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DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/93
zo 16. novembra 2017
o zvýšení percentuálneho podielu rozpočtových zdrojov pridelených na projekty podporované
formou grantov na opatrenia v rámci podprogramu „Životné prostredie“ vyhradeného na projekty
na ochranu prírody a biodiverzity podľa článku 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1293/2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení
nariadenia (ES) č. 614/2007
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení
programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (1), a najmä na jeho
článok 9 ods. 4,
keďže:
(1)

Sú splnené podmienky na zvýšenie percentuálneho podielu rozpočtových zdrojov vyčlenených na projekty na
ochranu prírody a biodiverzity uvedené v článku 9 ods. 3 nariadenia o programe LIFE najviac o 10 %, nakoľko
celkové finančné prostriedky požadované počas dvoch po sebe idúcich rokov formou návrhov, ktoré patria do
prioritnej oblasti „príroda a biodiverzita“ a spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu, presahujú o viac než 20 %
zodpovedajúcu sumu vypočítanú na dva roky, ktoré uvedenému dvojročnému obdobiu predchádzali.

(2)

Vzhľadom na závery kontroly vhodnosti smerníc o ochrane prírody (2) týkajúce sa potreby rozšíriť dostupnosť
financovania s cieľom zlepšiť vykonávanie týchto smerníc, ako aj opatrenia č. 8 z Akčného plánu Komisie pre
ľudí, prírodu a hospodárstvo (3) sa Komisia rozhodla zvýšiť percentuálny podiel vo výške 55 % rozpočtových
zdrojov pridelených na projekty podporované prostredníctvom grantov na opatrenia v rámci podprogramu
„Životné prostredie“, ktoré patria do prioritnej oblasti „príroda a biodiverzita“.

(3)

Neočakáva sa, že zvýšenie percentuálneho podielu rozpočtových zdrojov na prioritnú oblasť „príroda
a biodiverzita“ povedie k redukcii zdrojov vyčlenených na projekty financované v rámci iných prioritných oblastí
podprogramu „Životné prostredie“, a to z dôvodu plánovaného zvýšenia ročného finančného krytia na
vykonávanie programu LIFE v rokoch 2018 – 2020 a zníženia miery spolufinancovania EÚ zo 60 na 55 %
v prípade väčšiny grantov na opatrenia patriacich do iných prioritných oblastí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V článku 9 nariadenia o programe LIFE sa odsek 3 nahrádza takto: „Minimálne 60,5 % rozpočtových zdrojov
pridelených na projekty podporované prostredníctvom grantov na opatrenia v rámci podprogramu“ Životné prostredie
„sa vyčlení na projekty na ochranu prírody a biodiverzity.“

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185, ďalej len „nariadenie o programe LIFE“.
(2) SWD(2016) 472 final [Pracovný dokument útvarov Komisie: Kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ o ochrane prírody (smernica
o ochrane vtáctva a smernica o ohrane biotopov)].
(3) COM(2017) 198 final a SWD(2017) 139 final (Akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 16. novembra 2017
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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