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Sústava Natura 2000 potrebuje lepšie riadenie, financovanie 
a monitorovanie, hovoria audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú potrebné zlepšenia v riadení, financovaní 
a monitorovaní sústavy Natura 2000, ktorá je hlavným programom EÚ v oblasti biodiverzity. 
Hoci audítori uznávajú dôležitú úlohu, ktorú sústava Natura 2000 zohráva v ochrane 
biodiverzity, zistili nedostatky v riadení a chýbajúce spoľahlivé informácie o nákladoch 
a financovaní. Financovanie nebolo dostatočne prispôsobené potrebám environmentálnych 
lokalít. 

Audítori navštívili 24 lokalít sústavy Natura 2000 vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, Poľsku 
a Rumunsku, ktoré pokrývajú väčšinu biogeografických regiónov v Európe, a konzultovali rôzne 
skupiny zainteresovaných strán. Uznali veľkú úlohu, ktorú sústava Natura 2000 zohráva v ochrane 
biodiverzity, dospeli však k záveru, že sústava nebola vykonávaná tak, aby sa využil jej plný 
potenciál.  

„Vytvorenie sústavy Natura 2000 bol dlhý proces, ktorý je teraz už zväčša dokončený. Na 
dosiahnutie primeranej ochrany biodiverzity v lokalitách sústavy Natura 2000 členské štáty musia 
ešte zaviesť náležité ochranné opatrenia, primerane financované a s uceleným súborom 
ukazovateľov na meranie dosiahnutých výsledkov,” povedal Nikolaos Milionis, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za túto správu. 

Audítori zistili, že členské štáty neriadili sústavu Natura 2000 dostatočne dobre. Koordinácia 
medzi príslušnými orgánmi, zainteresovanými stranami a susediacimi členskými štátmi sa 
nerozvinula dostatočne. Potrebné ochranné opatrenia sa často oneskorili alebo boli neprimerane 
vymedzené. Kontrolované členské štáty neposúdili náležite projekty s vplyvom na lokality sústavy 
Natura 2000. Hoci Komisia aktívne dohliadala nad členskými štátmi, bol priestor na zlepšenie 
oznamovania jej usmernení. Komisia riešila vysoký počet sťažností, vo všeobecnosti našla riešenia 
spolu s členskými štátmi, alebo v prípade potreby začala konania o porušení povinnosti.  

Finančné prostriedky EÚ sa nezmobilizovali dobre na podporu riadenia sústavy, hovoria audítori. 
Zvolený prístup bol založený na využívaní existujúcich fondov EÚ a audítori zistili nedostatok 
spoľahlivých informácií o nákladoch na sústavu a o potrebách jej financovania. Chýbal úplný 
obraz o skutočnom financovaní EÚ do roku 2013 a plánovanom vyčlenení finančných 
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prostriedkov na roky 2014 – 2020. Na úrovni lokalít plány riadenia zriedka obsahovali úplné 
posúdenie nákladov. Programové dokumenty obdobia rokov 2014 – 2020 neodrážali úplne 
potreby financovania a Komisia neriešila tieto nedostatky štruktúrovaným spôsobom. Systémy 
financovania EÚ boli nedostatočne prispôsobené cieľom lokalít. 

Systémy monitorovania a predkladania správ neboli primerané: neexistoval systém konkrétnych 
ukazovateľov výkonnosti o využívaní fondov EÚ na sústavu. Ukazovatele na úrovni financovania 
programov sa týkali skôr všeobecných cieľov biodiverzity než výsledkov ochrany sústavy. Plány 
monitorovania lokalít často neboli zahrnuté do dokumentov o riadení. Základné údaje 
o charakteristikách lokalít sa vo všeobecnosti neaktualizovali v nadväznosti na monitorovacie 
činnosti. Údaje, ktoré členské štáty vykazovali, boli príliš často neúplné a porovnateľnosť zostala 
výzvou.  

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní Komisii a členským štátom, ktorých cieľom je pomôcť 
dosiahnuť úplné vykonávanie smerníc o prírode, objasniť financovanie a účtovanie sústavy 
Natura 2000 a lepšie merať výsledky dosiahnuté sústavou. 

Poznámka pre vydavateľov 

Strata biodiverzity je jednou z hlavných environmentálnych výziev, ktorým EÚ čelí. Sústava 
Natura 2000 bola zriadená smernicami o vtáctve a biotopoch ako kľúčová zložka stratégie EÚ 
2020 na zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie stavu biotopov a druhov.  

Tieto smernice poskytujú spoločný rámec pre ochranu prírody vo všetkých členských štátoch. 
Sústava Natura 2000 má viac než 27 000 lokalít po celej Európe, v ktorých sa ochraňujú rôzne 
biotopy a druhy, pokrýva viac než 18 % územia a približne 6 % morskej plochy EÚ. Spoločensko-
ekonomické činnosti nie sú v lokalitách zakázané, ale členské štáty musia zabezpečiť, aby nedošlo 
k poškodeniu lokalít, a prijímať ochranné opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovenie 
priaznivého stavu ochrany cieľových druhov a biotopov. 

Osobitná správa č. 1/2017: „Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu 
je potrebné väčšie úsilie” je dostupná na webovej stránke eca.europa.eu v 23 jazykoch EÚ. 

 


