcov, nemono
zaradi medzi naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu. Ïalej je nutné uvies, e k preskúmaniu takýchto záujmov má dôjs a vtedy, ak bolo zistené, e neexistujú iadne alternatívne
rieenia.

2.8 Zahájenie hodnotenia
Táto kapitola uvádza veobecný prístup a princípy, na ktorých je zaloená táto metodika. Pri
uskutoèòovaní hodnotenia je nutné uvádza tieto princípy a najdôleitejie referencie vrátane tých,
ktoré sú uvedené v závere tohto dokumentu.
Aby metodika naplnila poiadavky hodnotení pod¾a smernice o biotopoch, je rozdelená na tyri
etapy. Kadá z nich je uvedená diagramom znázoròujúcim grafickou formou jednotlivé kroky hodno-
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tenia v rámci kadej etapy. Metodika predpokladá, e zodpovedajúce etapy hodnotenia budú dokonèené vdy pred podaním iadosti o povolenie projektu alebo plánu.
Prvá etapa: Zisovacie konanie
Popis
Popis projektu
projektu alebo
aleboplánu
plánua apopis
popislokality
lokalitysústavy
sústavy
Natura
plánov, ktoré
ktoré je
je treba
Natura 2000
2000 vrátane
vrátane projektov/
projektov/plánov,
treba
posudzova vo
vo významnej
kombinácii) (a)
posudzova
vzájomnej kombinácii“
(a)
Projekt
s/alebonutný
Projekt alebo
alebo plán
plán je
je priamo
priamo spojený
spojený s/alebo
nutný
pre manament
nie je
pre manament
lokalitylokality
a nie jea pravdepodobné,
e
bude ma významný
vplyv na lokalitu
sústavy
Natura
pravdepodobné,
e bude
významný
vply
v na
2000 (b,
c)
lokalitu
sústavy
Natura 2000 (b, c)
ma
Nie
Nie

Áno
Áno

Po prejednaní
prejednaní s príslunými
prírody
a
Po
príslušnýmiintitúciami
inštitúciamiochrany
ochrany
prírody
úradmi
vyplnenie
formulárov hodnotenie
aïalími
ïalímidotknutými
dotknutými
úradmi
vyplnenie
významnosti významnosti
dopadu (d, e)
„hodnotenie
dopadu“ (d,
formulárov
e)
Je
vznik nú
Je pravdepodobné,
pravdepodobné, e vzniknú
výNie
Áno
Áno
Nie
(f) (f)
významné
dopady
znamné dopady

iados
iados je
je moné
moné podrobi
podrobi
priamo
priamo povo¾ovaciemu
postupu
povolovaciemu
postupu

Etapa 22
Etapa

POZNÁMKY
a Aby bolo moné previes hodnotenie plánu alebo projektu, je najprv nutné kompletne charakterizova
projekt alebo plán a prostredie, do ktorého má by situovaný (pozri niie uvedenú èas 3.1.4).
b Hodnotenie sa musí vysporiada s úèinkami iných plánov/projektov (existujúcich alebo plánovaných), ktoré
môu pôsobi v kombinácii s navrhovaným plánom/projektom a vytvára kumulatívny úèinok (pozri vyie
uvedenú èas 2.5).
c Tam, kde plán alebo projekt je priamo spojený s/alebo je nutný pre manament lokality a je pravdepodobné,
e nebude ma významné úèinky na lokalitu sústavy Natura 2000, nie je hodnotenie poadované (pozri èas
4.3.3 príruèky MN2000).
d Intitúcie sa medzi jednotlivými èlenskými tátmi odliujú. Vdy je nutné konzultova záleitos s tým
úradom, ktorý zodpovedá za implementáciu smernice o biotopoch.
e Hodnotenie významnosti (pozri èas v 3.1.5).
f

Toto vyhodnotenie sa uskutoèòuje s vyuitím princípu preventívnych opatrení.

Výstupy prvej etapy: screeningový formulár (Tab. 1)
zistenie, e nenastanú významné úèinky (Tab. 2)
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3. METODIKA PRE ÈLÁNKY 6(3) A 6(4)
3.1 Prvá etapa: Zisovacie konanie (screening)
3.1.1 Úvod
V tejto etape sa skúmajú pravdepodobné úèinky projektu alebo plánu, a to buï samostatne alebo
v kombinácii s inými projektmi alebo plánmi, na lokalitu sústavy Natura 2000 a zvauje sa, èi je moné
objektívne prís k záveru, e tieto úèinky nebudú významné. Toto hodnotenie pozostáva zo tyroch
krokov:
1. urèenie, èi je projekt alebo plán priamo spojený s manamentom lokality alebo je pre manament
nevyhnutný;
2. popis projektu alebo plánu a popis a charakterizácia iných projektov alebo plánov, ktoré v kombinácii
s nimi získajú potenciál na to, aby mali významné úèinky na lokalitu sústavy Natura 2000;
3. identifikovanie potenciálnych úèinkov na lokalitu sústavy Natura 2000;
4. zhodnotenie významnosti úèinkov na lokalitu sústavy Natura 2000.
Pre dokonèenie zisovacieho konania bude nutné, aby zodpovedný úrad získal z najrôznejích
zdrojov úplné informácie. Èasto bude moné urobi v tejto etape rozhodnutie s vyuitím bene publikovaných materiálov a na základe konzultácií s príslunými intitúciami ochrany prírody. Spôsob prijímania rozhodnutí v etape zisovacieho konania zodpovedá princípu preventívnych opatrení, aplikovanej v zodpovedajúcom rozsahu vzh¾adom na projekt alebo plán a na dotknutú lokalitu. Pri navrhovaní
ve¾mi malých projektov alebo plánov je moné, aby zodpovedný úrad rozhodol o tom, e nenastanú
významné vplyvy, u na základe samotného popisu projektu. Podobne môe by táto úroveò informácií
dostaèujúca pre rozhodnutie, e u ve¾kých a rozsiahlych projektov významné vplyvy pravdepodobne
nenastanú. Také rozhodnutie mono urobi len na základe poznania prísluného úradu o danej lokalite
sústavy Natura 2000, údajov o jej vyhlásení a jej stave z h¾adiska ochrany. Tam, kde je menej
zrete¾né, èi nastanú alebo nenastanú významné vplyvy, bude nutné poui u v zisovacom konaní
podstatne tvrdí postup.
Aplikácia princípu preventívnych opatrení a potreba transparentnosti pri rozhodovaní vyaduje, aby
záver, pod¾a ktorého nie je pravdepodobné, e nastanú významné vplyvy na ivotné prostredie, bol
zaznamenaný a zverejnený. Z tohoto dôvodu bude vhodné, aby sa v prípadoch, kde sa dôjde
k objektívnemu záveru, e nie je pravdepodobný vznik environmentálnych úèinkov na lokalitu sústavy
Natura 2000, stalo benou praxou vyplnenie Záznamu o nezistení významných úèinkov (pozri ïalej).
Tam, kde aj bez detailného hodnotenia v zisovacom konaní mono predpoklada (vïaka celkovej
ve¾kosti alebo merítku projektu, alebo charakteristikám lokality sústavy Natura 2000), e pravdepodobne nastanú významné vplyvy, bude dostaèujúce pristúpi priamo k zodpovedajúcemu hodnoteniu
(druhá etapa) namiesto dokonèenia screeningových hodnotení (zisovacieho konania), tak ako ich
popisujeme niie.
Ak sa návrh týka projektu, na ktorý sa vzahuje smernica EIA, alebo plánu, pokrytého smernicou
SEA, potom impulz významnosti, pouívaným pre zisovacie konanie pri projektoch EIA alebo
plánov SEA, bude pravdepodobne vyuite¾ný aj pre zisovacie konanie projektov v rámci zodpovedajúce hodnotenia (druhá etapa). Tam, kde je poadované stanovisko k hodnoteniu vplyvov, mono za
normálnych okolností predpoklada, e bude taktie poadované zodpovedajúce hodnotenie. Taktie
mono predpoklada, e pokia¾ je pravdepodobné, e projekt by mohol ma významný dopad na
lokalitu sústavy Natura 2000, bude nutné uskutoèni úplné hodnotenie EIA.
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3.1.2 Prvý krok: manament lokality
MN2000 jasne stanovuje, e pri projektoch alebo plánoch, ktoré majú by priamo spojené s alebo
nevyhnutné pre manament danej lokality, sa musí termín manament dotýka iba opatrení, nevyhnutných pre ochranárske úèely a termín priamo vzahova na opatrenia plánované pre ochranársky
manament lokality a teda nie pre priame èi nepriame dôsledky iných èinností. Poznámka: pokia¾ by
opatrenie navrhnuté pre ochranársky manament na jednej lokalite mohlo ovplyvni inú lokalitu, bude
hodnotenie nutné, pretoe v prípade druhej lokality u nejde o pecificky a priamo cielené opatrenia
ochranárskeho manamentu (MN2000 èas 4.3.3).

3.1.3 Druhý krok: popis projektu alebo plánu
Pri popisovaní projektu alebo plánu bude nevyhnutné identifikova vetky jeho prvky, a to samostatne alebo v kombinácii s inými projektmi alebo plánmi, ktoré potenciálne môu ma významné
dopady na lokalitu sústavy Natura 2000. Zoznam uvedený v boxe 1, zahàòa hlavné typy parametrov
projektov/plánov, ktoré bude za normálnych okolností potrebné identifikova. Tento zoznam je iba
príkladom, nako¾ko v dokumente, ako je tento nemono uvies kompletný zoznam. U niektorých
projektov alebo plánov môe by potrebné identifikova tieto parametre samostatne pre fázu výstavby,
prevádzky a následnej likvidácie.
Box 1 Popis parametrov projektu nebo plánu
Boli identifikované tieto charakteristiky projektu alebo plánu?
Ve¾kost, rozsah, záber pôdy a pod.
Odvetvie, do ktorého pl án spadá
Povrchové zmeny, vyplývajúce z projektu alebo pl ánu (výkopové práce, výsypky,
bágrovanie a pod.)
Poiadavk y na prírodné z droje (èerpanie vody a pod.)
Emisie a dopady (dopad na pôdu, vodu alebo ovzdušie)
Nároky na dopravu
Doba výstavby, prevádzky, demontáe a pod.
Doba pl ánovaná na realizáciu plánu
Vzdialenos od lokality sústavy Natur a 2000, alebo od jej k¾úèových charakteristík
Kumul atí vne dopady s ostatnými projektami alebo plánmi
Ostatné (pod¾a potreby)

ü /H

Ostatné (pod¾a potreby)

Tam, kde je k dispozícii geografický informaèný systém (GIS), môe by GIS ve¾mi uitoèným
nástrojom pre u¾ahèenie lepieho pochopenia vzájomných vzahov medzi vetkými prvkami plánu
alebo projektu a atribútov konkrétnej lokality sústavy Natura 2000. Na zabezpeèenie podchytenia
vetkých priamych a nepriamych dopadov na lokalitu, ktoré sú výsledkom kumulatívnych dopadov
(pozri èas 2.5 vyie) je nutné uskutoèni aj kroky znázornené v boxe 2.
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Box 2 Hodnotenie kumulatívnych dopadov
Kroky hodnotenia

Èinnosti, ktor ých uskutoè nenie je potrebné

Identi fikácia všetkých
projektov/ pl ánov, ktoré
môu pôsobi vo
vzájomnej kombinácii
Identi fikácia dopadu

Identi fikujte všetk y moné zdroje úèinkov daného projektu alebo
pl ánu s polu s úèinkami iných z dr ojov v ok olitom prostredí a
všetkými ï alími úèinkami, u ktor ých je pr avdepodobné, e by mohli
vypl ýva z i ných navrhovaných projektov alebo plánov
Identi fikujte typy dopadov (napr. hluk, obmedzenie vodných
zdrojov, chemické emisie a pod.), u ktorých je pravdepodobné, e by
mohli ovpl yvni niektoré aspekty truktúry a funkcie lokality
ohrozenej plánovanými zmenami
Definujte hranice pre preskúmanie kumul atí vnych úèinkov; berte do
úvahy, e tieto hranice sa budú líi pre r ôzne typy dopadov (napr.
úèinky na vodné z droje, hluk) a môu zahàòa aj vz di alené z droje
(leiace ïaleko od danej lokality)
Identi fikujte cesty, ktorými sa môu íri pote nciálne kumulatí vne
dopady (napr. vodou, vzduchom, a pod.; berte do úvahy kumuláci u
úèinkov v è ase alebo v priestore). Skúmajte podmienky na danej
lokalite pre i dentifikáciu toho, aké prvk y jej štruktúry a funkcie sú
zranite¾né a môu bý ohroze né
Predpoveï írky/rozsahu i de ntifikovaných úèinkov, ktoré môu ma
kumul atí vny efekt
Komentár o tom, èi je/nie je pr avdepodobné, e kumulatí vne úèinky
budú významné

Definovanie hraníc
hodnoteni a

Identi fikácia ciest šírenia
dopadov

Predpoveï
Hodnotenie

3.1.4 Tretí krok: charakteristiky lokality
Identifikácia dopadov na lokality sústavy Natura 2000 bude vyadova charakterizáciu lokality ako
celku, alebo tej èasti, kde je najviac pravdepodobné, e dopady nastanú. Identifikácia dopadov bude
taktie vyadova zváenie kumulatívnych úèinkov iných projektov alebo plánov a teda bude potrebné
odvola sa na jednotlivé kroky hodnotenia kumulatívnych úèinkov, popísaných v boxe 2. Na k¾úèové
charakteristiky kadej lokality budú ma dopady k¾úèové aspekty projektov alebo plánov. Zoznam
v boxe 3 uvádza niektoré zo zdrojov, z ktorých bude nutné vychádza, aby mohli by identifikované
dopady projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000. Rovnako ako u vetkých zoznamov
odporúèaných krokov v tejto príruèke, aj tento zoznam slúi na ilustráciu príkladu.
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Box 3 Zdroje, s pomocou ktorých mono identifikova dopady
Boli uskutoènené konzultácie s týmito zdrojmi?

ü /H

Štandartný dátový formul ár lokality sústavy Natura 2000
Súèasné a historické mapy
Územné pl ány a ï alie vyuite¾né plány
Existujúci inventarizaèný materiál pre lok alitu
Existujúce dáta o hydrogeol ógii
Existujúce dáta o k¾úè ových druhoc h
Stanoviská k dokumentácii EIA pre podobné projekty a pl ány
z iných miest
Správy o i votnom prostre dí
Plány starostli vosti pre l okalitu
GIS (pozri odst. 3.2.3)
Záznamy o histórii lokality
Ostatné (pod¾a okolností)

3.1.5 tvrtý krok: hodnotenie významnosti
Nasledujúcim krokom zisovacieho konania je hodnotenie významnosti dopadov identifikovaných
v treom kroku. Pojem významnos je rozpísaný v Prílohe 1, èas 4. Testovanie významnosti môe
vyadova o nieèo viac ako len konzultáciu s príslunou intitúciou ochrany prírody. V niektorých
prípadoch, hlavne tam, kde existujú názorové rozdiely medzi úèastníkmi, môe by nevyhnutné uskutoènenie ïalieho skúmania toho, èi je pravdepodobné, e úèinky projektu alebo plánu budú významné.
Beným prostriedkom urèovania významnosti úèinkov je pouitie k¾úèových indikátorov. Box 4 prináa
príklady niektorých indikátorov s návrhom, akým spôsobom ich mono poui. Box 5 popisuje príklady
prípadových túdií, ako boli u rôznych typov projektov/plánov a lokalít vyuité indikátory významnosti.
Niektoré indikátory, ako napr. percentuálne vyjadrenie straty biotopu, môu by u prioritných typov
biotopov vïaka ich tatútu významnejie.
Box 4 Príklady indikátorov významnosti
Typ dopadu

Významnos indikátora

Strata rozl ohy bi otopu
Frag mentácia

Percento straty
Doba trvania alebo trvalé pôsobenie,
celková úroveò vo vz ahu k pôvodnému
rozsahu
Doba trvania alebo trvalé pôsobenie,
vzdialenos od lokality
Èasový har monogram pre obnovu stavu
Relatí vne zmeny
Relatí vne zmeny k¾úèových i ndikaèných
chemických zlúèenín a inýc h pr vk ov

Vyrušovanie
Populaèná hustota
Vodné zdroje
Kvali ta vody
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Box 5 Príklady prípadových túdií: hodnotenie významnosti
Výstavba cesty a eleznice naprieè lokalitou so suchými lesmi: významnos straty alebo zmeny biotopu
v tomto prípade bola najprv hodnotená z h¾adiska percenta celkovej plochy biotopu, ktoré bude ovplyvnené.
V závereènej analýze sa vak dolo k záveru, e akáko¾vek ploná strata na tomto stanoviti musí by
povaovaná za významnú a taktie ako závaná bola zistená zmena lokality bez monosti obnovy.
Cestný projekt: v tomto prípade bola významnos dopadu stanovovaná na základe percenta stratenej plochy
biotopu v rámci danej lokality. Následne bolo toto percento straty biotopu porovnané s celkovou rozlohou
daného typu biotopu v rámci prísluného èlenského tátu. Dolo sa k záveru, e daný typ biotopu je na
ústupe, take aj strata 1% celkovej rozlohy by mohla by významná.
Rozvojový projekt na lokalite v ústí rieky (estuáriu): v tomto prípade boli v strete záujmov zloité vzahy
medzi druhmi a typmi biotopov. Bola vytvorená matica znázoròujúca vzájomné vzahy piatich typov vtáèích
biotopov (napr. pre malé brodivé vtáky, noc¾aisko vodných vtákov a pod.) k trom úrovniam citlivosti
(disturbaèný potenciál v priebehu celého roka). Citlivos bola hodnotená v kategóriach vysoká, stredná
alebo nízka. Obdobie od mája do augusta bolo vyhodnotené ako perióda s najvyím disturbaèným potenciálom.
Uskutoèòovanie plánovaných stavebných prác poèas obdobia s vysokým disturbaèným potenciálom bolo
klasifikované tak, e pravdepodobne môe spôsobi významné dopady (t. j. v tomto prípade postaèovali
okamité zmieròujúce opatrenia, zahròujúce aj zmenu harmonogramu stavebných prác).
Vyuívanie vodných zdrojov v semiarídnej oblasti: hodnotenie významnosti bolo v tomto prípade zahájené
stanovením súboru indikátorov pre kritické aspekty ivotného prostredia a socioekonomické podmienky;
indikátory zahròovali mimo iného stav územia z h¾adiska ochrany a regionálne rozírenie druhov pod¾a
kritérií pre výber biotopov. Dopady boli stanovené v podobe percenta zmenenia ve¾kosti vtáèích populácií,
pravdepodobnosti vymiznutia jednotlivých druhov a vymiznutia mokradí, ktoré boli predmetom ochrany
lokality.

Tam, kde bolo rozhodnuté o potrebe uskutoèni ïalí výskum, bude dôleité pouíva verifikovate¾né metódy hodnotenia. Aby testovanie významnosti úèinkov mohlo by uskutoènené systematickým
a objektívnym spôsobom, mali by sa pouíva nasledujúce zoznamy a formuláre. V tab. 1 je uvedený
pracovný príklad screeningového formulára, navrhovaného touto metodikou.
Pri identifikácii potenciálnych dopadov je dôleité rozpozna, u ktorých konkrétnych prvkov plánu
alebo projektu je pravdepodobné, e by mohli ma dopady na lokality sústavy Natura 2000 alebo ktoré
z nich sa tak môu prejavi v kombinácii s inými plánmi alebo projektmi. Takými prvkami projektov
môu by poiadavky plynúce z procesu výstavby, poiadavky na prírodné zdroje a fyzikálne poiadavky  írka, håbka, doba trvania a pod. V prípade plánov môu prvky zahàòa detailné poiadavky
pre jednotlivé projekty v rámci týchto plánov, alebo môe ís o prvky vzahujúce sa k jednotlivým
sektorom dotknutých plánmi, ako napr. po¾nohospodárstva, rybárstva a energetiky.
Po vyplnení screeningového formulára musí by vydané rozhodnutie, ktoré by v zásade malo ma
podobu jedného z týchto kontatovaní:
1. mono vyslovi objektívny záver, e nie je pravdepodobné, e nastanú významné úèinky na lokalitu
sústavy Natura 2000; alebo
2. zhromadené informácie buï potvrdzujú, e existuje pravdepodobnos významných úèinkov, alebo
sú nato¾ko nejednoznaèné, e z toho vyplýva, e je potrebné uskutoèni zodpovedajúce hodnotenie.

3.1.6 Výstupy
Ak v zisovacom konaní dolo k záveru, e existuje pravdepodobnos významných úèinkov alebo
tam, kde sa nedá s dostatoènou istotou rozhodnú inak, mala by nasledova ïalia etapa tejto metodiky. Pokia¾ vak v tejto etape mono kontatova, e nie je pravdepodobné, e nastanú významné
úèinky na lokalitu sústavy Natura 2000, malo by sa sta benou praxou vyplnenie Záznamu o nezistení
významných úèinkov (tab. 2 na konci tejto kapitoly), ktorý by mal by prístupný vetkým úèastníkom.
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Tab. 1 Pracovný príklad screeningového formulára pre stratégiu rozvoja turistiky (plán)
S truèný popis projektu alebo plánu

Navrhovaný plán je konceptom stratégie rozvoja turistiky pre
oblas, ktorá prela útlmom priemyslovej výroby a potrebuje
ekonomickú a environmentálnu obnovu.
Lokalita je predstavovaná barinami v ústí rieky. Ide o oblas
S truèný popis lokality sústavy Natura 2000
ochrany vtáctva (SPA) a ramsarskú lokalitu, evidovanú pre
významné zastúpenie vodných a brodivých vtákov. Vyskytuje sa
tu 1 % všetkých rozmnoujúcich sa vtákov a 29 % vetkých
prezimujúcich vtákov v danom štáte.
Kritéria hodnotenia
Popis individuálnych prvkov projektu (buï pô- 1) Plán navrhuje zlikvidova opustené priemyslové stavby
na brehu oproti lokalite sústavy Natura 2000.
sobiacich samostatne alebo v kombinácii s inými
plánmi alebo projektmi), u ktorých je pravde- 2) Plán obsahuje návrh na vybudovanie pobrenej cesty pre
peších. Táto bude vedená priamo v danej lokalite alebo
podobne, e môu ma dopady na lokalitu sústavy
v jej blízkosti.
Natura 2000
3) Plán zahàòa návrh na demoláciu existujúcich
prístavných zariadení smerom proti prúdu od lokality a
ich nahradenie novými zábavnými a športovými zariadeniami pre lodnú dopravu a vodné športy.
Popis všetkých pravdepodobných priamych, ne- 1) Demolaèné práce, nevyhnutné pre odstránenie opustených priemyslových stavieb, budú prebieha bliie
priamych alebo sekundárnych dopadov projektu
ako 400 m od hranice lokality. Je pravdepodobné, e
(buï samostatných, alebo pôsobiacich v kombinácii
práce potrvajú šes mesiacov (potenciálne vyruovanie).
s inými plánmi alebo projektmi) na lokalitu sústavy
Natura 2000 pôsobením
2) Pobrená cesta je plánovaná priamo v lokalite a v jej
blízkosti. Šírka koruny cesty bude 4 m a je pravde–ve¾kosti a merítka;
podobné, e bude nutné uskutoèni urèité výkopové
–záberu pôdy;
práce pre zaloenie trkového podloia; niektoré úseky
–vzdialenosti od lokality sústavy Natura 2000
cesty bude nutné oploti (potenciálne straty rozlohy
alebo od k¾úèových fenoménov lokality;
lokality).
–poiadaviek na prírodné zdroje (èerpanie vody a
pod.);
3) Nové zábavné zariadenia, zaloené na vyuitie vody,
budú 1 km proti prúdu; ich vybudovanie zahàòa
–poiadaviek na výkopové práce;
demoláciu a odstránenie existujúcich budov, výstavbu
–dopravných poiadaviek;
nových zariadení vrátane nového súkromného prístavu
–doby trvania stavby, doby pre vádzky, dåky
pre 20 jácht, kotvisko pre 3 výletné lode, ïalie zarialikvidácie a pod.;
denia pre aktivity, viazané na vyuitie vody v sezóne
–ostatné
(potenciálne vyrušovanie).
Popis všetkých pravdepodobných zmien na lokalite, 1. Likvidácia opustených priemyslových stavieb môe
potenciálne pôsobi vyruovanie hniezdiacich vtákov
vzniknutých v dôsledku
pro-stredníctvom hluku a prítomnosti ¾udí. Riziko
redukcie rozlohy biotopu;
škodlivých látok, ktoré môu by uvolnené do rieky, sa
vyrušovania k¾úèových druhov;
môe tie dotýka schopnosti druhov naïalej vyuíva
fragmentácie biotopov alebo výskytu druhov;
lokalitu.
zníenie v druhovej hustote;
zmeny k¾úèových indikátorov, majúcich ochra- 2. Trasa pobrenej cesty, aj keï sa miestami vzïa¾uje od
vlastnej lokality, hrozí potenciálne privedením ve¾kého
nársku hodnotu (kvalita vody a pod.);
po-ètu ¾udí, spôsobujúcich vyruovanie; taktie
zmeny klímy
v miestach, kde má cesta pretína lokalitu, hrozí strata
biotopov.
3. Novo navrhované zábavné a športové zariadenia môu
pravdepodobne spôsobi vyruovanie ako výsledok
rastú-cej dopravy na rieke.
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Pokraèovanie Tab. 1
Popis všetkých pravdepodobných dopadov na danú
lokalitu sústavy Natura 2000 z h¾adiska
- interferencie s k¾úèovými vzahmi, ktorými je
definovaná štruktúra lokality;
- interferencie s k¾úèovými vzahmi, ktorými je
definovaná funkcia lokality.

Hlavným rizikom je vyrušovanie rozmnoujúcich sa vtákov,
ktoré môe vies v priebehu èasu k celkovému zmeneniu
populácie.

Súpis indikátorov významnosti ako výsledku iden- 1) Odhadovaný stupeò poklesu populácii k¾úèových druhov;
2) Stupeò fragmentácie a vyruovania, spôsobeného úèinkatifikácie vyššie popísaných úèinkov z h¾adiska
- straty
mi pobrenej cesty;
- fragmentácie
3) Odhadovaný stupeò rizika zneèistenia, ovplyvòujúceho lo- prerušenia
kalitu, ak dôjde ku kontaminácii poèas odstraòovania exi- vyrušovanie
stujúcich zariadení a k asanácii pozemkov.
- zmeny k¾úèových charakteristík lokality (napr.
kvality vody a pod.)
Výpis tých prvkov projektu alebo plánu (v rámci
vyššie uvedených) alebo ich kombinácii, u ktorých je
pravdepodobné, e môu ma pravdepodobne vyie
uvedené typy dopadov alebo u ktorých rozmer èi
šírka dopadov nie sú známe.

Na základe konzultácií s príslušnou inštitúciou ochrany
prírody došlo k záveru, e vznik významných úèinkov v dôsledku vyrušovania, pochádzajúceho zo všetkých troch prvkov
daného plánu je pravdepodobný.

Poznámka: vzorový formulár je uvedený v prílohe 2
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Tab. 2 Záznam o nezistení významných úèinkov
Názov projektu alebo plánu
Názov a poloha lokality sústavy
Natura 2000
Popis projektu alebo plánu

Bude uitoèné pripoji mapu alebo plán.
Uveïte detaily o ve¾kosti, rozsahu a fyzických poiadavkách behom výstavby, prevádzke a tam, kde je to vhodné, aj poèas likvidácie.

Súvisí projekt alebo plán priamo s manamentom lokality alebo je pre òu
nevyhnutný (uveïte podrobnosti)?
Existujú ïalie projekty alebo plány,
ktoré, ak budú hodnotené spolu s týmto projektom, by mohli ovplyvni
lokalitu (uveïte podrobnosti)?

Definujte hranice hodnotenia, podrobnosti o zodpovednosti za iné projekty a plány a názvy a umiestnenia iných projektov alebo plánov (pre
ilustráciu vzájomných vzahov budú opä uitoènou pomôckou mapové
podklady).
Hodnotenie významnosti úèinkov
Zahròte priame aj nepriame úèinky a vysvetlite, akým spôsobom bolo
Popíšte, preèo je pravdepodobné, e
uskutoènené hodnotenie
projekt alebo plán (samotný alebo vkombinácii) bude ma vplyv na lokalitu
sústavy Natura 2000
Vysvetlite, preèo tieto úèinky nie sú Toto mono uskutoèni s odvolaním sa na k¾úèové indikátory významnosti
vrátane stupòa zmeny lokality, dåky trvania projektu alebo plánu a pod.
povaované za významné
Zoznam inštitúcií, s ktorými bola záleitos prerokovaná:
Výsledky rokovania

Kto uskutoènil
hodnotenie
Malo by ís o úrad príslušný k rozhodnutiu
navrhovate¾a projektu
alebo plánu, ïalie
ústredné alebo regionálne zodpovedné štátne úrady a inštitúcie.

Uveïte kontaktné mená a telefónne èísla alebo emailové adresy.
Uveïte, èi tieto intitúcie povaujú úèinky za významné, alebo nie.

Dáta, zhromadené k uskutoèneniu hodnotenia
Zdroje dát
Dosiahnutá úroveò
hodnotenia
Môu zahàòa terénne túdie, existujúce záznamy,
výsledky rokovaní s príslušnými inštitúciami a pod.

Môe zahàòa teoretické
hodnotenie „od stola“, úplne ekologické hodnotenie a pod. – Vyznaète stupeò spo¾ahlivosti, ktorý
mono prisúdi výsledkom
uskutoèneného hodnotenia.

Kde sa dá zoznámi
s kompletnými výsledkami
hodnotenia s monosou
pripomienkova?
Uveïte èas a dátum, kedy sa
dá s dokumentáciou zoznámi,
adresy a telefónne èísla kontaktných osôb.

Všeobecné závery
Vysvetlite, akým spôsobom došlo k záveru, e v danom prípade nedôjde k vzniku významných úèinkov na lokalitu
sústavy Natura 2000.

Poznámka: vzorový formulár je uvedený v prílohe 2
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Druhá etapa: Zodpovedajúce hodnotenie
zzetap
y1 1
etapy

Na základe princípu preventívNa
základe
princípu
preventívnych
nych
opatrení
mono
vyvodi záopatrení
mono vyvodi
e
ver, e integrita
lokalityzáver,
nebude
integrita
projektomlokality
alebo nebude
plánom projekovplyvtom
alebo
nená
(b) plánom ovplyvnená (b)

Zhromadite všetky podroZhromadite vetky podrobbnosti o projekte alebo
nosti o projekte alebo pláne
pláne a charakteristiky daa charakteristiky a charaknej
lokality
(a) lokality
teristiky
danej

Áno
ÁNO

NIE
Nie
Ak je to moné, navrhnite vhodné
Ak je to moné, navrhnite vhodné
zmieròujúce opatrenia, ktoré odstrázmieròujúce opatrenia, ktoré odstránia al zmenšia na najniiu mieru
nia alebo zmenia na najniiu mieru
negatívne
dopady (c)
negatívne dopady
(c)

Zostavte hodnotiacu správu o uskutoZostavte hodnotiacu správu o uskutoènenom zodpovedajúcom hodnotení. Táto
ènenom zodpovedajúcom hodnotení. Táto
správa má by vo¾ne k dispozícii pre
správa
vo¾ne k dispozícii
prea
so by
zod-povednými
inštitúciami
jednaniamá
jednania
so
zodpovednými
intitúciami
a
verejnosou.
verejnosou.

Po
zozbieraní
pripomienok
od osôb,
Pozozbieraní
pripomienok
od osôb,
s ktoktorými
bola
vìc prejednávaná,
srými
bola vec
prejednávaná,
mono vyvy vodi zodpovedný
e
mono
vodi zodpovedný
záver, e záver,
negatívne
negatívne
dopady
na
integritu
lokality
dopady na integritu lokality pretrvávajú (d)
pretrvávajú (d)

Áno
ÁNO

Nie
NIE

Postúpte
Postúptevec
vec priamo
priamo do
povo¾ovaciepríslušného
do prísluného
povoho¾ovacieho
procesu procesu

Etapa3 3
Etapa

POZNÁMKY
a Mono vyui informácie, zozbierané u v prvej etape, napriek tomu, e bude taktie potrebné získa
podstatne podrobnejie údaje (pozri ïalej kap. 3.2.2 a 3.2.3).
b Toto hodnotenie musí by uskutoènené na základe princípu preventívnych opatrení (pozri kap. 3.2.4).
c Je na zodpovednom úrade, aby stanovil, aké zmieròujúce opatrenia budú vyadované (pozri ïalej kap. 3.2.5).
d Vyuite zoznam z boxu 10 uvedeného niie.
Výstupy druhej etapy: Zodpovedajúce hodnotenie: zmieròujúce opatrenia (Tab. 3)
Správa o zodpovedajúcom hodnotení
(Tab. 4)
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3.2 Druhá etapa: Zodpovedajúce hodnotenie
3.2.1 Úvod
Za uskutoènenie zodpovedajúceho hodnotenia zodpovedá prísluný úrad. Ako vak u bolo vysvetlené v úvode k tejto príruèke, proces hodnotenia bude zahàòa aj zhromaïovanie a vyhodnotenie
informácií od mnohých úèastníkov vrátane navrhovate¾ov projektu alebo plánu, ústredných, regionálnych a miestnych úradov ochrany prírody a prísluných NGO. Podobne ako v procese EIA bude
proces zodpovedajúceho hodnotenia spravidla zahàòa aj predloenie informácií navrhovate¾a projektu
alebo plánu k posúdeniu zodpovednému úradu. Zodpovedný úrad môe vyui tieto informácie ako
základ pre konzultácie s internými a externými odborníkmi a ïalími úèastníkmi. Zodpovedný úrad
môe taktie pocíti potrebu zada spracovanie vlastných posudkov, aby bolo zaistené, e koneèné
hodnotenie bude tak úplne a objektívne, ako len je moné. Box 6 uvádza typy informácií, potrebných
pre túto etapu.
V tejto etape sa posudzuje dopad projektu alebo plánu (buï samostatne alebo v kombinácii s inými
projektmi èi plánmi) na integritu danej lokality sústavy Natura 2000 vzh¾adom na jej ciele ochrany,
truktúru a funkciu. Príruèka Komisie k tomu uvádza:
Celistvos lokality zahàòa jej ekologické funkcie. Rozhodnutie o tom, èi je negatívne ovplyvnená, sa musí zamera a by obmedzená na ciele jej ochrany. (MN2000, èas 4.6.3).

3.2.2 Prvý krok zodpovedajúceho hodnotenia: poadované informácie
Aby bolo zaruèené, e pre dokonèenie zodpovedajúceho hodnotenia budú k dispozícii adekvátne
informácie, navrhujeme vyplni kontrolný zoznam v boxe 6. Tam, kde informácie nie sú známe èi
dostupné, bude nevyhnutné ïalie zisovanie. Prvým krokom hodnotenia bude identifikácia cie¾ov
ochrany lokality a tých aspektov projektu alebo plánu (samostatne alebo v kombinácii s inými projektmi
alebo plánmi), ktoré budú tieto ciele ovplyvòova. Príklady cie¾ov ochrany lokalít z prípadových túdií
sú uvedené v boxe 9. Tieto ciele mono za normálnych okolností získa zo tandardných dátových
formulárov Natura 2000 pre kadú lokalitu, prípadne z plánov starostlivosti.
Ak niektoré informácie chýbajú, bude za normálnych okolností nutné doplni existujúce dáta
ïalím zberom údajov v teréne. Ako pomôcka pri pochopení nutnosti terénnych prác pre tých, ktorí
nie sú pecialistami v odbore, je v prílohe 1 tejto príruèky uvedený struèný preh¾ad o základných
ekologických túdiách predpovedania dopadu a hodnotenia významnosti.
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Box 6 Kontrolný zoznam o informáciách pre zodpovedajúce hodnotenie
Sú tieto informácie známe alebo k dispozícii?
Informácie o projekte alebo pláne
Úplná charakterizácia projektu nebo plánu, ktorý môe ovplyvni lokalitu
Celkový areál alebo oblas, ktorej sa plán týka
Ve¾kos a ïalie pecifikácie projektu
Charakterizácia existujúcich, navrhovaných alebo schválených projektov alebo plánov, ktoré
môu spôsobova interaktívne èi kumulatívne dopady spolu s hodnoteným projektom, a
ktoré môu ovplyvni danú lokalitu
Plánované èi uvaované zámery ochrany prírody, u ktorých je pravdepodobné, e by
v bu dúcnosti mohli ovplyvni stav lokality z h¾adiska ochrany
Vzahy (napr. k¾úèové vzdialenosti a pod.) medzi projektom alebo plánom a danou lokalitou
sústavy Natura 2000
Poiadavky na informácie (napr. EIA/S EA) povo¾ujúcej intitúcie alebo úradu
Sú tieto informácie známe alebo k dispozícii?
Informácie o lokalite
Dôvody vyhlásenia lokality sústavy Natura 2000
Ciele ochrany lokality a faktory, prispievajúce k jej ochranárskej hodnote
S tav lokality z h¾adiska ochrany (priaznivý alebo iný)
Existujúce základné podmienky lokality
K¾úèové atribúty vetkých biotopov pod¾a prílohy I a druhov pod¾a prílohy II
Prírodné a chemické pomery lokality
Dynamika biotopov, druhov a ich ekológia
Popis aspektov lokality, ktoré sú citlivé na zmeny
K¾úèové truktúrne a funkèné vzahy, vytvárajúce a udrujúce integritu lokality
Sezónne vplyvy na k¾úèové stanovisko pod¾a prílohy I a druhy pod¾a prílohy II
Ostatné ochranársky významné skutoènosti na lokalite vrátane budúcich zmien, u ktorých je
pravdepodobné, e nastanú

ü /H

ü /H

Box 7 prináa zoznam doporuèených zdrojov niektorých informácií, potrebných v tejto etape.
Box 7 Zdroje informácií
K¾úè ové z droje informácií:
•

Štandardné dátové formu láre Natura 2000 a plány starostlivosti, pokia¾ e xistujú;

•

Ekologické informácie, zo zbierané pre etapu zisovacieho konania,

•

Dotknuté inštitúcie ochrany prírody a ïa lie orgány a organizácie,

•

Príslušné plány, súèasné a historické mapy, existujúce geologické a hydrogeologické
priesku my a všetky existujúce ekolog ické údaje, ktoré mo no získa od vlastníkov
pozemkov, správcov území alebo úradov ochrany prírody;

•

Stanoviská posudzovania vplyvov na ivotné prostredie (EIA), správy o
zodpovedajúcom hodnotení a ïa lie doku mentárne zá zna my z prípadov, kde boli
v minulosti hodnotené podobné plány èi proje kty.

3.2.3 Druhý krok zodpovedajúceho hodnotenia: predpovedanie dopadu
Predpovedanie pravdepodobných dopadov projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000
môe by zloité, nako¾ko prvky, tvoriace ekologickú truktúru a funkciu lokality, sú dynamické a nie
sú ¾ahko merate¾né. Predpovedanie dopadov by malo by sprevádzané systematickým a truktúrovaným postupom a malo by by tak objektívne, ako len je moné. To vyaduje, aby bol identifikovaný
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typ dopadu  spravidla charakterizovaný v pojmoch priamych a nepriamych úèinkov, krátkodobých a
dlhodobých úèinkov, úèinkov pri výstavbe, prevádzke a likvidácii a izolovaných, interaktívnych a kumulatívnych úèinkov. Box 8 prináa ilustráciu írky existujúcich metód predpovedania dopadu.
Box 8 Metódy predpovedania dopadov
Priame merania, napr. znièených èi ovplyvnených èastí biotopov, môu identifikova relatívne straty populácií
druhov, biotopov a spoloèenstiev.
Grafy, sieové a systémové diagramy identifikujú reazce dopadov vyplývajúce z priamych dopadov, nepriame
dopady sú pomenované ako sekundárne, terciárne, atï., tak, ako sú spôsobované. Systémové diagramy sú pri ilustrácii
vzájomných vzahov a procesových dráh flexibilnejie ako sieové diagramy.
Kvantitatívne predpovedné modely poskytujú matematicky odvodené predpovede, zaloené na dátach a predpokladoch
o silách a smeroch dopadov. Modely môu extrapolova predpovede, ktoré sú v zhode s predchádzajúcimi aj
súèasnými dátami (analýzy trendov, scenáre, analógie, s pomocou ktorých sa prenáajú informácie z iných
zodpovedajúcich lokalít), a intuitívne predpovedanie. Normatívne prístupy k modelovaniu pracujú spätne od poadovaného
výstupu k hodnoteniu, èi ho bude moné dosiahnu navrhovaným projektom. Niektoré bene pouívané modely
predpovedajú írenie kodlivín vo vzduchu, pôdnu eróziu, ukladanie sedimentov v prúde a zníenie obsahu kyslíka
v zneèitených riekach.
Geografický informaèný systém (GIS) môe by vyuívaný k vytváraniu modelov priestorových vzahov, ako je
prekryv vrstiev, alebo k mapovaniu citlivých oblastí a lokalizáciu strát biotopov. GIS sú kombináciou poèítaèovej
kartografie, ukladania mapových dát a databázového riadiaceho systému, ukladajúceho atribúty typu vyuitia územia
alebo sklonu svahov. GIS umoòuje rýchle znázornenie, kombinovanie a analyzovanie uloených premenných.
Informácie z predchádzajúcich podobných projektov môu by uitoèné, hlavne vtedy, pokia¾ by boli u na
samom zaèiatku uskutoènené kvantitatívne predpovede a projekty boli potom monitorované poèas prevádzky.
Expertné stanoviská a posúdenia mono získa z predchádzajúceho dôkazného materiálu a rokovaní.
Popisy a korelácie fyzikálnych faktorov (vodný reim, hluk) mono da priamo do vzahu s rozírením a hustotou
druhov. Pokia¾ mono predvída budúce fyzikálne podmienky, je na tomto základe moné predpoveda aj druhovú
poèetnos v budúcnosti.

3.2.4 Tretí krok zodpovedajúceho hodnotenia: ciele ochrany
Akonáhle boli identifikované a predpovedané úèinky projektu alebo plánu, bude nutné vyhodnoti,
èi nastanú záporné úèinky na integritu lokality, ako je definovaná cie¾mi ochrany lokality a jej stavom
z h¾adiska ochrany. Príklady cie¾ov ochrany sú uvedené v boxe 9.
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Box 9 Príklady cie¾ov ochrany
Pre potok v kriedovom podloí: Vo vegetácii v kanáloch by mali dominova vymenované druhy; prietok musí by
dostatoèný pre udrovanie prírodných rieènych procesov; mali by by udrované výtoky z prameòov; rieènym substrátom
by aj naïalej mal by èistý trk.
Pre estuárium: Udrovanie charakteru estuária a asociovanej flóry a fauny v priaznivých podmienkach.
Pre morský breh: Pre udrovanie stavu európsky významných prvkov tejto pobrenej lokality v priaznivom stave,
umoòujúcom prírodné zmeny. Tieto prvky zahròujú pobrenú vegetáciu okruhliakových brehov a lagúny (v rámci
kandidátskej lokality SAC, ktorá je zároveò lokalitou SPA).
Pre morské územie: Zaisti, e nenastanú iadne absolútne straty územia alebo zmeny v truktúre, biodiverzite alebo
vzoroch rozírenia vysoko citlivých spoloèenstiev v rámci lokality.
Pre lokalitu s lagúnami so slanou vodou: V závislosti od prírodných zmien udrova lagúnu v priaznivom stave
vzh¾adom na spoloèenstvá k¾úèových druhov v rámci celej lokality.

Pri uskutoèòovaní nevyhnutného hodnotenia je dôleité aplikova princíp preventívnych opatrení.
aisko hodnotenia by malo by v objektívnom demontrovaní, podporenom podpornými dôkazmi, e
nenastanú iadne negatívne dopady na integritu danej lokality sústavy Natura 2000. Tam, kde sa to
nepodarí, musia by negatívne úèinky predpokladané.
Na základe zhromadených informácií a predpovedí o pravdepodobných zmenách, ktoré budú
dôsledkom etáp výstavby, prevádzky a následnej likvidácie projektu alebo plánu, by malo by moné
vyplni Kontrolný zoznam o integrite lokality, uvedený v boxe 10.
Box 10 Kontrolný zoznam o integrite lokality
Ciele ochrany
Projekt alebo plán môe potenciálne:

Áno/Nie

spôsobi mekanie vo vývoji vzh¾adom na plnenie veobecných ochranárskych cie¾ov
lokality?
preruši priebeh plnenia veobecných ochranárskych cie¾ov lokality?
poškodi èi znièi faktory pomáhajúce udrova podmienky na lokalite v priaznivom
stave?
dostáva sa do konfliktu s rovnováhou, rozšírením a hustotou k¾úèových druhov, ktoré sú
indikátormi toho, e lokalita má priaznivé podmienky?
Ïalie indikátory
Projekt alebo plán potenciálne môe:
spôsobova zmeny ivotne dôleitých aspektov (napr. rovnováhy ivín), urèujúcich ako
lokalita funguje ako biotop alebo ekosystém?
zmeni dynamiku vzájomných vzahov (napr. medzi pôdou a vodou alebo medzi
rastlinami a ivoèichmi), definujúcich truktúru alebo funkciu lokality?
dostáva sa do konfliktu s predpovedanými alebo oèakávanými prírodnými zmenami
lokality (ako je vodná dynamika alebo chemické zloenie)?
zredukova areál výskytu k¾úèových typov biotopov?
zredukova populácie k¾úèových druhov?
zredukova diverzitu lokality?
vies k vyrušovaniu, ktoré by mohlo ovplyvni ve¾kos populácie alebo populaènú
hustotu alebo rovnováhu medzi k¾úèovými druhmi?
vies k fragmentácii
vies k strate alebo redukcii k¾úèových charakteristík (napr. stromového krytu, pôsobenie
prílivu a odlivu, kadoroèných záplav a pod.)

Áno/Nie
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Z kontrolného zoznamu v boxe 10 by malo by moné stanovi, èi projekt alebo plán, samostatne
èi v kombinácii s inými projektmi alebo plánmi, bude èi nebude ma záporné úèinky na integritu lokality.
Príklady dopadov na integritu lokalít sú uvedené v boxe 11. Pokia¾ v tejto etape informácie alebo
podklady chýbajú, je nutné predpoklada, e negatívne úèinky môu nasta. Toto rozhodnutie by malo
by zaznamenané a mala by o òom by zostavená správa; formulár pre takú správu je uvedený v tab.
4. Vade tam, kde nemono preukáza, e na lokalite nenastanú negatívne úèinky, je potrebné navrhnú zmieròujúce opatrenia, ktorých cie¾om bude vdy, keï to bude moné vylúèenie vetkých záporných úèinkov.
Box 11 Príklady prípadových túdií: Negatívne dopady na integritu lokalít
Odber vody z potoka na kriedovom podloí: úrad ochrany ivotného prostredia v tomto prípade stanovil, e potenciálne
negativne dopady na integritu lokality nemono vylúèi z toho h¾adiska, e existuje problém pri urèovaní, èi bol terají
(v dobe uskutoèòovania hodnotenia) nepriaznivý stav rastlinných spoloèenstiev zavinený prirodzenými zmenami alebo
odberom vody. K¾úèom k procesu hodnotenia sa v tomto prípade stal princíp preventívnych opatrení.
Výstavba priemyslovej zóny: v tomto prípade boli identifikované negativne dopady vo vzahu k SPA, ktoré je zároveò
ramsarskou lokalitou a chráneným územím pod¾a národnej legislatívy. Integrita lokality bolo posudzovaná z h¾adiska tej
èasti, ktorá by mala by znièená, z poh¾adu dopadov na vtáky, primárnu ekológiu lokality a na bezstavovce. Tento príklad
ukazuje dôleitos pochopenia truktúry a funkcie lokalít a základnej dynamiky vzájomných vzahov medzi druhmi a
biotopami.
Výstavba dokov: bolo stanovené, e plánovaná samostatná stavba v ústí rieky nebude ma podstatne negatívny vplyv na
záujmy ochrany prírody na danej lokalite, ale oèakávali sa urèité kodlivé úèinky. Nako¾ko vak zodpovedný úrad ochrany
prírody bol trvale znepokojený postupným úpadkom typov stanoví, prítomných na lokalite, trval na nesúhlase s výstavbou
na základe princípu preventívnych opatrení.
Výstavba prístavu: celotátna intitúcia ochrany prírody dola k záveru, e na danej lokalite nie je dostatoène známy reim
sedimentácie poèas prílivu a odlivu tak, aby bolo moné urèi, èi by zmeny tohto reimu mohli vies k negatívnym úèinkom
na integritu lokality ako celku. Riziko negatívnych úèinkov na integritu lokality bolo dostatoène vysoké, aby bola opodstatnená
poiadavka na zmieròujúce opatrenie a monitoring  èo opä ilustruje význam pouitia princípu preventívnych opatrení.

3.2.5 tvrtý krok zodpovedajúceho hodnotenia: zmieròujúce opatrenia
Zmieròujúce opatrenie je potrebné hodnoti vo vzahu k negatívnym úèinkom, ktoré môe pravdepodobne spôsobi projekt alebo plán (sám alebo v kombinácii s inými projektmi alebo plánmi). Bude
na zodpovednom úrade, aby stanovil, aká úroveò zmieròujúcich opatrení bude poadovaná; prièom by
mal úrad bra do úvahy návrhy od prísluných úradov ochrany prírody, nevládnych organizácií aj
navrhovate¾ov projektu alebo plánu (príklady prípadových túdií zmieròujúcich opatrení sú uvedené
v boxe 12). Zmiernenie by malo vdy smerova k vrcholu hierarchie zmieròujúcich opatrení (t. j.
vylúèenie dopadov priamo u zdroja), ktoré boli vysvetlené v kap. 2.6 tejto príruèky.

l
l
l
l

Pre vyhodnotenie zmieròujúcich opatrení je treba splni tieto úlohy:
vypracova zoznam opatrení, ktoré majú by uskutoènené (napr. protihlukové steny, výsadba stromov);
vysvetli, akým spôsobom zmieròujúce opatrenie vylúèi negatívne dopady na lokalitu;
vysvetli, ako tieto opatrenia zníia negatívne dopady na lokalitu;
Následne je potrebné pre kadé zo zmieròujúcich opatrení na zozname:
doloi, akým spôsobom bude opatrenie zabezpeèené, realizované a kým;
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doloi, s akou pravdepodobnosou sa dá oèakáva jeho úspenos;
l uvies èasový harmonogram jeho realizácie vo vzahu k projektu alebo plánu;
l doloi, akým spôsobom bude opatrenie monitorované a v prípade jeho zlyhania spôsob nápravy.
l

Tab. 3 uvádza vzorový formulár Hodnotenia zmieròujúcich opatrení ako ukáku spôsobu prezentácie týchto informácií.
Box 12 Príklady prípadových túdií: Zmieròujúce opatrenia
Výstavba cesty a eleznice naprieè arídnym biotopom: v tomto prípade sa súèasou zmieròujúcich opatrení
stalo správne naèasovanie stavebných prác s cie¾om zabráni vyruovaniu ivoèíchov alebo nièeniu hniezd a
úkrytov a vybudovanie ochranných stien ako zabrány pred nárazom a poranením elektrinou u vtákov. Pre
zníenie vplyvu stavby na okolie bolo taktie doporuèené sprísni územné plánovánie.
eleznièný projekt v hornatej oblasti: v tomto prípade bol investor poiadaný, aby vypracoval a predloil plán
návtevnosti, zahròujúci aj zdokonalený monitorovací program, aby bolo zaruèené, e budú vylúèené negatívne
úèinky.
Výstavba rieènych dokov: v mieste plánovaného vybagrovania nového kanálu a výstavby nábreia, bolo navrhnuté
uskutoènenie monitorovacej túdie pre vyhodnotenie úèinnosti zmieròujúcích opatrení, aby bolo zabezpeèené
znovuosídlenie územia bezstavovcami.
Výstavba priemyslového areálu: zmieròujúce opatrenia pre súbor väèích projektov zahrnuli zmenu harmonogramu
stavebných prác, vypracovanie kódexu uskutoènenia výstavby pre vylúèenie alebo zníenie vplyvu na územie
a vyruovanie a oddelenie celého staveniska vrátane robotníkov ochrannou stenou od vtákov vyuívajúcich
lokalitu sústavy Natura 2000.

3.2.6 Výstupy
Po dokonèení zodpovedajúceho hodnotenia by sa malo sta pravidlom, e zodpovedný úrad zostaví
správu o uskutoènení zodpovedajúceho hodnotenia, ktorá:
l popíe projekt alebo plán v dostatoènom stupni podrobnosti tak, aby aj zástupcovia verejnosti
pochopili jeho ve¾kos, rozsah a ciele;
l popíe východiskové podmienky lokality sústavy Natura 2000;
l identifikuje negatívne úèinky projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000;
l vysvetlí, ako budú tieto úèinky vylúèené pomocou zmieròujúcich opatrení;
l stanoví èasový harmonogram a popíe mechanizmy, prostredníctvom ktorých budú zmieròujúce
opatrenia zabezpeèované, realizované a monitorované.
Správa o uskutoènení zodpovedajúceho hodnotenia by mala by zaslaná k vyjadreniu prísluným intitúciám ochrany prírody a verejnosti. Vzorová správa je uvedená v tab. 4.
Pokia¾ sa aj po uplynutí doby na vyjadrenie bez oh¾adu na aplikáciu zmieròujúcich opatrení
zodpovedný úrad domnieva, e naïalej pretrvávajú urèité negatívne úèinky, realizácia projektu alebo
plánu nemôe pokraèova, pokia¾ nebude dokonèené hodnotenie tretej etapy a nebude objektívne
kontatované, e neexistujú alternatívne rieenia.
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Tab. 3 Zodpovedajúce hodnotenie: Zmieròujúce opatrenia
Vysvetlite, aký m spôsobom opatrenie vylúèi
negatívne úèinky na
integritu lo kality.
Uveïte podrobnosti o
zmieròujúcich opatreniach s dôrazom na faktory, ktoré sa budú
priamo týka negatínych
úèink ov

Vysvetlite, aký m spôso- Dolo te, ako a ký m
bom opatrenie zníi ne- budú opatrenia realizogatívne úèinky na inte- vané.
gritu lo kality.
Táto pasá môe obsahova podrobnosti o
právne záväzných dohodách, ktoré majú by
naplnené
v predstihu
pred povolením projektu alebo plánu.

Zoznam navrhnutých
opatrení (viï vyie)

Uveïte doklad o miere
spo¾ahlivosti odhadu
pravdepodobnosti ich
úspešnosti

Uveïte èasový harmonogram realizácie opatrení, vo vzahu k pro jektu alebo plánu

(i)

Mono uvies údaje
z podobných projektov
alebo plánov alebo podporné údaje od príslušnej inštitúcie ochrany prírody

Zoznam navrhnutých
opatrení

(i)

(ii)
(iii)
Vysvetlite navrhovaný
monitorovací p rogram a
spôsob, akým sa bude
reagova na prípadný
neúspech opatrení
Niektoré opatrenia mo- Zabezpeèenie monitorono zaèleni priamo do vacieho programu a poprojektu alebo plánu; stup pri zlyhaní zmiev niektorých prípadoch ròujúcich opatrení môe
bude nutné, aby do- by obsahom právne zádatoèné zmieròujúce o- väznej dohody, ktorá by
patrenia boli realizo- mala by uzavretá ete
vané buï u pred po- pred vydaním povolenia
volením projektu alebo pre projekt alebo plán.
plánu resp. èo najsk ôr
po vydaní povolenia

(ii)

(iii)

Poznámka: vzorové formuláre sú uvedené v prílohe 2.
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Tab. 4 Pracovný príklad správy o uskutoènení zodpovedajúceho hodnotenia pre veternú turbínu (projekt)
Hodnotenie úèinkov pr ojektu ale bo plánu na integritu lokality
Popíšte súèasti projektu a lebo
plánu (samotne alebo v ko mbinácii s inými pro jekt mi alebo
plánmi), u ktorých je pravdepodobné, e môu spôsobi
vznik významných úèinkov na
lokalitu (zo zisovacieho konania)
Uveïte cie le ochrany lo kality

Popíšte, ako projekt alebo plán
ovplyvní k¾úèové druhy a k¾úèový biotop.
Uveïte vetky nejasnosti a me dzery v info rmáciách.
Popíšte, aký m spôsobom by
pravdepodobne mohlo dôjs
k ovplyvneniu integrity lokality
(podmienené jej štruktúrou a
funkciou a cie¾mi ochrany)
projekto m alebo plánom (napr.
stratou biotopu, vyrušovaním,
rozdelen ím na dve èasti, che mický mi zmenami, hydrologický mi zmenami, geologický mi
zmenami apod.). Uveïte vetky nejasnosti a med zery v informáciách.
Popíšte, aké zmieròujúce opatrenia by mali by uskutoènené
pre vylúèenie, zmiernenie, ale bo nápravu negatívnych úèinkov na integritu lokality.
Uveïte vetky nejasnosti a me dzery v info rmáciách.

Predmetom projektu je pä veterných turbín a pridruená výroba na
kopci, leiacom pri lokalite sústavy Natura 2000. Turbíny sú
lokalizované do ahovej cesty, smeru júcej do jedného z ve¾k ých
zimovísk vtákov, kde sa zhromaïujú aj jedinci jedného
z medzinárodne významných druhov. Pravdepodobné významné
dopady predstavujú monos k olízie vtákov s turbínami a ich
vyrušovanie.
Zachovanie lokality s najväèou k oncentráciou urèitého druhu
vtákov v zemi (9 % celoštátnej populácie) v stave priaznivom
z h¾adisk a ochrany.
Existujú výrazné rozdiely v existujúcich vedeckých údajoch o pravdepodobnosti kolízie vtákov s veternými turbínami. Hodnotenie bolo
zaloené na výpoète rizika. Pretoe vak bolo ve¾mi málo priamych
dôkazov, bol pouitý princíp preventívnych opatrení a negatívne
úèink y boli povaované za pravdepodobné.
Nebezpeèenstvo k olízií, hlavne u juvenilných a subadultných vtákov,
by mohlo vies k poklesu populácie. Hluk turbín by taktie mohol
spôsobi vyruovanie  to je zvlá významné v období rozmnoovania. To by tie mohlo zníi ve¾kos rozmnoujúcej sa populácie.

Uvaované zmieròujúce opatrenia zahàòajú:
zníenie výky turbín;
zmenu technických parametrov turbín;
zväèenie vzdialenosti medzi turbínami.
Výsledky týchto opatrení boli v rámci celkového hodnotenia dopadu
na lokalitu posúdené ako neurèité.
Výsledky prejednávania

Názov inštitúcie alebo osoby,
s ktorou
sa
uskutoènilo
rokovanie
Ústredný úrad ochrany prírody
Ochranárske NGO organizácie
s celoštátnou pôsobnosou
Miestne nevládne ochranárske
organizácie
Národná asociácia
prevádzkovate¾ov veternej
energie

Zhrnutie výsledkov rokovania
Nedá sa predpoklada, e z pro jektu nevyplynú iadne negatívne
úèink y.
Projekt so sebou prináša dlhodobé riziko likvidácie ochranárskych
cie¾ov na lokalite a nemal by by povolený.
Ide o lokalitu s celoštátnym aj medzinárodným významom pre
ochranu prírody; je pravdepodobné, e tento projekt by zníil jej
ochranársku hodnotu a preto by nemal by realizovaný.
Neexistujú iadne dôk azy o tom, e by vták y boli ak oko¾vek
ovplyvòované veternými turbínami, ani o tom, e by existovalo
nebezpeèenstvo k olízie vtákov s turbínami.

Poznámka: vzorový formulár je uvedený v prílohe 2.
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Tretia etapa: hodnotenie alternatívnych rieení

z etapy 2

hodnotenie alternatívnych riešení
(a, b)

alternativne rieš enia existujú
Rozpracujte alternatívne riešenie a vráte
sa k prvej alebo druhej etape
(c)

Nie
Áno

Štvrtá etapa

POZNÁMKY
a Druhy alternatívnych rieení pozri v kap. 3.3.2.
b Hodnotenie alternatívnych rieení pozri v kap. 3.3.3 a box 15
c Návrat do prvej etapy do zisovacieho konania (screeningu) alternatívnych rieení, pokia¾ tieto rieenia
predstavujú nový projekt, alebo do druhej etapy, ak ide v prípade alternatívnych rieení o doplnky u
existujúceho projektu alebo plánu
Výstupy z etapy 3: Formulár Hodnotenia alternatívnych rieení (tab. 5)
Stanovisko k hodnoteniu alternatívnych rieení (tab. 6)
Formulár Záznam o hodnotení (alternatívnych rieení) (tab.7)
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3.3 Tretia etapa: Hodnotenie alternatívnych rieení
3.3.1 Úvod
Táto etapa skúma alternatívne spôsoby, ako realizova projekt alebo plán a vylúèi pritom tam,
kde to je moné, akéko¾vek negatívne dopady na integritu lokality sústavy Natura 2000. Diagram
Hodnotenia alternatívnych rieení ilustruje celý proces. Pred tým, ako môe by projekt alebo plán,
ktorý buï sám, èi v kombinácii s inými projektmi alebo plánmi môe negatívne ovplyvni lokalitu
sústavy Natura 2000, realizovaný, musí by objektívne dokázané, e neexistujú iadne alternatívne
rieenia. MN2000 uvádza v kap. 5.3.1, e je na zodpovedných národných úradoch, aby realizovali nevyhnutné porovnania týchto alternatívnych rieení. MN2000 taktie uvádza, e v tejto
fáze preto nesmú iné kritéria (napríklad ekonomické) prevládnu nad kritériami ekologickými.
Skúmanie alternatívnych rieení preto vyaduje, aby ciele ochrany a stav lokality sústavy Natura
2000 z h¾adiska ochrany boli vdy nadradené akýmko¾vek úvahám o nákladoch, mekaniach
èi iných aspektoch alternatívnych rieení. Zodpovedný úrad by preto nemal obmedzi úvahy
o alternatívnych rieeniach len na tie, ktoré sú predloené navrhovate¾om projektu alebo
plánu. Je na zodpovednosti kadého èlenského tátu, aké alternatívne rieenia bude posudzova; tieto
rieenia sa môu nachádza dokonca aj v iných regiónoch resp. tátoch.
Box 13 Príklady prípadových túdií: Hodnotenie alternatív
Práce na protipovodòových opatreniach na pobrenej lokalite: boli uvaované tri skupiny alternatív v súvislosti
s programom na ochranu pred povodòami, zahròujúce vybudovanie ílových hrádzí a ïalie práce:
1. pokraèovanie existujúceho typu starostlivosti (nie je perspektívne, lebo obranný val sa zmenuje, èo so sebou
prináa ohrozenie lokality sústavy Natura 2000);
2. iadna èinnos/ústup (neprijate¾né, alebo by spôsobilo straty na druhoch, pre ktoré bola lokalita vyhlásená);
a
3. pokraèova v zámere obnovením kamienkového valu (drahé a v dlhodobom poh¾ade neperspektívne).
Tieto alternatívy boli testované vzh¾adom k ich aplikácii na lokalite sústavy Natura 2000 a pretoe vetky
tieto tri typy alternatívnych rieení boli identifikované ako nevhodné, návrh na vybudovanie protipovodòovej
ochrany akými technickými prostriedkami bol napadnutý.
Budovanie vodných zdrojov v semiarídnej oblasti: pre nájdenie alternatívnych rieení bola uskutoènená SEA
pre plán na rozvoj zavlaovania. Na základe hodnotenia dôsledkov alternatív pre lokalitu sústavy Natura 2000 sa
dospelo k záveru, e by bolo potrebné pozornejie zvaova monosti ekonomickej diverzifikácie, ktorá nebude
závislá na zavlaovaní. Nemohol by preto urobený záver, e v danom prípade neexistujú alternatívne rieenia.
Projekt na èistiareò odpadových vôd: v tomto prípade bolo posudzovaných desa rôznych moností umiestnenia
èistiarne z h¾adiska ich relatívneho dopadu na lokalitu sústavy Natura 2000.
Cestný projekt: hodnotené alternatívne rieenie zahàòalo trasy, vytýèenia, írku vozovky a monos jedno- a
dvojprúdovej cesty. Skutoènos, e boli nájdené alternatívne trasy, ktoré by negatívne neovplyvòovali lokalitu
sústavy Natura 2000, znamenala, e nemohol by vyslovený záver, e alternatívne rieenie neexistuje.

3.3.2 Prvý krok
Aj keï rozhodovanie o tom, èi alternatívne rieenia existujú, je úplne na zodpovednosti zodpovedného úradu, bude toto rozhodnutie do urèitej miery nevyhnutne závislé na informáciách, poskytnutých navrhovate¾om projektu alebo plánu. Prvým krokom zodpovedného úradu pri hodnotení, èi existujú
alternatívy, je identifikácia cie¾ov projektu alebo plánu. Od samého poèiatku je moné identifikova
celú kálu alternatívnych spôsobov naplnenia cie¾ov projektu alebo plánu a tieto alternatívy môu
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potom by hodnotené z h¾adiska ich pravdepodobného dopadu na ciele ochrany lokality sústavy Natura
2000.
Pri hodnotení alternatív je ve¾mi dôleité zahrnú do hodnotenia aj nulovú variantu (iadna
èinnos).
Moné alternatívne rieenia môu obsahova varianty:
l umiestnenia alebo trasy;
l rozsahu alebo ve¾kosti;
l prostriedkov k dosiahnutiu plánovaných cie¾ov (napr. poiadaviek na riadenie);
l metód výstavby (napr. bezhluèná výstavba);
l metód prevádzky;
l metód likvidácie po skonèení doby ivotnosti projektu;
l naèasovania a navrhnutia èasového harmonogramu (napr. sezónne práce).
Pre kadú alternatívu musí existova jej popis a musí by uvedené, ako bola hodnotená. Akonáhle
budú identifikované vetky potenciálne alternatívy, musia by vyhodnotené z h¾adiska dopadu na lokality sústavy Natura 2000.

3.3.3 Druhý krok: hodnotenie alternatívnych rieení
Úkony, ktoré je potrebné realizova pri hodnotení alternatív, sú zhrnuté v boxe 14. Navrhujeme
poui formulár Hodnotenie alternatívnych rieení; mal by sa sta uitoèným nástrojom pre identifikáciu a hodnotenie alternatív (pracovný príklad vyplneného formulára je v tab. 5). Vyplnený formulár mono taktie poui na oznámenie výsledkov hodnotenia dotknutým úèastníkom. Tab. 6 prináa
príklad Stanoviska k hodnoteniu alternatívnych rieení, ktorý mono poui pre zaznamenávanie
a vyhodnocovanie tých alternatívnych rieení, ktoré majú by vzaté do úvahy.
Box 14 Ako hodnoti alternatívne rieenia
Pre vyhodnotenie alternatívnych rieení:
• uskutoènite rokovanie s príslunými orgánmi ochrany prírody a inými intitúciami;
• vyuite informácie zhromadené k dokonèeniu zisovacieho konania a etapy zodpovedajúceho hodnotenia
v rámci hodnotenia pod¾a èlánku 6;
• identifikujte a charakterizujte najdôleitejie ciele projektu alebo plánu;
• uveïte maximálne moné mnostvo informácií, zdôraznite medzery v informáciách a uveïte zdroje informácií;
• vyhodnote kadú alternatívu pod¾a tých istých kritérií, pouitých v etape zodpovedajúceho hodnotenia
k vyhodnoteniu dopadu navrhovaného projektu alebo plánu na ciele ochrany danej lokality;
• pri hodnotení vetkých alternatív aplikujte princíp predbenej opatrnosti.

3.3.4 Výstupy
Ihneï po skonèení hodnotenia alternatív by mal by urobený zápis o tom, s akými orgánmi a
ostatnými intitúciami sa uskutoènili rokovania, o ich stanoviskách, aké boli konkrétne výsledky hodnotenia jednotlivých alternatív (t. j. negatívne, pozitívne alebo neutrálne) a s údajmi o tom, kto uskutoènil hodnotenie. Vzorový formulár Zápisu o hodnotení alternatívnych rieení je uvedený v tab. 7.
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Úèelom tohto hodnotenia je urèi, èi sa dá alebo nedá objektívne kontatova, e neexistujú
alternatívne rieenia. Pokia¾ boli identifikované alternatívne rieenia, ktoré buï vyluèujú akéko¾vek
negatívne dopady alebo ktorých dôsledkom je menej závaný dopad na lokalitu, bude nutné vyhodnoti
ich potenciálne dopady tak, e budú znovu od zaèiatku podrobené hodnoteniu pod¾a prvej, respektíve
druhej etapy. V prípade, e sa môe odôvodnene a objektívne kontatova, e alternatívne rieenia
neexistujú, je nutné postúpi do tvrtej etapy tejto metodiky.

Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvòujúcich územia Natura 2000

39

Tab. 5: Pracovný príklad formulára Hodnotenia alternatívnych rieení pre cestný projekt
Hodnotenie alte rnatívnych riešení
Popis cie ¾ov plánu alebo projektu
Súèas dopravného a prevádzkového programu trukturálneho
fondu Európskej únie s cie¾om napoji okrajové regionálne
centrum na celoštátnu cestnú sie. Projekt spoèíva vo výstavbe
päkilometrového úseku dvojprúdej vozovky popri existujúcom
cestnom koridore.

Nulová alte rnatíva
Existujúca cesta je nevhodná pre aké dopravné prostriedky, ktoré
ju v súèasnosti vyuívajú pre jej dostatoènú írku, smerovanie a
stav. Bez výstavby novej cesty je pravdepodobné, e stav
existujúcej cesty sa bude stále zhoršova a bude dochádza ku stále
èastejím zápcham, spôsobujúcim mekania a hroziace potenciálne
vyšším poètom nehôd.
Predvídate¾né negatívne úèinky projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000 na základe zodpovedajúceho hodnotenia
Lokalita sústavy Natura 2000 je reziduálny luný les (Amnion glutinoso-incanae) a teda ide o prioritný typ biotopu, uvedený v prílohe
I sm ernice o biotopoch. Realizácia projektu by si vyiadala odklonenie toku rieky, pretekajúcej lesom, a likvidáciu významného poètu
stromov a biotopov. Odklon rieèneho toku by mal negatívne úèinky na hladinu spodnej vody a vodný reim , ktorý podmieòuje
existenciu celého biotopu. Likvidácia stromov a strata biotopov by ïalej zvýili náchylnos lesa k ïaliemu trvalému zhorovaniu jeho
stavu.
Porovnanie s vybraným projektom alebo plánom
Moné alte rnatívne rieenia
Údaje o tom, akým spôsobom Popis relatívnych úèinkov na ciele ochrany
pre biehalo hodnotenie alte rnatívnych lokality sústavy Natura 2000 (viac alebo menej
riešení
negatívne úèinky)
Alte rnatívne umiestnenie/trasy
Alternatíva 1
Hodnotenie uskutoènené navrhovate¾om; Aj keï je vylúèená nutnos odkloni tok rieky, stále
Juná trasa, vyhýbajúca sa rieke, zaloené na odhade pravdepodobného o- zostávajú negatívne úèinky spôsobené znièením
avšak pretínajúca les
neskorenia výstavby a chýba detailné stanovíš a fragm entáciou.
vyhodnotenie dopadov na les.
Alternatíva 2
Hodnotenie uskutoènené navrhovate¾om; iadne priame negatívne úèinky; budú vak
zaloené na odhade pravdepodobného o- ovplyvnené budúce plány na umonenie rozíri
Juná trasa, vyhýbajúca sa lesu
neskorenia výstavby a ïalích finanèných rozlohu lesa zalesòovaním okolitej po¾nonákladov.
hospodárskej pôdy.
Hodnotenie uskutoènené navrhovate¾om; Hodnotenie, spracované NGO, potvrdzuje, e
Alternatíva 3
Severná trasa, odkláòajúca cestu zaloené na odhade pravdepodobného nenastanú iadne priame ani nepriame negatívne
omnoho ïalej od lesa
oneskorenia výstavby a ïalích finanèných úèinky na lokalitu sústavy Natura 2000
nákladov, dopadov na fragmentáciu po¾nohospodárskych pozemkov a dopadov na
archeologické nálezisko.
Alte rnatívna ve¾kos a rozsah
Alternatíva 1
Hodnotenie zaloené na zníení záberu Hodnotenie NGO preukázalo, e negatívne úèinky
Obmedzená
šírka
vozovky pôdy. Hodnotenie uskutoènené v rámci kvôli likvidácii stromov a strate stanovíš a kvôli
v úseku, prechádzajúcim lesom
projektovej dokumentácie v èasti, poje- zvýšenej pravdepodobnosti vývratov pretrvávajú.
dnávajúcej o dopade stavby na ivotné
prostredie.
Alternatíva 2
Hodnotenie uskutoènené navrhovate¾om; Hodnotenie NGO potvrdzuje, e dôjde k zníeniu
Mierna zmena trasy smerom na zahàòa potrebu demolácie domov, vyvo- priamych negatívnych úèinkov na lokalitu.
sever tak, aby sa úsek, ktorý lanú zmenou trasy. Hodnotenie usku- Potenciálne nebezpeèenstvo vývratov vak zostáva,
prechádzal cez les, tomuto lesu toènené v rámci projektovej dokumentácie rovnako ako potenciálne riziko negatívnych dovyhol
v èasti, pojednávajúcej o dopade stavby na padov poèas výstavby vïaka vyruovaniu a zemným prácam, ktoré môu doèasne ovplyvni vodný
ivotné prostredie.
reim.
Alte rnatívne spôsoby dosiahnutia cie ¾ov (napr. management poiadaviek)
Alternatíva 1
Nenastanú iadne priame ani nepriame úèinky na
Hodnotené v porovnaní s cie¾mi projektu
Aktívne opatrenie na presmelokalitu sústavy Natura 2000
rovanie nákladnej dopravy na
existujúcu elezniènú sie.
Závery z hodnotenia alternatív
Zodpovedný úrad, ktorý je v danom prípade zároveò navrhovate¾om projektu, vzal do úvahy rad alternatív. Alternatívy, ktoré boli
hodnotené, majú rôzne dopady na lokalitu sústavy Natura 2000. Niektoré z nich, ktoré boli na zaèiatku kvôli nákladom a èasovému
oneskoreniu navrhovate¾om zamietnuté, majú mení alebo iadny dopad na lokalitu. Nie je teda moné objektívne kontatova, e
alternatívne riešenia neexistujú.

Poznámka 1: vzorové formuláre sú uvedené v prílohe 2.
Poznámka 2: Tento pracovný príklad sa nezaoberá vetkými typmi alternatívnych rieení, uvedenými vo vzorovom formulári na konci tejto správy; v tomto prípade boli popísané len alternatívne rieenia, ktoré boli
skutoène posudzované.
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Tab. 6: Stanovisko k hodnoteniu alternatívnych rieení
Vysvetlite, èím je navrhovaný projekt alebo plán
lepší v porovnaní s ostatnými hodnotenými
alternatívnymi riešeniami.
Vysvetlenie by malo by zaloené na popisu
relatívnych úèinkov na lok alitu sústavy Natura
2000 (napr. budú ma alternatívy viac alebo menej
negatívny dopad na lokalitu?).
Uveïte závereèné stanovisko s vysvetlením, preèo sa dospelo k záveru, e v danom prípade nie sú
alternatívne riešenia, ktoré by vylúèili zníenie ochranárskej hodnoty lokality sústavy Natura 2000.
Toto stanovisko by malo zahàòa aj odkazy na výsledk y hodnotenia a stanovisk a dotk nutých orgánov
ochrany prírody a zodpovedného úradu.
Popíšte alternatívne riešenie, ktoré vylúèi a lebo
zminimalizuje významné dopady na lokalitu
sústavy Natura 2000.
Popis môe zahàòa aj opakované hodnotenie
projektu alebo plánu vo vzahu ku kritériám,
uvedeným pre druhú etapu tejto metodiky.

Poznámka: vzorové formuláre sú uvedené v prílohe 2.
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Tab. 7: Vzorový formulár Záznamu o hodnotení (alternatívnych rieení)
Prerokovanie alternatí vnych riešení
Zoznam inštitúcií,
s ktorými boli
uskutoènené rokovania

Výsledky rokovaní

Uveïte k ontak tné
mená a telefón alebo
email, údaje k rokovaniu a pod.

Dopad alternatív na
lokalitu sústavy Natura
2000 je povaovaný za
negatívny

Dopad alternatív na
lokalitu sústavy Natura
2000 je povaovaný za
pozitívny alebo
Neutrálny
Vysvetlite negatívne
Vysvetlite a kde je to
úèink y a kde je to momoné, uveïte odkaz na
né, uveïte odk az na príslušný záznam o hopríslušný záznam o ho- dnotení a ïalie dodnotení a ïalie doku- kumenty, preèo projek t
menty.
alebo plán nebude ma
negatívne úèinky.

Údaje, zhromadené k uskutoè neniu hodnotenia
Kto uskutoènil hodnotenie

Zdroje údajov
Úroveò dokonèeného hodnotenia

Kde sú sprístupnené komp letné výsledky
hodnotenia a kde ich mo no pripomienkova?

Tu by mal by uvedený zodpovedný úrad,
navrhovate¾ projek tu alebo plánu alebo prísluná
zodpovedná vládna inštitúcia.
Táto pasá by mala obsahova podrobnosti o
východzích podkladových štúdiách, terénnych
štúdiách, existujúcich záznamoch a pod.
Môe ís o úplný proces EIA, teoretickú prípravnú
štúdiu a pod. Je dôleité uvies hodnotenie stupòa
spo¾ahlivosti výsledkov, prezentovaných v hodnotení.
Uveïte dobu a údaje, k edy je moné informácie
pripomienkova, adresy a telefónne èísla
kontaktných osôb.

Poznámka: vzorové formuláre sú uvedené v prílohe 2.
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tvrtá etapa
Hodnotenie v prípade, e neexistujú iadne alternatívy a negatívne úèinky pretrvávajú
Vyskytuje sa na lokalite

zzetapy
etapy 33

Vyskytuje
sa naalebo
lokalite
pri-priprioritný biotop
oritný
biotop
alebo
prioritný
oritný druh, ktorý bude
druh, ktorý bude ovplyvnený?

Áno

ovply vnený?

Nie
Existujú dôvody, súvisiace

s ochrannou
zdravia
¾udísa-ochExistujú
dôvody,
súvisiace
ranou
zdravia ¾udíalebo
alebos svývýlebo bezpeènosti
znamnými
dôsledpriaznivými dôsznamnými priaznivými
kami
pre pre
ivotné
ledkami
ivotprostredie?
né pros- (b)

Existujú naliehavé dôvody prevaujúceho
verejného záujmu? (a)

tredie? (b)
Áno

Nie

Projekt alebo plán by
Projekt alebo plán by
nemal
nemalpokraèova
pokraèova

Nie

Áno

Vytvorte pracovný výbor pre navrhnutie
a
Vytvorte
výbor pre navrhnutie
vy hodnotpracovný
enie kompenzaèných
opat rení, a
vyhodnotenie
kompenzaèných
opatrení,
stastanovenia postupov
realizácie
a pre vytvoreniepostupov
plánu starostlivosti
plánu
monovenia
realizácie a a
pre
vytvorenie
(c)
nitoringu
plánu
starostlivosti
a plánu monitoringu (c)
Áno

Upovedomte DG Environment o
navrhovanýc kompenzaèných
h
opatreniach
(e)

Projekt alebo plán môe by
realizovaný

Existujú iné naliehavé
dôvody prevaujúceho
verejného záujmu (poiadajte najprv Komisiu o stanovisko)(d)

Nie

Projekt alebo plán by
nemal pokraèova

POZNÁMKY
a Pojem naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu je diskutovaný v kapitole 5.3.1 MN2000
b Pre diskusiu o dôvodoch, súvisiacich s ochranou zdravia ¾udí alebo s bezpeènosou, pozri kap. 5.5.2 MN2000
c Kompenzaèné opatrenia sú opatreniami nad rámec bených postupov a mali by poskytnúkompenzáciu
v rozsahu, presne zodpovedajúcej strate, ktorá postihla sústavu Natura 2000 (pozri kap. 3.4.2 a box 15).
d Komisia vydá predbené stanovisko k závanosti naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného záujmu, ktorými
sa argumentuje (pozri kap. 5.5.3 MN2000)
e Prísluný formulár je uvedený prílohe IV MN2000.
Výstupy etapy 4:
Formulár Hodnotenia kompenzaèných opatrení (tab. 8)
Formulár Doklad o hodnotení (kompenzaèných opatrení) (tab. 9)
Zhrnutie hodnotenia pod¾a èlánku 6(3) a 6(4) (tab. 10)
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3.4 tvrtá etapa: Hodnotenie v prípade, e neexistujú iadne alternatívy
a negatívne úèinky pretrvávajú
3.4.1 Úvod
Na lokalitách s výskytom prioritných typov biotopov a prioritných druhov je nutné zvaova, èi
z projektu alebo plánu vyplývajú alebo nevyplývajú dôvody, súvisiace s ochranou zdravia ¾udí, s bezpeènosou alebo s významnými priaznivými dôsledkami pre ivotné prostredie. Pokia¾ takéto dôvody
existujú, je nutné uskutoèni hodnotenie kompenzaèných opatrení v rámci tvrtej etapy. Ak také dôvody neexistujú, je pred uskutoènením hodnotenia tvrtej etapy potrebné stanovi, èi existujú iné
naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu. Tam, kde ich nachádzame, je nutné pred realizáciou projektu alebo plánu uskutoèni vyhodnotenie toho, èi kompenzaèné opatrenia budú plnohodnotne
vyrovnáva pokodenie lokality alebo nie. Úèelom tejto metodiky nie je poskytova doporuèenia,
týkajúce sa testovania naliehavých dôvodov prevaujúceho verejného záujmu. Táto etapa metodiky sa
preto sústredí výhradne na to, akým spôsobom majú by posudzované kompenzaèné opatrenia. Zhrnutie tvrtej etapy celého procesu je znázornené na úvodnom diagrame.

3.4.2 Prvý krok: Identifikácia kompenzaèných opatrení
MN2000 vysvet¾uje, e kompenzaèné opatrenia môu by a posledným pokusom o udranie
veobecnej súvislosti sústavy Natura 2000 ako celku (MN2000, kap. 5.4.2). Na základe hodnotenia
prípadových túdií a preh¾adu literatúry, zostaveného pre túto príruèku, sa zdá, e to je skutoène
veobecný poh¾ad na kompenzaèné opatrenia; èasto sa vak tieto opatrenia povaujú za aktivity,
poskytujúce nízke záruky úspenosti. Príklady prác, kde by mohli by navrhované ako kompenzaèné
opatrenia, sú uvedené v boxe 15. Box 16 uvádza ïalie príklady pod¾a skutoèných prípadov.
Box 15 Príklady kompenzaèných opatrení
Kompenzaèné opatrenia vhodné na vyrovnanie negatívnych úèinkov na lokality sústavy Natura 2000 môu
pozostáva z:

• obnovy  obnova biotopu pre zaistenie zachovania jeho ochranárskej hodnoty a súladu s cie¾mi ochrany
lokality;

• vytvorenia  vytvorenie nového biotopu na novej lokalite alebo rozírenie existujúcej lokality;
• podpora zlepenia kvality  zlepenie stavu zbytkových biotopov v miere zodpovedajúcej stratám na biotope,
znièeného kvôli realizácii projektu alebo plánu; a

• trvalé uchovanie vetkých zostávajúcich biotopov daného typu  opatrenia pre zabránenie ïalej erózii súvislosti
sústavy Natura 2000.

Tieto kompenzaèné opatrenia musia by posúdené na zabezpeèenie toho, e:

•
•
•
•

sú vhodné pre danú lokalitu a zodpovedajú strate, spôsobenej projektom alebo plánom;
umoní udra èi zlepi veobecnú súvislos sústavy Natura 2000;
sú uskutoènite¾né; a
môu zaèa fungova u v dobe, keï lokalita bude vystavená plánovanému pokodeniu (aj keï toto nemusí
by v závislosti na okolnostiach kadého prípadu vdy nutné).
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3.4.3 Druhý krok: Hodnotenie kompenzaèných opatrení
Pred tým, ako bude povolená realizácia projektu alebo plánu, ktorý bude ma negatívny dopad na
lokalitu sústavy Natura 2000, je dôleité zisti vhodnos kompenzaèných opatrení, navrhovaných
k vyrovnaniu negatívnych dopadov. Udrovanie a zlepovanie veobecnej súvislosti sústavy Natura
2000 bude k¾úèovým východiskom pri hodnotení kompenzaèných opatrení. Aby boli tieto opatrenia
prijate¾né, mali by:
l sa týka v zodpovedajúcich proporciách biotopov a druhov, ktoré budú negatívne ovplyvnené;
l sa vzahova k tej istej biogeografickej oblasti v rámci toho istého èlenského tátu a mali by by navrhované
v èo najväèej blízkosti k biotopu, ktoré bolo negatívne ovplyvnené projektom alebo plánom;
l poskytova funkcie porovnate¾né s tými, ktoré urèili kritéria výberu pôvodnej lokality; a
l ma jasne definované ciele realizácie a manamentu tak, aby prispievali k udraniu alebo zlepeniu
súvislosti sústavy Natura 2000.
Pracovný príklad hodnotenia s pomocou vyplòovania formulára je uvedený v tab. 8. Vzorový
formulár je uvedený v prílohe 2.
Box 16 Príklady prípadových túdií: Kompenzaèné èinnosti
Budovanie prístavu v ústí rieky: v prístavnej lokalite, kde prehåbenie plavebného kanálu malo vies k likvidácii
sedimentov, bolo ako kompenzaèné opatrenie navrhnuté a prijaté vytvorenie nového biotopu, ovplyvòovaného
prílivom a odlivom. Pozemky, kde malo by opatrenie realizované, u boli vo vlastníctve investora a územné
rozhodnutie pre kompenzaèné opatrenia bolo získané ete pred schválením projektu, ktorý negativne ovplyvní
lokalitu sústavy Natura 2000.
Výstavba dokov: bolo navrhnuté, aby strata 10 % pobrenej lokality, ktorá zahàòa aj územie SPA a kandidátske
územie SAC, bola kompenzovaná získaním lokality pre kàmenie vtákov, vzniknutej likvidáciou pastviny. Miestne
NGO vak vyslovili názor, e kompenzaèné opatrenie by bolo pre záujmy ochrany prírody kodlivejie ne sám
projekt. Kompenzaèné opatrenie preto nemohlo by povaované za akceptovate¾né.
Výstavba cesty a eleznice naprieè semiarídnymi biotopmi: kde by urèité biotopy boli znièené èi ohrozené
návrhmi na rozvoj dopravnej infratruktúry v oblasti stepí a listnatých lesov, návrh kompenzácií zahròoval
vytvorenie biotopu pre potolku Falco naumanni vykúpením zavlaovaných pozemkov a ich premenou na
suché pastviny a obnovu okolitej krajiny. V rámci chránených území mali by taktie vytvorené nové lokality
v záujme Spoloèenstva. Vetky kompenzaèné opatrenia boli schválené a ich implementácia zahájená ete pred
povolením projektu.
Práce na ochrane proti povodniam na pobrenej lokalite: pretoe bolo moné oèakáva, e program na ochranu
pred povodòami bude vies k likvidácii biotopov (celková strata 12 % rozlohy), navrhované kompenzaèné
opatrenia zahròovali premenu 26 ha spásanej bariny na biotop, vhodné pre druhy zo SPA, potenciálne ovplyvnené
programom. Tieto opatrenia boli prejednávané a odsúhlasené ete pred povolením projektu.
Ve¾ký cestný projekt: aj po uplatnení zmieròujúcich opatrení zostávali u tohto ve¾kého cestného projektu
niektoré negatívne úèinky. Bol vytvorený návrh plánu kompenzácií a predloený verejnosti. Po prejednaní bol
plán prepracovaný a zaslaný k pripomienkam dotknutým orgánom ochrany prírody. Plán obsahoval detaily
spôsobu, akým by mali by kompenzované zásahy do ivota druhov a detrukcie biotopov, rad kompenzaèných
cie¾ov zaloených na starostlivosti o konkrétne druhy, harmonogram realizácie, vyèíslenie nákladov na
kompenzaèné opatrenia a návrhy na monitoring a jeho vyhodnocovanie.
Premena mestskej zástavby na pobrenej lokalite s rieènou priehradou: po navrhnutí likvidácie takmer 200 ha
prioritnej lokality s celotátnym významom vypracoval pracovný výbor, zloený z èlenov zastupujúcich ústrednú
intitúciu na ochranu krajiny, ve¾kú ochranársku nevládnu organizáciu a navrhovate¾a projektu, návrh
kompenzaèných opatrení v podobe vytvorenia novej mokradnej rezervácie v rozlohe 400 ha (zèasti premenená
po¾nohospodárska pôda). Kompenzaèný plán zahròoval aj zabezpeèenie dlhodobého vlastníctva a managementu,
stanovenie cie¾ov pre novú rezerváciu tak, aby spåòala status SPA, a monitorovacie opatrenia.
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3.4.4 Výstupy
Z odpovedí na otázky vo formulári v tab. 8 mono vyslovi záver, èi kompenzaèné opatrenia budú
èi nebudú úspené pri uchovaní alebo zlepení veobecnej súvislosti sústavy Natura 2000. Výsledok
hodnotenia by mal by zaznamenaný do formulára Záznam o hodnotení (kompenzaèných opatrení)
v tab. 9. Hodnotenie kompenzaèných opatrení tým vak nekonèí. Prostredníctvom právne záväzných
mechanizmov bude nutné zaisti, e budú uchované dlhodobé ochranárske záujmy sústavy Natura
2000. To bude vyadova, aby bolo zaruèené právo dlhodobého uívania lokality, vypracované plány
starostlivosti s jasnými a dosiahnute¾nými stredno-, krátko-, i dlhodobými cie¾mi a aby fungovali dlhodobé monitorovacie mechanizmy. Monitorovanie je zvlá dôleité pre to, aby boli zabezpeèené ciele
ochrany lokalít sústavy Natura 2000. Monitoring je u dlhiu dobu povaovaný za dobrú prax v rámci
EIA a je vyadovaný aj nedávno prijatou smernicou o strategickom hodnotení vplyvov na ivotné
prostredie.
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Tab. 8: Pracovný príklad formulára pre hodnotenie kompenzaèných opatrení pre stavbu prístavu (projekt)
Názov a struèný popis pr ojektu ale bo plánu a spôsobu, akým negatí vne ovpl yvní lokalitu sústavy
Natura 2000
Návrh spoèíva v prehåbení plavebnej dráhy v terajom prístave a deponovania vyaeného materiálu na
pobrené sedimenty, tvoriace súèas lok ality sústavy Natura 2000. Tieto práce budú vies k likvidácii
významnej oblasti sedimentov v prílivovej zóne.
Popis kompenzaèných opatrení
Vybagrovaný materiál bude pouitý k obnove prílivových sedimentov v prístave a naviac bude vytvorené
nové stanovište v rozlohe 4 ha v prílivovej zóne v blízkosti u existujúcej bariny. Riadené vytvorenie
nového biotopu bude kompenzova stratu pôvodného biotopu v prílivovej zóne, spôsobenú bágrovaním.
Rozloha a kvalita existujúcich biotopov pre vtáky vyuívajúce lokalitu bude zachovaná.
Hodnotiace otázky
Odpovede
Akým spôsobom boli identifikované
Prostredníctvom rokovaní s ústrednou agentúrou
ochrany prírody, vhodnými NGO, vlastníkmi pozemkov
ko mpenzaèné opatrenia?
atï. a prostredníctvom riadiacej pracovnej sk upiny.
Aké alternatívne opatrenia boli identifikované?
Pre vytvorenie náhradného biotopu boli zvaované iné
lokality; vybraná lokalita splòuje k ritéria stanovené
inštitúciou ochrany prírody.
Aký je v zah týchto opatrení k cie¾o m ochrany Opatrenia spoèívajú v náhrade „kus za kus“, a to v lodanej lokality?
kalite, ktorá je v dostatoènej blízkosti od pôvodnej lokality, take je predpoklad, e sa tu vytvoria ekologické
podmienky ako na znièenej lokalite.
Týkajú sa tieto opatrenia negatívne ovplyv- Rozloha nového biotopu je rovnaká ako u biotopov
nených biotopov a druhov, a to v propor- znièeného; v budúcnosti sa plánujú ïalie kompenzácie
cionálnom ro zsahu?
tvorbou ïalích území.
Ako napomôu ko mpenzaèné opatrenia v udr- Kompenzaèné opatrenia spoèívajú v priamej náhrade
ovaní a lebo zlepení veobecnej súvislosti za existujúcu lokalitu a budúce plány ešte prehåbia a
zlepšia spojitos sústavy Natura 2000.
sústavy Natura 2000?
Týkajú sa tieto opatrenia tej istej b ioge- Áno
ografickej oblasti v rovnako m è lensko m táte?
Pokia¾ si ko mpenzaèné opatrenia vyiadajú poPozemky je nutné zaisti prostredníctvom výkupu a
uit ie pozemkov mimo postihnutú lokalitu súprávne záväznými dohodami medzi jednotlivými
stranami.
stavy Natura 2000, sú tieto pozemky v d lhodobom vlastníctve èi pod kontrolou navrhovate¾a
projektu alebo plánu alebo zodpovedajúceho
ústredného alebo miestneho úradu?
Existujú na lo kalite, ktorá predstavuje ko mpen- Pre vytvorenie rovnakých podmienok ako na pôvodnej
záciu, rovnaké geologické, hydrogeologické, lokalite bude nutné urèité úsilie. Agentúra ochrany
pôdne, klimatické a ïalie miestne podmien ky prírody povauje premiestnenie biotopu v prílivovej
ako na lo kalite negatívne ovplyvnenej projek- zóne za „osvedèenú techniku.
tom alebo plánom?
Poskytujú kompen zaèné opatrenia funkcie , Agentúra ochrany prírody udáva, e akonáhle bude loporovnate¾né s tými, na ktorých boli zaloené kalita zabezpeèená a zaènú fungova právne opatrenia
kritéria výberu pôvodnej lokality?
na jej ochranu, splní poiadavk y na zaradenie do
sústavy Natura 2000. Budú prehodnotené hranice SPA
tak, aby toto územie zahrnulo aj novovytvorený biotop.
Aké doklady existujú o tom, e táto forma Agentúra ochrany prírody má názor, e existujú dobré
ko mpenzácie bude v dlhodobom poh¾ade dôvody pre domnienku, e kompenzaèné opatrenia
úspešná?
majú vysokú šancu na úspech. Estuáriá sú však
zloitým a dynamick ým systémom, tak e existuje urèitá
miera neistoty o tom, èi k ompenzujúca lok alita bude
skutoène presnou náhradou strateného biotopu..

Poznámka: vzorový formulár je uvedený v prílohe 2.
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Tab. 9: Formulár pre zápis o hodnotení (kompenzaèných opatrení)
Rokovanie o kompenzaèných opatreniach
Zoznam inštitúcií,
s ktorými bolo uskutoènené rokovanie
Uveïte k ontak tné
mená a telefónne èísla alebo emailové
adresy a údaje o rokovaniach. Menovite
uveïte, èi tieto osoby
boli èlenmi riadiacej
pracovnej skupiny,
ktorá napomohla
navrhnú kompenzácie a došla k dohode v otázkach
dlhodobého manamentu a monitorovania.

Výsledok rokovaní

Ko mpenzaèné opatrenia
sú povaované za
prijate¾né

Ko mpenzaèné opatrenia
nie sú povaované za
prijate¾né

Údaje, zhromadené k uskutoè neniu hodnotenia
Kto uskutoènil hodnotenie

Zdroje údajov

Úroveò hodnotenia
Kde sa dá oboznámi s úplným znením hodnotenia a vznáša k nemu pripomienky?

V tejto èasti bude uvedený zodpovedný úrad,
navrhovate¾ projek tu alebo plánu alebo prísluná
zodpovedná vládna agentúra (ministerstvo).
Táto pasá bude obsahova podrobnosti
z východiskových podkladových štúdií, terénnych
štúdií, existujúcich záznamov, celoštátnych archívov a databáz a pod.
Môe ís o kompletný proces EIA, teoretick ú túdiu
a pod. Dôleité je uvies vyhodnotenie miery spo¾ahlivosti výsledk ov hodnotenia.
Uveïte èas a dátum, k edy mono k materiálom
podáva pripomienk y, adresy a telefónne èísla k ontaktných osôb

Poznámka: vzorový formulár je uvedený v prílohe 2.
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3.5 Zhrnutie hodnotenia
Vyplnenie formulára Zhrnutie hodnotenia z tab. 10 pomôe pri dokladovaní skutoènosti, e hodnotenie, vyadované smernicou o biotopoch, bolo uskutoènené. Navrhovatelia projektov alebo plánov môu
vyui toto zhrnutie ako archívny doklad. Zodpovedné úrady a ïalie osoby vrátane úradníkov Európskej
komisie môu taktie poui tento zápis pre kontrolu priebehu hodnotenia8 pod¾a èlánku 6.
Detailný súbor doporuèení pre preskúmanie informácií, zostavených pre úèely hodnotenia pod¾a
èlánku 6, je uvedený v kap. 3.6.
Tab. 10: Zhrnutie hodnotenia pod¾a èlánku 6(3) a 6(4)
Podrobnosti o projekte/pláne a dotknutých inštitúciách a osobách
Názov a struèný popis projektu
alebo plánu
Názov lokality sústavy Natura 2000,
kódové èíslo a popis
Zoznam úradov a ïalích intitúcií, s ktorými sa uskutoènili rokovania poèas hodnotenia
Zoznam hodnotených dokumentov
a správ a ich autorov
Zoznam všetkých ostatných relevantných dokumentov, skúmaných
ako súèas hodnotenia
Aplikácia hodnotenia pod¾a èlánku 6(3) a 6(4)
Etapa 1.
Výsledky predbenej identifikácie
dopadov a hodnotenia významnosti dopadov
Etapa 2.
Hodnotenie dopadu na integritu
lokality (lokalít). Hodnotenie zmieròujúcich opatrení
Etapa 3.
Hodnotenie alternatív

Etapa 4.
Hodnotenie naliehavých dôvodov
prevaujúceho verejného záujmu a
hodnotenia kompenzaèných opatrení
Celkový súhrn „zostatkového“ stavu lokality (lokalít) z h¾adiska ochrany
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3.6 Súbor doporuèení pre preskúmanie informácií, zostavených pre úèely
hodnotenia pod¾a èlánku 6(3) a 6(4) smernice o biotopoch
3.6.1 Úvod
Nasledujúci súbor bol vytvorený v priebehu výskumu hodnotenia pre projekty a plány, ktoré je
poadované èlánkami 6(3) a 6(4) smernice o biotopoch. Je zaloené na podobných príruèkách, vyvinutých pre preskúmanie stanovísk o posúdení vplyvov v rámci procesu EIA. Na rozdiel od procesu
EIA vak hodnotenie pod¾a èlánku 6 nevyaduje spísanie správy typu stanoviska o posúdení vplyvov
a preto tento súbor doporuèení môe slúi ako systematické vodítko pri analyzovaní irokej kály
dokumentárnych podkladov, pouitých pri hodnotení pod¾a èlánku 6. Ïalím významným rozdielom
oproti tomuto doporuèenému postupu a postupu, aplikovaného pri vypracovávaní stanovísk o vplyve na
ivotné prostredie, je to, e nebude nutné uskutoèni túto celú analýzu vo vetkých prípadoch. Vo
ve¾kom poète prípadov bude potrebné iba preveri podklady pouité k stanoveniu toho, èi konkrétne
etapy hodnotenia pod¾a èlánku 6 boli naplnené uspokojivým spôsobom. Napríklad pokia¾ sa v screeningovej etape dôjde k záveru, e projekt alebo plán nebude ma iadne významné úèinky na lokalitu
sústavy Natura 2000, proces hodnotenia pod¾a èlánku 6 sa v tomto bode ukonèí.

3.6.2 Aplikácia súboru doporuèení
Objem informácií, potrebných pre dokonèenie kadej etapy hodnotenia, sa bude pre rôzne projekty
alebo plány a pre rôzne typy biotopov urèite znaène líi. Preskúmanie to musí vzia do úvahy, spolu
so skutoènosou, e pre niektoré projekty na urèitých lokalitách postaèí pre stanovenie objektívnych
záverov ve¾mi málo informácií, zatia¾ èo v iných prípadoch bude potrebné nazhromadi mnostvo
podkladov a dokumentácie. Aby aplikácia tohto súboru doporuèení odráala tieto ve¾mi odliné poiadavky na informácie, prístup k nemu musí by úmerný úrovni poadovaných informácií. Vo vetkých
prípadoch bude taktie nutné aplikova princíp preventívnych opatrení, nako¾ko ide o fundamentálny
princíp smernice o biotopoch. Preskúmanie teda nebude len obyèajným hodnotením dokumentácie
zhromadenej pod¾a stanovených kritérií typu áno/nie. Musí by omnoho prepracovanejie a musí
umoòova vytvorenie proporcionálnych úsudkov o tom, èi informácie, podklady a hodnotenie sú alebo
nie sú akceptovate¾né v kontexte konkrétneho projektu alebo plánu a konkrétnej lokality sústavy
Natura 2000. Pre splnenie týchto poiadaviek bol preto vyvinutý systém klasifikácie pomocou stupòov.
Jednotlivým kritériám posudku mono priradi tieto stupne:
A = predloené informácie sú úplné, bez významných nedostatkov, a vyslovené závery mono odôvodnene a objektívne prija.
B = predloené informácie nie sú úplné, avak vzh¾adom k okolnostiam konkrétneho prípadu mono
vyslovené závery odôvodnene a objektívne prija.
C = predloené informácie nie sú úplné, majú významné nedostatky a bude nutné objasni niektoré
záleitosti pred tým, ako bude moné odôvodnene a objektívne prija vyslovené závery.
D = predloené informácie sú celkovo neadekvátne a závery, vyslovené na ich základe, nie je moné
povaova za dôveryhodné.
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Posudok má 9 èastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Charakteristika projektu alebo plánu
Kumulatívne úèinky
Popis lokality sústavy Natura 2000
Zisovacie konanie
Zodpovedajúce hodnotenie
Zmieròujúce opatrenia
Alternatívne rieenia
Naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu
Kompenzaèné opatrenia

Pre uskutoènenie prieskumu bude najprv nutné identifikova vetky podkladové dokumenty a
zostavi ich zoznam. Týmito dokumentmi môe by stanovisko o posudzovaní vplyvov na ivotné
prostredie, správy konzultaèných firiem, národných, regionálnych alebo miestnych odborných intitúcií,
písomné podklady od navrhovate¾ov projektu alebo plánu, výsledky rokovaní, právne dokumenty zabezpeèujúce realizáciu zmieròujúcich opatrení a/alebo kompenzaèných opatrení a tam, kde boli zostavené, aj zodpovedajúce správy o uskutoènenom hodnotení a formulár potvrdení o tom, e nenastanú
závané úèinky.
Behom aplikácie súboru doporuèení pre prieskum je nutné skúma vetky relevantné dokumenty
z h¾adiska ich obsahu vo vzahu ku vetkým kritériám prieskumu v rôznych èastiach. Kadému kritériu je potom pridelený stupeò A a D a na záver je kadej èasti pridelený celkový hodnotiaci stupeò.
Celkový stupeò vychádza z individuálnych stupòov, pridelených kadému z kritérií. Nemusí vak vdy
zodpoveda stupni, pridelenému v najvyom poète prípadov u jednotlivých kritérií, nako¾ko niektoré
kritéria je moné povaova v konkrétnom prípade za dôleitejie ako iné. Preto napríklad aj keï 7
z 8 kritérií prvej èasti bude zaradené do stupòa A, skutoènos, e nie sú známe podrobnosti o ve¾kosti,
rozsahu atï. projektu alebo plánu spôsobí, e celkovo bude èas hodnotená stupòom D. Na konci
súboru je uvedená porovnávacia èas, ktorá umoòuje urobi ohodnotenie celého hodnotenia jedným
zhròujúcim stupòom. Tak ako u súhrnných stupòov jednotlivých oddielov je i toto závereèné ohodnotenie zaloené na adekvátnosti jednotlivých uskutoènených èastí hodnotenia.

3.6.3 Uívatelia súboru doporuèení
Tento súbor doporuèení pre prieskum môe by pouívaný zodpovednými úradmi, príslunou intitúciou ochrany prírody aj ïalími osobami na zistenie toho, èi pre hodnotenie bol zhromadený
relevantný podkladový materiál a e hodnotenie  a predovetkým závery, ktoré z neho vyplynú  bolo
uskutoènené nato¾ko transparentne a objektívne, ako je to len moné. Súbor môe by vyuitý aj
úradníkmi Komisie, zaoberajúcimi sa iadosami o prieskum hodnotenia pod¾a èlánku 6.
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SÚBOR DOPORUÈENÍ PRE PRIESKUM HODNOTENIA POD¼A ÈLÁNKU 6
Hodnotené kritéria

1. Charakteristika projektu nebo plánu
1.1 Úèel a ciele projektu alebo plánu sú úplne vysvetlené
1.2 Dokumentácia obsahuje plány, diagramy a mapy,
z ktorých mono zrete¾ne urèi polohu navrhovaného projektu alebo plánu
1.3 Ve¾kos, rozmer, rozloha a záber/pokryvnos pôdy
projektu alebo plánu sú úplne vysvetlené
1.4 Uveïte podrobnosti o povrchových zmenách, ku
ktorým dôjde poèas jednotlivých etáp realizácie projektu alebo plánu
1.5 Popíte poiadavky na zdroje pre výstavbu/prevádzku a likvidáciu projektu alebo plánu (vrátane
vodných zdrojov, stavebného materiálu a prítomnosti osôb)
1.6 Uveïte èasový harmonogram jednotlivých èinností,
ktoré budú dôsledkom realizácie projektu alebo
plánu (vrátane pravdepodobného zahájenia a dokonèenia)
1.7 Popíte, aký odpad èi iné rezíduá budú vznika
(vrátane uvedenia mnostva) a spôsoby ich odstránenia
1.8 Identifikujte vetky odpady a ïalie rezíduá (vrátane kvantifikovate¾ných údajov), ktoré môu ma
konkrétny dopad v kontexte lokality sústavy Natura
2000
1.9 Popíte vetky ïalie sluby, potrebné k realizácii
projektu alebo plánu (vrátane produktovodov, nadzemného elektrického vedenia), ich umiestnenia a
prostriedky výstavby.
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby

Celkový stupeò pre èas 1

Pridelený
stupeò

Poznámky
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Hodnotené kritéria
2. Kumulatí vne úèinky
2.1 Identifikujte všetky projekty alebo plány,
ktoré mô u v ko mbinácii s navrhovaným
projekto m alebo plánom spôsobi vznik negatívnych dopadov na lokalitu sústavy Natura
2000
2.2 Definujte hranice, v ktorých ste identifikovali ku mu latívne úèinky
2.3 Definujte èasové horizonty, v rá mci ktorých
ste posudzovali ku mulatívne úèin ky
2.4 Identifikujte potenciálne cesty ku mulatívneho pôsobenia
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 2
3. Popis lokality sústavy Natura 2000
3.1 Popíšte lo kalitu z h¾adiska fy zic kých
charakteristík, typov biotopov, príto mnosti k¾úèových druhov a pod.
3.2 Uveïte ko mp letné cie le ochrany lokality
vrátane faktorov prispievajúcich k jej ochranárskej hodnote
3.3 Vysvetlite všetky plánované èi predvídate¾né ochranárske aktiv ity, u ktorých je pravdepodobné, e by mohli ovplyvni lokalitu
v budúcnosti
3.4 Vysvetlite existujúce východiskové podmienky – vrátane dynamiky druhov a biotopov
a ekológie (vrátane sezónnych výkyvov), fyzickú a chemickú skladbu a rozhodujúce štruktúrne a funkèné vzahy, udru júce integritu
lokality
3.5 Uveïte podrobnosti o hodnote lokality
v rámci sústavy Natura 2000 (napr. 15 % populácie v è lensko m štáte a pod.)
3.6 Popíšte na základe kvalifikovaného odhadu,
ako sa budú východiskové podmienky na
lokalite meni v budúcnosti, ak nebude projekt
alebo plán uskutoènený
3.7 Popíšte metódy pouité pre zber informác ií
o východiskových podmienkach lokality
3.8 Uveïte, s ktorý mi organizáciami bolo
rokované o tom, e zh ro mad ia informácie o
lokalite
3.9 Uveïte podrobnosti o organizáciách,
s ktorými bolo ro kované o tom, e zhro ma d ia
informácie o lokalite
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 3

Pridelený
stupeò

Poznámky
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Hodnotené kritéria
4. Zisovacie konanie  screening
4.1 Po kia¾ sa oèakáva, e na loka lite sústavy
Natura 2000 nedôjde k významný m dopadom,
je nutné pripoji Stanovisko o nezistení
významných dopadov, kde bude zrete¾ne
uvedené, ako sa došlo k takému záveru a ku
ktorému budú prilo ené doklady o to m, e
príslušné inštitúcie a úrady ochrany prírody
s týmto závero m súhlasia
4.2 Ak sa dajú identifikova mo né význa mné
dopady, musia by zrete¾ne vysvetlené a tam,
kde to je mo né, aj kvantifikované.
4.3 Metodiky, pouité v zisovacom konaní sú
dokladované
4.4 V do ku mentácii existujú jasné dôkazy o
tom, e hodnotenie moností ku mu latívnych
dopadov z iných projektov alebo plánov bolo
uskutoènené v dostatoènom rozsahu
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 4
5. Zodpovedajúce hodnotenie
5.1 Metódy hodnotenia a predpovedanie sú
zrete¾ne vysvetlené; sú uvedené a overené
zdroje info rmácií
5.2 Úèin ky proje ktu alebo plánu na definovanú
štruktúru a funkciu lokality sú úplne vysvetlené
5.3 Dopady projektu alebo plánu na definovanú
štruktúru a funkciu lokality sú úplne vysvetlené
5.4 Všetky ú zemné straty v rámci lokality èi
zmenšenia populácie druhov sú vyèíslené a
vyhodnotené z h¾adiska ich dopadu na ciele
ochrany lokality a na k¾úèové biotopy a druhy
5.6 Pravdepodobné dopady na lokalitu
spôsobené vyrušovaním, rozdelením, frag mentáciou a chemický mi zmenami atï. sú úplne
vyhodnotené a vysvetlené
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 5

Pridelený
stupeò

Poznámky
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Hodnotené kritéria
6. Zmieròujúce opatreni a
6.1 Zodpovedný úrad identifikoval vhodné
zmieròujúce opatrenia; tie boli posúdené
z h¾adiska ich pravdepodobných dopadov na
lokalitu
6.2 Existujú jasné dôkazy o tom, e
zmieròujúce opatrenia boli hodnotené v rámci
„hierarchie zmieròujúcich opatrení (s tým, e
preferovaným východiskom je úplne vylúèenie negatívnych dopadov na lokalitu)
6.3 Existujú jasné dôkazy o tom, e
zmieròujúce opatrenia majú podporu príslušných inštitúcií ochrany prírody
6.4 Existujú jasné dôkazy o tom, e
zmieròujúce opatrenia mo no zabezpeèi
v krátko- stredno- aj dlhodobom horizonte
prostredníctvom právnych alebo finanèných
mechanizmov
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 6
7. Alternatí vne riešenia
7.1 Všetky uskutoènite¾né alternatívne
riešenia boli identifikované a úplne vyhodnotené z h¾adiska ich pravdepodobných
dopadov na lokalitu sústavy Natura 2000
7.2 Identifikované alternatívy boli preverené a
vyhodnotené zodpovednou inštitúciou ochrany prírody a zodpovedným úradom
7.3 Kadé tvrdenie, e a lternatívne rieenia
neexistujú, je úp lne vysvetlené a je oprávnené
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò z a è as 7

Pridelený
stupeò

Poznámky
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Hodnotené kritéria

Pridelený
stupeò

8. Naliehavé dôvody prevaujúceho verejného záujmu
8.1 Tieto dôvody boli úplne preskúmané, vysvetlené
a ospravedlnené
Celkový stupeò za èas 8
9. Kompenzaèné opatrenia
9.1 Podstata kompenzaèných opatrení je úplne objasnená
9.2 Kompenzaèné opatrenia boli kompletne vyhodnotené z h¾adiska ich schopnosti udrova súvislos sústavy Natura 2000
9.3 Existujú jasné dôkazy (z predchádzajúcej praxe
alebo podrobných štúdií), e kompenzaèné opatrenia budú úspešné
9.3 Existujú jasné dôkazy, e kompenzaèné opatrenia
boli dostatoène prejednávané s príslušnými inštitúciami a organizáciami
9.4 Charakteristiky kompenzaèných opatrení (napr.
rozloha a pod.) budú zaistené pre budúce záujmy
ochrany prírody v krátko-, stredno- aj dlhodobom výh¾ade
9.5 Kompenzaèné opatrenia sú súèasou realizaèného plánu, obsahujúceho jasné ciele, monitoring
a reim starostlivosti (manamentu)
9.6 Existujú doklady o tom, e pokia¾ monitoring
odhalí zlyhanie schopnosti kompenzaèných opatrení splni pôvodné ciele, budú podniknuté kroky k náprave týchto nedostatkov
Doplòujúce kritéria pod¾a potreby
Celkový stupeò za èas 9

Poznámky
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Celk o vá h odn otiac a z ná mk a po d¾a èlánk u 6 v da nom prí pade
Ho dn oten á è as 
1. Ch ara kteris tika p ro jektu a lebo plán u

S tu peò

Pozn ámk y

2. Ku mu lat ív ne úèin ky
3. Pop is loka lity s ús tavy Natura 2 000
4. Z is o v acie ko nanie
5. Zod p ov edajú ce ho d no ten ie
6. Z mie rò ujú ce o p atren ia
7. A lternatív n e rieš en ia
8. Na lieh av é dô v od y p rev au júceh o verejn éh o
záujmu
9. Ko mp en zaèn é o p atren ia
Celk o vý s tu pe ò ho dn ote nia

Vš eo becné poz námk y k adek vá tn os ti hodn ote nia
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1. ÚVOD
Táto príloha bola zaradená s cie¾om poskytnú úvod k metódam pouívaným pri analýze dopadu
na suchozemské, mokraïové, sladkovodné a morské biotopy v rámci sústavy Natura 2000. Popísané
metódy pokrývajú etapu východzích podkladových túdií o faune, flóre a biotopoch, etapu identifikácie
a predpovedania pravdepodobných úèinkov ako aj etapu hodnotenia ich významnosti. Kvôli mnostvu
druhov a typov biotopov v celej Európe vak nemôe by uvedený úplný popis týchto metód; èitate¾ovi
preto odporúèame publikácie, kde mono získa podrobnejie informácie. V závere predchádzajúcej
kapitoly bol taktie uvedený zoznam webových stránok s ïalími uitoènými údajmi. Popisované metódy
sú v princípe zhodné s tými, ktoré sa pouívajú pri hodnotení vplyvov na ivotné prostredie a pri
hodnotení kumulatívnych úèinkov. Pre spracovanie podkladových túdií a uskutoèòovanie vyhodnocovania bude nutné zapojenie ve¾mi dobre zakolených a skúsených ekológov.

1.1 Èo sa oèakáva od ekologického hodnotenia?
Cie¾om ekologického hodnotenia je umoni pochopi skladbu a ekologický význam druhov, spoloèenstiev a ekosystémov v rámci oblasti, v ktorej má dôjs k realizácii prísluného zámeru, a odhadnú
ich pravdepodobnú odozvu na zdroj ruivého vplyvu. Ïalej sa robí predikcia (predpoveï) typu a
rozsahu pravdepodobného dopadu dotyèného zámeru na vo¾ne rastúce rastliny a vo¾ne ijúce ivoèíchy na danej lokalite. To následne vedie k navrhnutiu alternatív k návrhu zmieròujúcich opatrení, ktoré
by minimalizovali alebo úplne vylúèili predpovedané dopady, alebo k odmietnutiu návrhu, pokia¾ je taký
postup povaovaný za nutný. Na záver bude vypracovaný monitorovací program, indikujúci, ktoré javy
na danej lokalite majú by monitorované, v akých intervaloch a kým.
Spoloèenstvá a ekosystémy sa prelínajú. Sladkovodné mokrade zahàòajú gradient ekosystémov od
otvorených vôd po semiterestrické systémy ako sú raeliniská a bariny a tie zas prechádzajú do
suchozemských systémov ako sú trávnaté spoloèenstvá, vresoviská a lesy. Pri navrhovaní a koordinácii ekologického hodnotenia je nutné pamäta na to, e:
l sa nedá oèakáva, e by jediný ekológ sám dokázal obsiahnu vetky aspekty ekologického hodnotenia, a bude preto nutné naja pecialistov na rôzne taxonomické skupiny a/alebo ekosystémy;
l jednotlivé taxonomické skupiny alebo ekosystémy nemôu by sledované izolovane, a preto je treba
prácu a závery týmu pecialistov navzájom koordinova; a
l ekologické hodnotenie by malo by koordinované s ïalími aktivitami zaoberajúcimi sa environmentálnymi systémami ako je klíma, pôda a voda, ktoré predstavujú podstatné zloky ekosystémov.

1.2 Identifikácie potenciálnych dopadov
Úèinky kadého projektu na ivotné prostredie budú úplne jedineèné vïaka spôsobu jeho výstavby, prevádzky, dåky trvania a umiestenia. Tieto úèinky môu ma pôsobenie obmedzené len na danú
lokalitu (napr. priame odstránenie vegetácie), ale môu vplýva aj mimo òu (napr. zvyujúca sa hladina
ivín vedúca k eutrofizácii). Existujú vak niektoré veobecné metódy, ktorými mono tieto úèinky
klasifikova a napomôc tak zamera sa na podstatu dopadov a ich pravdepodobný rozsah. Mnoho
environmentálnych praktikov preto posudzuje akýko¾vek zámer predovetkým z h¾adiska jeho fyzických, chemických a biologických úèinkov.

Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvòujúcich územia Natura 2000

61

Fyzické úèinky. Fyzické zmeny ivotného prostredia môu zahàòa priame odstránenie vegetácie
so sprievodnými dopadmi na rastliny a ivoèíchy, vytváranie bariér pre pohyb suchozemských druhov
a (najèastejie) priame zmeny biotopov. Fyzické úèinky môu by ve¾kého merítka a teda vidite¾né,
avak môu by aj výrazne menie a menej nápadné. Priame zmeny biotopov najèastejie zahàòajú
znièenie urèitého typu biotopu nejakým druhom výstavby. K stratám biotopov vak dochádza aj
v dôsledku realizácie melioraèných plánov pre získavanie pôdy, zaváaním lokalít neiadúcimi materiálmi (odstránenie vrchnej vrstvy pôdy a zaaenie) a podobne.
Vytváranie bariér. Vznik bariér môe ovplyvni premiestòovanie mnohých druhov suchozemských organizmov vrátane migrácií na miesta rozmnoovania, ivotne dôleitých pre zachovanie niektorých druhov/populácií. Okrem zrete¾ne lokalizovaných a èasto intenzívnych úèinkov, spojených
s fyzickými premenami biotopov, môu nastáva úèinky ïalie, s ïaleko väèím dosahom, ktoré sú
spojené s fyzickými zmenami suchozemského prostredia. Líniové stavby (cesty, produktovody a nadzemné elektrovody), zámery s ve¾kým ploným záberom (hnedouho¾né lomy, zlaté doly) a plány na
rozsiahly urbanistický rozvoj likvidujú ve¾ké plochy biotopov a ovplyvòujú tak areály rozírenia /
migraèné cesty mnohých suchozemských organizmov.
Chemické úèinky. Medzi najèastejie patria zmeny v stave ivín, vnáania uh¾ovodíkov a zmeny
v pH, vedúce ku kontaminácii akými kovmi. Zmeny v stave ivín môu nasta priamo (ako napríklad
v odpadových usadzovacích nádriach pri likvidácii minerálnych látok), ako dôsledok ¾udských èinností
(ako v prípade likvidácie kalov z èistiarní odpadových vôd) alebo nepriamo negatívnym pôsobením
v oblastiach, ktoré majú uzavreté ve¾ké mnostvo ivín vo vrchných vrstvách pôdy. Existencia
mnohých typov vegetácie a biotopov závisí na nízkej hladine ivín a akéko¾vek vnáanie ivín má za
následok inváziu biotopovo nepôvodných druhov na úkor druhov domácich. Mimoriadny význam majú
taktie èinnosti, pri ktorých dochádza k zmenám pH pôdy.
Biologické úèinky  rastlinstvo. Èastým ve¾koploným problémom býva introdukcia nepôvodných rastlinných druhov, èasto pri závereèných povrchových úpravách po skonèení stavebných prác.
Nepôvodné druhy (èasto stromové) so sebou prináajú celý rad potenciálnych problémov. Môu rás
rýchlejie ako domáce druhy a v kompetícii s nimi by úspenejie; majú tendenciu uchyti sa prostredníctvom nesprávnych techník a postupov, ako je napríklad hlboká orba; môu dramaticky zmeni vodný
reim prísluného biotopu. Iné problémy predstavuje zvýená aplikácia pesticídov a zavedenie nových
genetických kmeòov druhov, ktoré sa síce u v danej oblasti vyskytujú, ale u týchto môe teoreticky
dôjs k zmene pôvodnej genetickej truktúry.
Biologické úèinky  ivoèístvo. Ve¾ký problém predstavuje otvorenie v minulosti neprístupných území nepôvodným druhom ivoèíchov, hlavne líkam, psom a zdivoèeným maèkám. Nepôvodné
ivoèíchy súaia s domácimi druhmi o potravu a ïalie zdroje a èasto nemajú iadnych prirodzených
nepriate¾ov, kontrolujúcich ich populácie. Odchyt nepôvodných druhov môe spôsobi, e do pascí
budú chytené aj domáce druhy.
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1.3 Ktoré zloky ekosystému by mali by skúmané?
Väèina ekosystémov je tvorených ve¾kým poètom komponentov, ktoré môu by ovplyvnené
konkrétnymi projektmi. Medzi tieto komponenty patria niektoré, oznaèované ako rozhodujúce premenné, ktoré sú kritické pri vyhodnocovaní stavu suchozemského prostredia, ktoré má by ovplyvnené,
pri predikcii pravdepodobných úèinkov projektu na toto prostredie a pri meraní ve¾kosti týchto úèinkov.
Odôvodnenie výberu týchto rozhodujúcich premenných by malo by súèasou dokumentácie. Medzi
komponenty, ktorých túdium býva najuitoènejie, patria napríklad:
l

komponenty významné pre èloveka (ekonomicky významné ivoèíchy a typy biotopov, druhy
významné pre ekoturistiku);

l

komponenty s vnútornou (implicitnou) hodnotou (vzácne alebo ohrozené druhy alebo stanovite
s výskytom mimoriadne diverzifikovaných spoloèenstiev èi mimoriadne cenných druhov);

l

k¾úèové komponenty. Niektoré k¾úèové druhy majú ve¾ký alebo relatívne vysoký úèinok na
truktúru biotopu alebo spoloèenstiev vzh¾adom k ich poèetnosti alebo ve¾kosti, èo má za následok
vznik kaskádového efektu na ostatné zloky ekosystému;

l

komponenty, slúiace ako indikátory zmeny, odráajúce zdravotný stav daného ekosystému.
Medzi tieto indikátory patria: spoloèenstvá organizmov a populácie druhov, toxikologická odpoveï
a biologicky podmienený nárast toxických látok.
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2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADOVÉ TÚDIE
2.1 Úvod
Východiskové podkladové túdie popisujú stav ivotného prostredia v oblasti, kam má by situovaný projekt pred jeho realizáciou. Sú východiskom pre hodnotenie a vyadujú rokovania a konzultácie
so pecialistami u na samom zaèiatku prípravy plánovania budúceho návrhu. pecialisti okrom toho,
e zaruèujú odbornos, musia taktie chápa potreby investora aj hodnotiacej intitúcie. Struèný východiskový súpis poiadaviek, ktorých sa ïalej musia vetci dra, musí by odsúhlasený vetkými
zainteresovanými stranami. Úspech je potom podmienený kvalitným prejednávaním a dostatoèným
finanèným zabezpeèením.
ivotne dôleité, avak èasto zloité je stanovenie oblasti pôsobenia dopadu, nako¾ko u väèiny
biotopov nie sú ich hranice definovate¾né. Preto sa taktie dopady abiotických èinite¾ov menia, napríklad vo vzahu k roènému obdobiu. Môe teda by potrebné uskutoèni dodatoènú revíziu hraníc
oblasti pravdepodobného dopadu na základe novozistených informácií a s touto skutoènosou musia
vetky túdie poèíta. Východiskové túdie by mali zahàòa aj fyzické parametre typu orientácie k
svetovým stranám, geológie a topografie, nako¾ko väèina záujmov, týkajúcich sa biotopov, má väzbu
na fyzické charakteristiky územia.
Niektoré z poadovaných informácií pre hodnotenie suchozemských biotopov by sa malo da
získa kompilaène z teoretických podkladov. Pri stanovení, èi dochádza k významným zmenám
v topografických charakteristikách, ako je napríklad pobrená erózia, môu by uitoèné mapy a
letecké snímky. Existujúce informácie vak môu by nedostatoèné a/alebo zastaralé; v takých prípadoch je potrebné vdy získa nové podklady.

2.2 Terénne túdie
Pokia¾ to je nutné, musia praktickí ekológovia vytvori nové èi prispôsobi existujúce základné
metodiky na zistenie informácií v takom formáte, ktorý umoní vytváranie prognóz. Posudzovaná
oblas by mala zahàòa to¾ko typov biotopov a taxonomických skupín, ko¾ko je moné. Dáta, získané
z terénnych prieskumov, by mali poskytnú objektívny základ pre hodnotiaci proces. Metódy zberu by
mali by opakovate¾né a vo väèine prípadov by mali by získavané kvantitatívne dáta. Pri výbere
odborníkov pre terénne túdie by mali ich navrhovatelia vychádza z predpokladu, e títo odborníci
budú oboznámení s poadovanými metódami zisovania zvolených rozhodujúcich premenných a budú
ma s nimi praktické skúsenosti. Táto Príloha nepopisuje detailne metódy zberu údajov, ale skôr
zdôrazòuje tie aspekty terénnych túdií, ktoré by mali by brané do úvahy a do konkrétnych túdií by
mali by zahrnuté.
Tam, kde teoretické podklady indikujú buï prítomnos druhov, populácií alebo spoloèenstiev,
uvedených v smernici o biotopoch a/alebo smernici o vtákoch, èi prítomnos biotopov vhodných pre
také druhy, prípadne kde teoretické podklady naznaèujú, e plánovaný zámer môe ma významný
dopad na územie, významné svojou vysokou ochranárskou hodnotou alebo v rámci územia hraníc
lokality, o ktorej je známe, e sa na nej nachádzajú významné druhy, populácie alebo spoloèenstvá,
bude potrebné uskutoèni rozsiahle botanické a zoologické kvantitatívne túdie. Podobne bude potrebné realizova ïalie prieskumy aj tam, kde tieto podklady naznaèujú, e sa na lokalite nachádza
zranite¾ný biotop so vzácnymi spoloèenstvami rastlín a/alebo ivoèíchov. Východzie informácie sú
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uvedené v tandardných dátových formulároch lokalít sústavy Natura 2000; okrem toho je potrebné
myslie na vyuitie detailných vedomostí miestnych odborníkov a predchádzajúcich terénnych túdií,
podniknutých v rámci daného územia.
Ïalie situácie, vyadujúce uskutoènenie nových súhrnných prieskumov, nastanú vtedy, ak:
teoretické podklady uvádzajú, e na dotknutom území sa vyskytujú druhy, povaované na miestnej
úrovni za významné;
l je pravdepodobné, e druhy môu by ovplyvnené v priebehu realizácie zámeru;
l populácie majú dôleité funkcie v rámci biotopov na mieste, do ktorého sa navrhuje realizácia
zámeru, a v jeho okolí; a
l dopad plánovaného zámeru povedie k významným zmenám biotopov (napríklad trvalé odstránenie
ivoèíchov spásajúcich trávu v urèitých typoch travinných biotopov).
l

Tam, kde je pravdepodobné, e dôjde k dopadu na významné druhy, malo by by, pokia¾ to je
moné, uvedené prísluné percento miestnej, regionálnej, celotátnej a celkovej populácie. Rovnako pri
rastlinách by mal by uvedený ich areál vo vzahu k celkovému poètu existujúcich biotopov. Ak má
dôjs k ovplyvneniu migrujúcich druhov, ak je to moné, opä by mala by uvedená ve¾kos postihnutej
populácie v pomere k miestnej, regionálnej, celotátnej a celkovej populácii.

2.3 túdie o rastlinách a biotopoch
Prieskumy biotopov predstavujú významnú súèas ekologických hodnotení. Cie¾om nasledujúcej
metodiky je predovetkým správne nasmerova plánovanie a uskutoèòovanie takých prieskumov;
uvedené sú dostupné monosti zberu vzoriek. Je dôleité ma na pamäti, e aisko vetkých biotopových prieskumov musí lea v území, ktoré má by postihnuté.
V ideálnom prípade by terénne prieskumy rastlín a biotopov mali zahàòa túdie o cievnatých
rastlinách, machoch, liajníkoch aj hubách. Je preto nevyhnutné získa poznatky od pecialistov, schopných identifikova vetky tieto skupiny.
Pri plánovaní detailných terénnych prieskumov existuje pä dôleitých faktorov:
ve¾kos vzorky
spôsob zberu (napr. náhodný výber, zber pod¾a vrstiev a pod.)
l meranie poèetnosti druhov
l environmentálne faktory
l metódy analýzy dát.
l
l

Prieskumy rastlín a biotopov sa líia v miere vynaloeného úsilia a sú ovplyvnené skladbou vegetácie na tudovanej lokalite, dåkou realizácie prieskumu a dostupnými finanènými zdrojmi a kvalifikáciou a skúsenosami osôb uskutoèòujúcimi prieskumy. Doporuèuje sa trojfázový postup:
Fáza 1. Zaoberá sa veobecným popisom biotopu (biotopov) a vegetaèných typov na tudovanej
lokalite; jej výsledkom je zoznam nájdených druhov.
Fáza 2. Poskytuje ïalie informácie o konkrétnych lokalitách v rámci celej skúmanej oblasti.
K tomu sú potrebné údaje o významnosti druhov v rámci spoloèenstiev, získané zberom kvantitatívnych
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vegetaèných údajov. Výstupom tejto fázy by mal by popis a klasifikácia vegetácie pod¾a veobecne
uívaných postupov.
Fáza 3. Intenzívny zber detailných kvantitatívnych informácií o populáciách druhov a o spoloèenstvách. Je najèastejie vyadovaný k objasneniu zloitého usporiadania vnútri spoloèenstiev alebo pre
stanovenie vzahov medzi druhmi a spoloèenstvami a jedného alebo viacerých kritických faktorov. Pre
hodnotenie pod¾a èlánku 6 smernice o biotopoch nemusí by fáza 3 potrebná.

2.4 Vtáky
Metódy sèítania vtákov sú ve¾mi dobre prepracované  porovnaj Bibby et al. (1992) pre techniky
sèítania irokého okruhu druhov vtákov (brodivce, dravci, sahovavé a nemigrujúce spevavce, pobrené morské vtáky a pod.) ako aj pre interpretáciu výsledkov sèítania a spôsoby monitorovania. Hockin
et al. (1992) popisujú ïalie výskumy o úèinkoch vyruovania na vtáky.
Tam, kde je pravdepodobné, e plánovaný zámer ovplyvní vzácne sa rozmnoujúce druhy, budú
vhodné metódy prieskumov závisie na tom, o aké druhy ide, a na typoch biotopov, kde sa tieto druhy
vyskytujú. Súèasou vetkých metód sú peie pochôdzky a automatickou poiadavkou je rozpoznávanie hlasov vtákov. Metódy sú ovplyvnené sezónnymi variáciami (obdobie rozmnoovania, obdobie
mimo túto dobu) a dennou dobou (skoré ráno je najvhodnejím èasom pre sèítanie väèiny druhov).
Adekvátnos výsledkov sèítania vtákov závisí na jeho opakovaní (skoré ranné návtevy v týdenných
intervaloch, zmeny smeru sèítacích trás s cie¾om zmapovania èo najväèej èasti lokality, zaznamenávanie polohy a doby pozorovaní). Presnos sèítania ovplyvòujú niektoré faktory, hlavne relatívna
poèetnos biotopov a vtákov, ich nápadnos a poèasie.
Veobecné sèítanie vtákov by malo zahròova jednu alebo nieko¾ko nasledujúcich techník (podrobnosti pozri v Bibby et al., 1992):
Mapovanie teritórií  môe by vyuité pre stanovenie hustoty, miest výskytu a teritórií.
l Líniové transekty  peie transekty pevnej dåky a polohy s nemennou rýchlosou chôdze.
l Bodové sèítanie  vyuíva náhodne zvolené body, na ktorých sú uskutoèòované pozorovania; je
to uitoèná technika pre poznávanie asociácií medzi vtákmi a biotopom.
l

Tam, kde plánovaný zámer bude ma potenciálny dopad na druhy alebo populácie, povaované
za miestne významné, väèina prieskumov bude pozostáva z najmenej jednej (s preferenciou väèieho
poètu) návtevy lokality v dobe prítomnosti vtákov, naèasované tak, aby dolo k èo najmeniemu
vyruovaniu, mimo doby sedenia na vajciach alebo kàmenia mláïat.
Plány alebo projekty, ktoré potenciálne môu ovplyvni miesta odpoèinku alebo kàmenia migrujúcich druhov, by mali by doprevádzané údajmi o mieste s najvyím výskytom daného druhu (druhov)
minimálne za posledných 5 rokov. Ak nie je takýto údaj k dispozícii, treba u takýchto druhov podniknú
prieskum dåky vyuívania lokality, a to v mesaèných intervaloch poèas celého obdobia vyuívania
lokality vtákmi.
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Zvlátne okolnosti  sèítanie noèných vtákov. Najúspenejou metódou pre detekciu noèných
druhov je vyuitie kombinácie bodového osvetlenia v predpokladanom teritóriu lovu/rozmnoovania
s prehrávaním magnetofónových nahrávok s hlasmi daných druhov k vyvolaniu teritoriálnej odpovede
(podrobnosti pozri v Bibby et al., 1992).

2.5 Cicavce
Väèina cicavcov sa skúma aie ako vtáky. Pri prieskumoch sa èasto vyuívajú náhodné
pozorovania/rozpoznávanie hlasov alebo známy výskyt, viazaný na stopy, trus alebo iné teritoriálne
znaèky. Mnohé techniky, pouívané pre zisovanie výskytu cicavcov na urèitom biotope, sú závislé na
vysokom stupni odbornosti a ve¾mi èasto bývajú èasovo nároèné. Napriek tomu musí by výskum
cicavcov integrálnou súèasou celkového ekologického hodnotenia lokality, na ktorej má potenciálne
dôjs k realizácii zámeru.
Pomerne ¾ahko sa dajú odhali úkryty cicavcov (hniezda, dutiny, nory a pod.); taktie trus a èasti
rastlín pozdå trás, ktorými sa pohybujú za potravou, sú uitoènými známkami ich výskytu, hlavne tých
druhov, ktoré majú mimoriadne nápadný spôsob získavania potravy. elmy a niektorí hlodavci vytvárajú
pri h¾adaní rastlinnej potravy alebo bezstavovcov charakteristické kàmne miesta. Ve¾mi skúsení pozorovatelia dokáu identifikova cicavce pod¾a výkalov, zbytkov ich koristi, zvukov a pachov. Väèina
odborníkov vak vyuíva predovetkým stopy alebo odchyt samotných jedincov. Stopy mono najlepie
nájs v hlinitých vlhkých úsekoch, kadia¾ cicavci prichádzajú pi; urèovanie pod¾a usporiadania stôp
môe u¾ahèi vhodná literatúra. Detaily o metódach prieskumu cicavcov uvádza Wemmer et al.
(1996).
Prítomnos urèitých druhov mono zisti pomocou ich zvukových nahrávok  ak sú jedinci týchto
druhov prítomní na lokalite, na tieto hlasy odpovedajú. Ide o uitoènú neagresívnu metódu pre vytvorenie obrazu o cicavcoch danej lokality. Pre noèné stromové druhy sa osvedèila kombinácia silného
bodového osvetlenia (100 W) v predpokladanom loviacom/páriacom teritóriu s magnetofónovou nahrávkou ich hlasov.
Druhy netopierov mono zaznamenáva pomocou ultrazvukových netopierích detektorov. Kadý
druh netopiera vysiela svoj vlastný ekolokaèný zvuk na konkrétnej frekvencii, ktorú mono vyladi na
komerène dostupnom detektore, napr. typu Anabat. Pouívanie takýchto detektorov je benou praxou pri uskutoèòovaní výskumu netopierov pre úèely procesu EIA a aj napriek urèitým problémom
poskytuje spo¾ahlivé údaje o tom, èi sa urèité druhy netopierov na lokalite vyskytujú. Väèina metód
prieskumov cicavcov a mnohé metódy odhadovania ich poèetnosti vyadujú odchyt. Pre cicavce
urèitých ve¾kostí na rôznych biotopoch existujú pecifické techniky a pasce, ako napríklad padacie
pasce, Longworthove alebo Shermanove pasce pre malé suchozemské cicavce, Elliotove pasce pre
stromové cicavce a netopierie siete a sieové pasce na netopiere. Odchyt by mali vykonáva oprávnení odborníci. Jones et al. (1996) obsiahle diskutuje celú kálu existujúcich techník pre odchyt
stredných a ve¾kých cicavcov; doporuèujeme tento text pred zahájením prác dôkladne preèíta.
Uskutoèòovanie výskumov je potrebné prispôsobi dobe a spôsobu rozmnoovania dotknutých druhov.
Zisovanie prítomnosti stredných a ve¾kých cicavcov je spravidla vhodnejie realizova menej
násilnými metódami. Základnou metódou je pouitie vlasových trubièiek. Ide o plastové trubièky,
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navnadené vhodným lákadlom, s lepiacou páskou. ivoèích sa o ne v snahe dosiahnu na návnadu
otiera a na pásku sa pritom nalepí trocha srsti, ktorú mono odobra k rozboru.
Ïalou nenásilnou metódou, uitoènou hlavne pri urèovaní kryptických (utajených) druhov, je
prieskum trusu. Zber a urèovanie trusu ve¾kých suchozemských cicavcov dáva uitoèný obraz
o druhoch, vyuívajúcich tudovanú lokalitu, a o ich distribúcii na nej. Zvlá prínosný môe by
výskum trusu predátorov, nako¾ko trus obsahuje kosti, srs, upiny a perie niektorých iných ivoèíchov
z danej lokality. Rozbor trusu je zloitý proces a môe by robený len skúseným odborníkom.

2.6 Obojivelníky a plazy
Rozhodujúcim faktorom pri prieskume plazov a obojivelníkov je denná doba, pretoe rozírenie
týchto chladnokrvných ivoèíchov a ich aktivitu ovplyvòuje teplota. U plazov sauje výskum ich
vysoká pohyblivos a ve¾ká diverzita.
Pre úèely ekologického hodnotenia sa prieskum plazov uskutoèòuje najèastejie formou priameho
pozorovania pozdå transektu, vedúceho cez rôzne typy biotopov, alebo prostredníctvom padacích
pascí, poloených v súradnicovom systéme vnútri celého tudovaného územia. Techniky prieskumu
obojivelníkov sú ve¾mi dobre zhrnuté v literatúre (pozri Heyer et al., 1994, pre obsiahly popis vetkých
aspektov monitorovania a merania obojivelníkov, ktoré zahàòajú úplnú druhovú inventarizáciu, zvukové
transekty, odchyt do pascí, zber lariev).

2.7 Suchozemské bezstavovce
U aj ve¾mi obmedzený prieskum odhalí mnostvo jedincov, ktoré je nutné determinova, èo
vyaduje pecialistov, hlavne pokia¾ poadujeme determináciu a na druhovej úrovni. Pred realizáciou
prieskumu bezstavovcov je dôleité stanovi jeho ciele, pod¾a ktorých sa riadi druh a úroveò pouitých
techník. Cie¾om môe by vytvorenie úplného zoznamu druhov (nie je dostatoène realistické, nako¾ko
ide o èinnos èasovo ve¾mi nároènú), reprezentatívny zoznam indikaèných druhov pre vetky vegetaèné spoloèenstvá na lokalite, zoznam pozoruhodných (vzácnych) druhov alebo klasifikácia spoloèenstiev bezstavovcov pomocou indikaèných druhov.
Brooks (1993) doporuèuje poloi si nasledujúce otázky, ktoré by si mal kadý zodpoveda ete
pred zahájením akéhoko¾vek prieskumu: kde a kedy zbiera, ko¾ko vzoriek èoho, aká metóda zberu
bude pouitá. Ideálne rozvrhnutie spôsobu zberu by malo odráa stupeò diverzity biotopu a na druhej
strane by mal by zber uskutoènite¾ný z h¾adiska vynaloeného úsilia a èasu. Mal by sa uskutoèòova
v roènom období, keï sa väèina druhov hmyzu nachádza v adultnej fáze ivotného cyklu (èo minimalizuje problémy s juvenilnými jedincami), musí sa vak v priebehu roka opakova, prièom je treba
venova mimoriadnu pozornos poèasiu. Za normálnych okolností sa venuje pozornos mimoriadnym,
reprezentatívnym (reprezentujúcim typ biotopu/vegetaèný typ) alebo indikaèným druhom. Techniky
zberu u bezstavovcoch popisujú Morris, Thurling & Shreeve (1995); patria medzi ne priame pozorovania a determinácie, prechádzanie transektom, chytanie siekou, odber vrchnej vrstvy pôdy, zber
z povrchu listov a rôzne metódy odchytu do pascí pre neskorie urèovanie a analýzu za pomoci
padacích, vytriasacích, lepiacich, vodných, svetelných alebo iných peciálnych pascí.
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2.8 Analýza dát a interpretácia výsledkov
Analýza dát musí by robená u v poèiatoèných etapách plánovania ekologickej hodnotiacej túdie,
aby bolo zabezpeèené, e zhromadené údaje budú môc by vyuité pri hodnotení okolností, ktoré sa
objavia poèas fázy stanovovania obsahu a rozsahu dokumentácie.
Veobecne mono kontatova, e nie je moné, uskutoènite¾né ani ekonomické skúma rozhodujúce premenné prostredníctvom vyzbierania celej populácie v záujmovej oblasti (Winer et al., 1991,
Underwood, 1997); vzorky je preto nutné odobera objektívnym spôsobom, pri ktorom predpokladáme,
e reprezentujú danú populáciu. K vyhodnoteniu miery spo¾ahlivosti toho, e vzorky skutoène reprezentujú celú populáciu a poskytujú tak dobrý podklad pre rozhodovanie, pouívame tatistické metódy.
Napriek svojej relatívnej zloitosti umoòujú tatistické testy odborníkovi odhadnú, èi rozdiely
medzi vzorkami odráajú skutoènú odlinos medzi jednotlivými prístupmi alebo èi ide len o náhodný
efekt. Kritickým krokom celého procesu je definovanie hypotéz, ktoré sa dajú následne testova.
Green (1979) a Underwood (1990) podávajú dobré preh¾ady postupov pri tatistickom testovaní
v ekológii. Vo väèine ekologických túdií sa pouívajú dva základné typy testov:
l univariantný, kde je testovaná hypotéza o jedinej závislej premennej a jej vzahy k jednej alebo
viacerým nezávislým premenným;
l multivariantný, pri ktorom sa zhlukujú skupiny objektov na základe ich podobnosti alebo odlinosti
(Clarke, 1993).
V rámci kadého z týchto typov existuje rozdelenie na parametrické a neparametrické testy.
Parametrické testy sú zaloené na meraní strednej hodnoty (priemerov) a rozptylu (tandardná odchýlka) a predpokladajú normálne rozdelenie dát. Neparametrické testy sú zaloené na radoch, u ktorých
sa nepredpokladá pravidelné rozdelenie dát. Popisy týchto metód mono nájs v mnohých uèebniciach,
napr. Siegel a Castellan (1988) a Winer et al. (1991). Tieto metódy poskytujú ekológom rad analytických nástrojov pre hodnotenie celkovej truktúry skúmaných spoloèenstiev organizmov a umoòujú
im posúdi pravdepodobnú odpoveï jednotlivých konkrétnych populácií druhov na potenciálne dopady.
tatistické testy by mali dovies vedca k uskutoèòovaniu zberu dát na základe logického rámca
tak, aby prináali odpoveï na konkrétne pecifické otázky. Èím presnejia je otázka, tým vyia je
pravdepodobnos, e získame jednoznaèný výsledok, t. j. èi existuje alebo neexistuje rozdiel. Potenciálnym problémom tatistických textov je to, e býva èasto zloité objasni implikácie netechnického
charakteru, plynúce z výsledkov tatistických textov, rozhodujúcim èinite¾om a zainteresovaným stranám.
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3. PREDPOVEDANIE DOPADU
3.1 Úvod
Po stanovení rozsahu poadovaných prác (úloha 2) a popise suchozemského prostredia, ktoré
môe by ovplyvnené (úloha 3), je nevyhnutné uskutoèni predpoveï toho, èo by sa s týmto prostredím
stalo pri existencii navrhovaného projektu. Je potrebné vyhodnoti i významnos predpovedaných
úèinkov tak, aby zainteresované strany mohli porovnáva a ohodnoti predpovedané pozitívne a negatívne dopady. Tie by mali by predpovedané èo najpresnejie a tak, aby východiská pre predpovede
boli úplne jednoznaèné. Kdeko¾vek to je moné, predpovede by mali by prezentované takým spôsobom, aby sa dali testova tak, aby sa mohli výstupy testov priamo prepoji s monitorovacím programom.

3.2 Vstupy pre predikciu dopadu
Predpovedanie odpovede (pokia¾ vôbec nejaká bude) rozhodujúcej premennej na vyruovanie
môe by obtiane a pokia¾ chýbajú podrobné vedecké informácie, vyaduje prístup s vyuitím princípu
preventívnych opatrení. Pre predpovedanie írky pravdepodobných dopadov je potrebné, aby boli
splnené nasledujúce podmienky:
l
l
l
l
l
l

ekológovia majú by dobre oboznámení s podstatou navrhovaného zámeru vrátane spôsobu realizácie, èinností pri výstavbe a èasového harmonogramu;
musia by uskutoènené podrobné predpovede fyzických a chemických zmien (èasto za pomoci
ïalích pecialistov), ktoré nastanú v dôsledku navrhovaného zámeru;
musí existova popis biotopov a zvolených rozhodujúcich premenných;
je potrebné vedie, akým spôsobom budú rozhodujúce premenné odpoveda na navrhovaný druh
vyruovania;
je nutné pozna pôsobenie podobných projektov z iných miest; a
je potrebné vedie o minulých, súèasných alebo iných schválených projektoch v okolí, ktoré môu
spôsobova spolu s hodnoteným projektom interaktívne alebo kumulatívne dopady.

3.3 Metódy predikcie dopadu
Predpovedanie dopadu navrhovaného projektu by sa malo vykonáva prostredníctvom truktúrovaného rámca (pozri Morris & Therivel, 1995; Thomas, 1998). K tomu je potrebné, aby bol identifikovaný typ dopadu  spravidla uvádzaný v podobe
priamych a nepriamych úèinkov;
krátko- a dlhodobých úèinkov;
l úèinkov výstavby, prevádzky a likvidácie;
l izolovaných a interaktívnych úèinkov; a
l kumulatívnych úèinkov.
l
l
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Pouívanými metódami sú:
Priame merania; napr. územia alebo biotopov znièených èi ovplyvnených, relatívnych strát
v populáciách druhov, biotopov a spoloèenstiev.
Obrazové, sieové a systémové diagramy; identifikujú následné reazce dopadov, vyvolané
dopadom priamym; nepriame dopady mono oznaèova ako sekundárne, terciárne a pod. na základe
príèinnej súvislosti ich vzniku. Systémové diagramy sú lepie ako diagramy sieové, pokia¾ ide
o ilustrovanie vzájomných vzahov a ciest pôsobenia vplyvov (pozri CEQ 1997, str. A-13  A-18).
Kvantitatívne predikèné modely; poskytujú matematicky odvodené predpovede, zaloené na
dátach a predpokladoch o sile a smere dopadov. Modely môu extrapolova predpovede, ktoré súhlasia
s údajmi z minulosti aj súèasnosti (analýzy trendov, scenáre vývoja, analógie, pri ktorých sa prenáajú
informácie z iných vhodných lokalít), a intuitívne predpovede. Normatívne prístupy k modelovaniu
pracujú s obráteným poradím, keï sa vychádza od poadovaného výstupu a hodnotí sa, èi navrhovaný
projekt tieto ciele naplní (pozri Morris a Therivel, 1995, str. 132138, a CEQ 1997 str. A-19  A23). Niektoré z bene pouívaných modelov predpovedania írenia zneèisujúcich látok vo vzduchu,
pôdnej erózii, ukladania sedimentov v prúde a kyslíkový deficit v zneèistených riekach.
Geografické informaèné systémy (GIS) sú vyuívané k vytváraniu modelov priestorových vzahov, ako je prekrývanie vrstiev, alebo k mapovaniu oblastí a lokalít, citlivých na stratu biotopov. GIS
predstavujú kombináciu poèítaèovej kartografie, ukladania mapových údajov a riadiaceho databázového systému, ukladajúceho atribúty typu vyuitia pozemku alebo svahovitosti. GIS umoòuje, aby uloené premenné boli ukázané, kombinované a ve¾mi rýchlo analyzované. (pozri Prílohu D, Morris a
Therivel, 1995)
Informácie z predchádzajúcich podobných projektov; môu by uitoèné, hlavne pokia¾ boli
uskutoènené kvantitatívne predpovede a ich výsledok bol monitorovaný v praxi.
Expertné stanoviská a úsudky; vyplývajúce z predchádzajúcej praxe a konzultácií.
Popis a korelácie: fyzické faktory (vodný reim, hluk), ktoré môu ma priamy vzah k rozíreniu
a poèetnosti druhov. Ak je moné predpoveda budúce fyzické podmienky, mono na tomto základe
predpoveda aj budúce poèetnosti.
Analýza únosnej kapacity (pozri CEQ, 1997, str. Q-33  A-36); pozostáva z identifikovania
prahovej hodnoty stresu, pod ktorým sa môu funkcie populácií a ekosystému ete udrova. Analýza
nosnej kapacity zahròuje identifikáciu potenciálne limitujúcich faktorov a navrhnutie matematických
rovníc, popisujúcich kapacitu zdroja alebo systému v podobe prahovej hodnoty, vyvolané kadým
z limitujúcich faktorov.
Ekosystémová analýza (pozri CEQ 1997, str. A-37  A-42). Cie¾om tohto postupu je vytvori
iroký regionálny poh¾ad v holistickom rámci. Ekosystémová analýza má tri základné princípy: (1)
akceptácia poh¾adu na ekosystémy na úrovni krajiny; (2) pouitie radu indikátorov vrátane dát na
úrovni spoloèenstiev a ekosystémov a (3) do úvahy sa berie mnostvo interakcií medzi ekologickými
komponentmi, ktoré sú potrebné k udrovaniu funkcií ekosystému.
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4. HODNOTENIE VÝZNAMNOSTI
Hodnotenie je proces, pri ktorom je vyhodnocovaná dôleitos alebo významnos dopadu projektu/
plánu (negatívneho èi priaznivého). Vo väèine prípadov ide o rozhodnutie, vychádzajúce z mnostva
faktorov; mono ho vak dosiahnu aj objektívnejím spôsobom za pouitia daných kritérií a tandardov. Glasson et al. (1999) verí, e hodnotenie by malo by èasto skôr jednoduchie a pragmatické,
ako zaloené na zloitých a dôkladne prepracovaných analýzach. Hodnotenie významnosti bude zaloené napríklad na nasledujúcich faktoroch:
l
l
l
l
l
l
l
l

charaktere a vidite¾nej hodnoty ovplyvneného prostredia;
írky, priestorového rozsahu a trvania oèakávanej zmeny;
schopnosti prostredia prune sa vyrovna so zmenou;
miere spo¾ahlivosti, s akou mono presne predpoveda zmeny;
existenciu stratégií, programov, plánov a pod., ktoré mono poui ako kritéria;
existencii environmentálnych tandardov, s ktorými mono porovnáva návrh (napr. normy kvality
ovzduia, kvality vody a pod.);
stupòa verejného záujmu a záujmu na prísluných environmentálnych zdrojoch a ïalích záleitostiach, spojených s navrhovaným projektom;
monostiach zmieròovania dopadov, trvalej udrate¾nosti a reverzibility.

Pri alternatívnom prístupe je potrebné pecifikova, èo za konkrétnych okolností predstavuje
významný dopad. Tento postup bol pouitý v Austrálii na základe zákona Austrálskeho zväzu o ochrane ivotného prostredia a ochrane biodiverzity z roku 1999. Kritéria významnosti sú stanovované
rôzne pre rôzne typy prírodných javov, napr. pre vyhlásené ramsarské mokrade, chránené ohrozené
druhy a ekologické spoloèenstvá, morské prostredie atï. Napríklad pre ramsarskú mokraï je dopad
významný, ak:
l sú znièené alebo zmenené èasti územia mokrade
l dôjde k rozsiahlej alebo kvantifikovate¾nej zmene prírodného hydrologického reimu mokrade (napr.
zmeny v dobe, trvaní a frekvencii období prúdenia podzemných a povrchových vôd do a z mokrade);
l je významne ovplyvnený biotop alebo ivotný cyklus pôvodného druhu, závisiaceho na mokradi;
l dôjde k rozsiahlej alebo kvantifikovate¾nej zmene vo fyzicko-chemickom stave mokrade (napr.
zmena salinity, zneèistenia, hladiny ivín, teploty, zákalu a pod.)
l do mokrade sú zavleèené invazívne druhy.
l Podobne pre oficiálne uznané migrujúce druhy je dopad povaovaný za významný, pokia¾:
l mení (vrátane fragmentácie, zmeny reimu vypa¾ovania, zmeny obehu ivín alebo hydrologického
cyklu), nièí alebo izoluje oblas s biotopom, významným pre preitie druhu;
l dôjde k zavleèeniu inváznych druhov na významné biotopy daného druhu;
l ványm spôsobom naruí ivotný cyklus (rozmnoovanie, kàmenie, migraèné chovanie alebo odpoèinok) ekologicky významnej èasti populácie druhu.
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Príloha 2

VZOROVÉ HODNOTIACE FORMULÁRE
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Tab. 1 Formulár pre zisovacie konanie
Struèný popis projektu alebo plánu
Struèný popis lokality sústavy Natura 2000
Kritéri a hodnoteni a
Popis individuálnych prvkov projektu (buï
pôsobiacich samostatne alebo v komb inácii
s inými plán mi alebo projekt mi), u ktorých je
pravdepodobne, e mô u ma dopady na
lokalitu sústavy Natura 2000
Popis všetkých pravdepodobných priamych,
nepriamych alebo sekundárnych dopadov
projektu (buï samostatných, alebo pôsobiacich
v komb inácii s iný mi plán mi alebo projekt mi)
na lokalitu sústavy Natura 2000 pôsobením
ve¾kosti a merítka;
záberu pôdy;
vzdialenosti od lokality sústavy Natura
2000 alebo od k¾úèových fenoménov
lokality;
poiadaviek na prírodné zdro je (èerpanie
vody a pod.);
poiadaviek na výkopové práce;
dopravných poiadaviek;
doby trvania stavby, doby prevádzky, dåky
likvidácie a pod.;
ostatné
Popis všetkých pravdepodobných zmien na
lokalite, vzn iknutých v dôsledku
redukcie rozlohy biotopu;
vyrušovania k¾úèových druhov;
frag mentácie biotopov alebo výskytu druhov;
zníen ie v druhovej hustote;
zmeny k¾úèových indikátorov, ma júcich
ochranársku hodnotu (kvalita vody a pod.);
zmeny klímy
Popis všetkých pravdepodobných dopadov na
danú lokalitu sústavy Natura 2000 z h¾ad iska
interferencie s k¾úèovými v zahmi, ktorý mi
je definovaná štruktúra lokality;
interferencie s k¾úèovými v zahmi, ktorý mi
je definovaná funkcia lokality.
Súpis indikátorov významnosti ako výsledku
identifikácie vyššie popísaných úèinkov
z h¾adiska
straty
frag mentácie
prerušenia
vyrušovanie
zmeny k¾úèových charakteristík loka lity
(napr. kvality vody a pod.)
Výp is tých prvkov projektu alebo plánu (v
rámci vyššie uvedených) alebo ich ko mb inácii,
u ktorých je pravdepodobné, e mô u ma
pravdepodobne vyššie uvedené typy dopadov
alebo u ktorých rozmer è i írka dopadov nie sú
známe.
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Tab. 2 Záznam o nezistení významných úèinkov
Názov projektu alebo plánu
Názov a poloha lokality sústavy Natura 2000
Popis projektu alebo pl ánu

Súvisí projekt alebo pl án priamo s
manamentom lokality ale bo je pre òu
nevyhnutný (uveïte podr obnosti)?
Existujú ïalie pr ojekty ale bo pl ány, ktoré, ak
budú hodnotené spolu s týmto projektom, by
mohli ovpl yvni l okalitu (uveïte
podrobnosti)?
Hodnotenie významnosti úèinkov
Popíšte, preèo je pravde podobné,
e projekt ale bo plán (samotný
alebo v kombinácii) bude ma
vplyv na lokalitu sústavy Natura
2000
Vys vetlite, preè o tieto úèinky nie
sú povaované z a výz namné

Zoznam inštitúcií, s ktorými bola
záleitos prerokovaná:
Výsledky rokovani a

Kto uskutoè nil
hodnotenie

Údaje zhromade né k uskutoène niu hodnotenia
Zdroje dát
Dosiahnutá úroveò
Kde sa dá zoznámi
hodnoteni a
s kompletnými
výsledkami hodnoteni a s
monosou
pri pomienkova?
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Tab. 3 Zodpovedajúce hodnotenie: Zmieròujúce opatrenia
Zoznam navrhnutých
opatrení

Vysvetlite, aký m spôsobom opatrenie vylúèi
negatívne úèinky na integritu lokality.

Vysvetlite, aký m spôsobom opatrenie zníi
negatívne úèinky na integritu lokality.

Dolo te, ako a ký m budú opatrenia realizované.

Uveïte doklad o miere
spo¾ahlivosti odhadu
pravdepodobnosti ich
úspešnosti

Uveïte èasový harmonogram realizácie opatrení, vo vzahu k pro jektu alebo plánu

Vysvetlite navrhovaný
monitorovací p rogram a
spôsob, akým sa bude
reagova na prípadný
neúspech opatrení

(i)
(ii)
(iii)
Zoznam navrhnutých
opatrení (viï vyie)

(i)

(ii)

(iii)
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Tab. 4 Zodpovedajúce hodnotenie
Hodnotenie úèinkov projektu alebo plánu na integritu lokality
Popíšte súèasti projektu alebo plánu (samotne alebo v kombinácii
s inými projektmi alebo plánmi), u
ktorých je pravdepodobné, e môu spôsobi vznik významných
úèinkov na lokalitu (zo zisovacieho konania)
Uveïte ciele ochrany lokality
Popíšte, ako projekt alebo plán
ovplyvní k¾úèové druhy a k¾úèové stanovite. Uveïte vetky nejasnosti a medzery v informáciách.
Popíšte, akým spôsobom by pravdepodobne mohlo dôjs k ovplyvneniu integrity lokality (podmienené jej štruktúrou a funkciou a
cie¾mi ochrany) projektom alebo
plánom (napr. stratou stanoviša,
vyrušovaním, rozdelením na dve
èasti, chemickými zmenami, hydrologickými zmenami, geologickými zmenami apod.). Uveïte
všetky nejasnosti a medzery v informáciách.
Popíšte, aké zmieròujúce opa-trenia by mali by uskutoènené pre
vylúèenie, zmiernenie, alebo nápravu negatívnych úèinkov na integritu lokality. Uveïte vetky
nejasnosti a medzery v informáciách.
Výsledky prejednávania
Názov inštitúcie alebo osoby,
s ktorou bolo uskutoènené rokovanie

Zhrnutie výsledkov rokovania
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Tab. 5: Hodnotenie alternatívnych rieení
Hodnotenie alternatívnych riešení
Popis cie¾ov plánu alebo projektu

Nulová alternatíva

Predvídate¾né negatívne úèinky projektu alebo plánu na lokalitu sústavy Natura 2000 na základe
zodpovedajúceho hodnotenia

Porovnanie s vybraným projektom alebo plánom
Moné alternatívne rieenia
Údaje o tom, akým spôPopis relatívnych úèinkov na ciele
ochrany lokality sústavy Natura 2000
sobom prebiehalo hodnotenie alternatívnych
(viac alebo menej negatívne úèinky)
riešení
Alternatívne umiestnenie/trasy
Alternatíva 1

Alternatíva 2
Alternatíva 3
Alternatívna ve¾kos a rozsah
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3
Alternatívne spôsoby dosiahnutia cie¾ov (napr. manament poiadaviek)
Alternatíva 1

Alternatíva 2
Alternatíva 3
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Tab. 5: Hodnotenie alternatívnych rieení (pokraèovanie)
Moné alternatí vne rieenia

Údaje o tom, akým
Popis relatí vnych úèinkov na ciele
spôsobom prebiehalo
ochrany lokality sústavy Natura 2000
hodnotenie
(viac alebo menej negatí vne úèinky)
alternatí vnych riešení
Alternatí vne metódy výstavby

Alternatíva 1
Alternatíva 2
Alternatíva 3
Alternatí vne prevádzkové metódy
Alternatíva 1
Alternatíva 2
Alternatíva 3
Alternatí vne metódy ukonèenia pre vádzky
Alternatíva 1
Alternatíva 2
Alternatíva 3
Alternatí vne è asové rozhrania
Alternatíva 1
Alternatíva 2
Alternatíva 3
Závery o hodnotení alternatí v
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Tab. 6: Stanovisko k hodnoteniu alternatívnych rieení
Popíšte alternatívne riešenie, ktoré vylúèi
alebo zmin imalizu je významné dopady na
lokalitu sústavy Natura 2000.

Vysvetlite, èím je navrhovaný projekt alebo plán
lepší v porovnaní s ostatnými hodnotenými
alternatívnymi riešeniami.

Uveïte závereèné stanovisko s vysvetlením, preèo sa dospelo k záveru, e v danom prípade nie sú
alternatívne riešenia, ktoré by vylúèili zníenie ochranárskej hodnoty lokality sústavy Natura 2000.
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Tab. 7: Vzorový formulár Záznamu o hodnotení (alternatívnych rieení)
Prerokovanie alternatívnych riešení
Zoznam inštitúcií, s ktorými boli uskutoènené
rokovania

Výsledky rokovaní

Údaje, zhromadené k uskutoèneniu hodnotenia
Kto uskutoènil hodnotenie
Zdroje údajov
Úroveò dokonèeného hodnotenia
Kde sú sprístupnené kompletné výsledky hodnotenia
a kde ich mono pripomienkova?

Dopad alternatív na lokalitu sústavy Natura 2000 je
povaovaný za negatívny

Dopad alternatív na lokalitu sústavy Natura 2000 je
povaovaný za pozitívny alebo
neutrálny

Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvòujúcich územia Natura 2000

Tab. 8: Hodnotenie kompenzaèných opatrení
Názov a struèný popis projektu alebo plánu a spôsobu, akým negatívne ovplyvní lokalitu sústavy Natura
2000

Popis kompenzaèných opatrení

Hodnotiace otázky
Akým spôsobom boli identifikované kompenzaèné
opatrenia?
Aké alternatívne opatrenia boli identitifikované?
Aký je vzah týchto opatrení k cie¾om ochrany danej lokality?
Týkajú sa tieto opatrenia negatívne ovplyvnených
bitopov a druhov, a to v proporcionálnom rozsahu?
Ako napomôu kompenzaèné opatreniav udrovaní alebo zlepšení všeobecnej
súvislosti sústavy Natura 2000?
Týkajú sa tieto opatrenia tej istej biogeografickej
oblasti v rovnakom èlenskom táte?
Pokia¾ si kompenzaèné opatrenia vyiadajú pouitie pozemkov mimo postihnutú lokalitu sústavy
Natura 2000, sú tieto pozemky v dlhodobom vlastníctve èi pod kontrolou navrhovate¾a projektu alebo
plánu alebo zodpovedajúceho ústredného alebo
miestneho úradu?
Existujú na lokalite, ktorá predstavuje kompenzáciu, rovnaké geologické, hydrogeologické, pôdne,
klimatické a ïalie miestne podmienky ako na lokalite negatívne ovplyvnenej projektom alebo plánom?
Poskytujú kompenzaèné opatrenia funkcie, porovnate¾né s tými, na ktorých boli zaloené kritéria
výberu pôvodnej lokality?

Aké doklady existujú o tom, e táto forma kompenzácie bude v dlhodobom poh¾ade úspená?

Odpovede
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Tab. 9: Formulár pre zápis o hodnotení (kompenzaèných opatrení)
Rokovanie o kompenzaèných opatreniach
Zoznam inštitúcií,
s ktorými bolo uskutoènené rokovanie

Výsledok rokovaní

Ko mpenzaèné opatrenia
sú povaované za prijate¾né

Údaje, zhromadené k uskutoè neniu hodnotenia
Kto uskutoènil hodnotenie

Zdroje údajov
Úroveò hodnotenia
Kde sa dá oboznámi s úplným znením
hodnotenia a vznáša k nemu pripomienky?

Ko mpenzaèné opatrenia
nie sú povaované za
prijate¾né
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Príloha 3

VYSVETLIVKY K TEXTU
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1

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prírodných biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín,
Úradný vestník Európskych spoloèenstiev, L 206, 22. 7. 1992, str. 7.

2

Pre úèely hodnotenia pod¾a èlánku 6 sa za lokality sústavy Natura 2000 povaujú územia, oznaèené ako lokality
významné pre Spoloèenstvo v zmysle smernice o biotopoch alebo klasifikované ako chránené vtáèie územia
v zmysle smernice o vtákoch 79/409/EHS.

3

Viï http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

4

Zoznam typov biotopov a druhov v záujme Spoloèenstva pozri prílohy smernice o vtákoch a smernice o
biotopoch. Ïalí výklad typov prírodných biotopov, obsiahnutých vo smernici o biotopoch, mono nájs
v Interpretaènom manuáli biotopov EU, CEC 1999, Brusel.

5

Európska komisia (2001)

6

Smernica Rady o hodnotení úèinkov urèitých plánov a programov na ivotné prostredie, OJ L 197, 21. 7. 2001,
str. 30

7

Veobecný pokyn k uskutoèòovaniu hodnotenia kumulatívnych úèinkov bol zostavený DG ENV (Hyder (1999))

8

V prípade informácií, odovzdávaných formálne Komisii na základe ustanovenia prvého pododstavca èlánku 6(4)
a pre stanovisko pod¾a druhého pododstavca toho istého èlánku, by mali by pouívané zodpovedajúce
tandardizované formuláre, vypracované Komisiou (príloha IV príruèky MN2000)
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