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KOMISJONI TEATIS KAITSEMEETMETE KEHTESTAMISE KOHTA NATURA 

2000 ALADE JAOKS 

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda suuniseid, et aidata liikmesriikidel 

kehtestada kaitsemeetmeid Natura 2000 alade jaoks. Dokument täiendab komisjoni 

teatisi erikaitsealade kehtestamise kohta ja looduskaitse eesmärkide seadmise kohta 

Natura 2000 alade jaoks ning seda tuleb käsitada koostoimes nimetatud teatistega.  

 

1. Mida loodusdirektiivi kohaselt nõutakse? 

Loodusdirektiivi artikli 1 punktis l on sätestatud, et erikaitseala on ühenduse tähtsusega 

ala, mille liikmesriik on määranud õigus- ja haldusaktide ja/või lepingu alusel ning kus 

kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, et säilitada või taastada nende looduslike 

elupaikade ja/või liikide populatsioonide soodsat kaitsestaatust, mille jaoks ala on 

määratud. 

Artikli 6 lõikes 1 sätestatakse üldine kaitsekord, mida liikmesriigid peavad kohaldama 

kõigi erikaitsealade ning kõigil neil aladel leiduvate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja 

II lisa liikide suhtes, välja arvatud elupaigatüübid ja liigid, mis on Natura 2000 

standardse andmevormi kohaselt tunnistatud ebaolulisteks. 

Artikli 6 lõige 1: „Liikmesriigid kehtestavad erikaitsealade suhtes vajalikud 

kaitsemeetmed, mille hulka kuuluvad vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, 

mis on eraldi välja töötatud või lisatud muudesse arengukavadesse, ning asjakohased 

õiguslikud, halduslikud või lepingulised meetmed, mis vastavad aladel esinevate I lisa 

looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele.” 

See eeldab sageli soodustavate ja ennetavate meetmete rakendamist, mille eesmärk on 

aidata saavutada direktiivi üldeesmärki. Sellega seoses erineb artikli 6 lõige 1 artikli 6 

kolmest ülejäänud lõikest, milles keskendutakse ennetavatele meetmetele, et vältida 

elupaikade halvenemist ja märkimisväärset häirimist (artikli 6 lõige 2) ning 

menetlustagatistele seoses kavade ja projektidega, mis võivad oluliselt mõjutada Natura 

2000 alasid (artikli 6 lõiked 3 ja 4). 

Erinevalt artikli 6 lõigetest 2, 3 ja 4, mida kohaldatakse ka linnudirektiivi alusel 

määratletud alade suhtes, käsitletakse artikli 6 lõikes 1 ainult erikaitsealasid ning seda 

lõiget ei kohaldata linnualade
1
 suhtes. Artikli 6 lõikes 1 sätestatuga sarnase 

lähenemisviisi kohaldamine linnualade haldamisel on ettenähtud linnudirektiivi artikli 4 

lõigetega 1 ja 2, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et I lisas nimetatud liikide ja 

reeglipäraselt esinevate rändlindude liikide elupaikade kaitseks kohaldatakse 

                                                 
1 Kord, millega kehtestatakse kaitsemeetmed linnudirektiivi alusel määratud linnualade jaoks, on 

sätestatud linnudirektiivi artikli 4 lõigetes 1 ja 2. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ET.pdf
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erimeetmeid, et kindlustada nende liikide säilimine ja paljunemine levikualal. See 

tähendab, et linnualade suhtes kohaldatakse erikaitsealadega sarnast kaitsekorda. 

Artikli 6 lõike 1 kohaldamine on kohustuslik, vajalikud kaitsemeetmed tuleb 

kehtestada kõigi erikaitsealade jaoks. 

Artikli 6 lõike 1 õiguslik tõlgendamine 

Kohtuasjas C-508/04 on Euroopa Kohus sedastanud, et liikmesriik ei saa hoida kõrvale 

Natura 2000 alade jaoks vajalike kaitsemeetmete kehtestamisest. „Direktiivi artikli 6 

lõikest 1 tuleneb, et „vajalikud kaitsemeetmed” tuleb kehtestada igal juhul, mitte 

„vajaduse korral”. „Vajaduse korral” käib selles sättes vaid kaitsekorralduskavade 

kohta ning seda ei saa mõista kui üldist kitsendust kohustusele kehtestada vajalikud 

õiguslikud, halduslikud või lepingulised meetmed...  

Direktiiv kohustab seega vastu võtma vajalikke kaitsemeetmeid, mis välistab 

liikmesriikide igasuguse kaalutlusõiguse... Lisaks ei saa lihtsat halduspraktikat, mis võib 

sõltuda ametiasutuse suvast ning mida ei ole piisavalt avalikustatud, pidada nende 

kohustuste täitmiseks, mis lasuvad liikmesriigil seoses direktiivide ülevõtmisega”. 

 

2. Mida kaitsemeetmete all mõeldakse?  

Artikli 6 lõike 1 kohaselt peavad erikaitseala kaitsemeetmed vastama aladel esinevate 

I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele. 

Ökoloogilised vajadused hõlmavad nii abiootilisi kui ka biootilisi tegureid, mida 

peetakse vajalikuks, et tagada elupaigatüüpide ja liikide säilimine, sealhulgas nende 

seotus füüsilise keskkonnaga (õhk, vesi, pinnas, taimestik jne).  

Need vajadused põhinevad teaduslikel andmetel ja tuleks määratleda iga üksikjuhtumi 

korral eraldi. See tähendab, et eri liikide ökoloogilised vajadused võivad kaitsealal olla 

erinevad, samuti võivad erineda sama liigi ökoloogilised vajadused erinevatel 

kaitsealadel. Siiski ei ole vaja kehtestada erilisi kaitsemeetmeid aladel esinevate liikide 

või elupaigatüüpide suhtes, mis on Natura 2000 standardse andmevormi kohaselt 

tunnistatud ebaolulisteks.
2
  

Natura 2000 alal vajalikud kaitsemeetmed peaksid olema seotud selle ala kaitse-

eesmärkidega. Ala kaitse-eesmärkides määratletakse kaitsealal esinevate liikide või 

elupaigatüüpide soovitud tingimused või seisund. Nende kindlaksmääramisel tuleb 

lähtuda iga märkimisväärselt esindatud liigi ja elupaigatüübi kaitse tasemest ajal, mil 

kaitseala määratleti standardse andmevormi kohaselt kui ühenduse tähtsusega ala. Selleks 

et teha kindlaks iga liigi ja elupaigatüübi esinemine konkreetsel alal võetakse standardse 

andmevormi puhul arvesse kolme kriteeriumi (esindavus; elupaigatüüpide suhteline 

pindala ja kaitsetase; liikide populatsioon ning kaitsetase ja isoleeritus)
3
.  

                                                 
2 St kõik need liigid, mille kohta on märgitud, et nende populatsiooni suurus ja tihedus kogu riigi territooriumil on 

väike, ning elupaigatüübid, mida esineb vähe (D-kategooria). 

3 Vt uusi aruandlusjuhiseid ja uut standardset andmevormi: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT


3 

Ala kaitse-eesmärkidega nähakse enamasti ette kas konkreetsel alal esinevate 

liikide/elupaigatüüpide seisundit tuleb säilitada (kui seisund on juba hea) või parandada. 

Sel moel saab iga ala panustada parimal võimalikul viisil soodsa kaitsestaatuse 

saavutamisse asjaomasel (siseriiklikul biogeograafilisel) tasandil, võttes arvesse 

asjaomaste liikide või elupaigatüüpide looduslikku levilat.  

Kui Natura 2000 ala kaitse-eesmärgid on määratletud, siis kaitsemeetmete 

määratlemisel ja kehtestamisel saab kohaldada teatavat paindlikkust ja kaaluda 

võimalikke alternatiive, võttes arvesse ka alal toimuvat muud sotsiaalmajanduslikku 

tegevust. 

Kaitsemeetmed on mehhanismid ja meetmed, mis tuleb Natura 2000 alal kasutusele 

võtta, et saavutada alaga seotud kaitse-eesmärgid. 

3. Millal tuleb vajalikud kaitsemeetmed kehtestada? 

Liikmesriigid peavad andma ühenduse tähtsusega aladele erikaitseala staatuse ja 

alustama artikli 6 lõikega 1 ettenähtud vajalike kaitsemeetmete rakendamist kuue 

aasta jooksul pärast seda, kui komisjon on loodusdirektiivi artikli 4 lõike 4 kohaselt 

heaks kiitnud ala määramise ühenduse tähtsusega alaks. Erikaitseala staatuse andmine 

tähendab, et tuleb alustada artikli 6 lõike 1 rakendamist. Seega kuue aasta jooksul, mis 

kulub ala määramisest ühenduse tähtsusega alaks kuni erikaitseala staatuse saamiseni, 

tuleb välja töötada vajalikud kaitsemeetmed, mida saaks rakendada kohe, kui alale 

omistatakse erikaitseala staatus. Seetõttu on soovitatav, et liikmesriigid alustaksid 

vajalike kaitsemeetmete väljaselgitamist aegsasti enne kõnealuse tähtaja möödumist. 

Seda kinnitati ka Makaroneesia kohtuasja (C-90/10) puhul kui leiti, et liikmesriik ei 

suutnud täita oma kohustusi „võtta vastu ja kohaldada vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ 

artikli 6 lõigetele 1 ja 2 asjakohaseid kaitsemeetmeid ja -süsteeme, et vältida elupaikade 

halvenemist ja liikide märkimisväärset häirimist ning tagada nende õigusliku kaitse 

erikaitsealadel, mis on loetletud otsuses 2002/11/EÜ”, millega kiideti rohkem kui kuus 

aastat tagasi heaks ühenduse loetelu ühenduse tähtsusega alade kohta.  

Hiljem võib Natura 2000 alade kaitsemeetmeid muuta või kohandada, võttes arvesse uusi 

asjakohaseid teadmisi või elupaigatüüpide ja asjaomaste liikide kaitsestaatuse võimaliku 

muutumist. 

4. Kuidas rakendada artikli 6 lõiget 1? 

Vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõikele 1 kuuluvad vajalike kaitsemeetmete hulka 

- „vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, mis on [alade jaoks] eraldi 

välja töötatud või lisatud muudesse arengukavadesse, ning  

- asjakohased õiguslikud, halduslikud või lepingulised meetmed, mis vastavad aladel 

esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele 

vajadustele.” 

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, on valik jäetud liikmesriikide teha. Direktiivis on 

esitatud taotletavad eesmärgid ja sätted, mida tuleb kohaldada, kuid artikli 6 lõike 1 

puhul on jäetud liikmesriikide otsustada, kuidas neid sätteid praktikas kohaldada. Sageli 

on artikli 6 lõikes 1 osutatud võimalusi kasutatud kombineeritult ka Natura 2000 alade 

haldamiseks. 
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Kaitsekorralduskavad 

Kaitsekorralduskavasid kasutatakse ELi riikides laialdaselt. Kuigi loodusdirektiivi 

kohaselt puudub Natura 2000 alade puhul automaatne kaitsekorralduskava koostamise 

nõue, tundub et enamikus liikmesriikides on see eelistatud valik ja paljudes 

liikmesriikides käsitletakse seda isegi kohustusena. 

Üldiselt kasutatakse ala kaitsekorralduskava selleks, et määrata kindlaks ala kaitse-

eesmärgid ning nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed. 

Kaitsekorralduskavad on sageli suunised kaitsekorraldaja ja muudele huvitatud isikutele, 

kuidas Natura 2000 alade kaitset korraldada ning kuidas kaasata sotsiaalmajanduslikke 

sidusrühmi ja ametiasutusi kindlaks määratud vajalike kaitsemeetmete elluviimisel.  

Kaitsekorralduskavad on kasulikud, et tagada artikli 6 lõike 1 rakendamine selgel ja 

läbipaistval viisil, mis võimaldab kõikidel sidusrühmadel olla kursis Natura 2000 raames 

toimuvaga ning tagada sidusrühmade aktiivne osalemine arutelus. 

Kaitsekorralduskavadest võib abi olla ka meetmete rahastamisvõimaluste 

kindlaksmääramisel ja parema integreerituse saavutamisel muude kavadega.  

Kaitsekorralduskavad võivad olla kas eraldiseisvad dokumendid või integreeritud 

muudesse arengukavadesse eesmärgiga võtta keskkonnaküsimusi arvesse ka ELi muudes 

poliitikavaldkondades. Integreeritud kavade puhul, on oluline tagada, et alal esinevate 

asjaomaste elupaikade ja liikide jaoks on kehtestatud selged eesmärgid ja kaitsemeetmed. 

Natura 2000 alade puhul kasutavad liikmesriigid praegu mitut liiki 

kaitsekorralduskavasid: 

– üksikute alade või alade rühma kaitsekorralduskavad, 

– valdkondlikud kaitsekorralduskavad, milles on sätestatud eesmärgid ja konkreetsed 

meetmed Natura 2000 alade jaoks, mis on seotud konkreetse sektoriga (nt metsandus, 

põllumajandus, vesi jne). 

Siiski tuleb märkida, et muude kaitsealade (nt riiklike kaitsealade või loodusparkide jne) 

olemasolevad kaitsekorralduskavad ei ole alati piisavad, et korraldada Natura 2000 alade 

haldamist ja neid kavasid tuleks seetõttu kohandada vastavalt konkreetsetele kaitse-

eesmärkidele, mis on seotud nendel aladel esinevate ühenduse tähtsusega liikide ja 

elupaigatüüpidega. Lisaks ei pruugi muud liiki kaitsealade piirid ühtida Natura 2000 

kaitsealade piiridega. 

 

Õigus-, haldus- ja lepingulised meetmed  

Õigus-, haldus- ja lepinguliste meetmete hulgast on võimalik leida sobivad meetmed 

iga ala kaitse-eesmärkide saavutamiseks. Sageli on need aktiivse haldamise meetmed, 

kuid mõnel juhul võivad hõlmata ka passiivsemaid ennetavaid meetmeid (nt sekkumiseta 

juhtimine). Teisest küljest ei pea alati võtma uusi meetmeid, kuna ala kaitse-eesmärgid 

võib saavutada ka olemasolevate meetmete kohaldamisega. 

- Õigusmeetmed lähtuvad üldjuhul menetlusõiguse sätetest ning selliste meetmetega 

võib kehtestada erinõudeid kaitsealal lubatud, piiratud või keelatud tegevuste suhtes. 
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- Haldusmeetmetega saab kehtestada asjakohaseid sätteid kaitsemeetmete 

rakendamiseks või muude tegevuste lubamiseks kaitsealal. 

- Lepingulised meetmed hõlmavad lepingute või kokkulepete sõlmimist tavaliselt 

kaitseala korraldusasutuse ning maa omaniku või kasutaja vahel. 

Soodustavaid tegevusi hõlmavate meetmete seas on põllumajanduse ja metsanduse 

keskkonnameetmed hea näide sellest, kuidas Natura 2000 aladega seotud lepingute 

sõlmimisel võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke vajadusi. 

Lepingulise meetmena võib vaadelda põllumajanduse keskkonnaleppeid, mis sõlmitakse 

põllumajandustootjatega maaelu arengu määruse raames, ning mille eesmärk on säilitada 

või parandada teatavate elupaigatüüpide (nt niidud, karjamaad) ja liikide kaitsestaatust 

mitmel kaitsealal korraga. Metsanduse keskkonnameetmetele toetudes võib sõlmida 

lepinguid ja kokkuleppeid metsaomanikega metsa haldamiseks, et kaitsta elupaiku ja 

liike. 

Võttes arvesse võimaluste paljusust vajalike kaitsemeetmete kehtestamiseks, võib 

osutuda vajalikuks kasutada muud liiki lepinguid ja kokkuleppeid või muud tüüpi 

erimeetmeid, sealhulgas vabatahtlikke kaitsemeetmeid. 

5. Olulised aspektid, mida tuleb arvesse võtta vajalike kaitsemeetmete 

kehtestamisel. 

Paljudes riikides on olemas juhised Natura 2000 alade kaitsemeetmete või 

kaitsekorralduskavade koostamiseks. Järgnevalt on esitatud mõned peamised olulised 

aspektid, mida tuleb arvesse võtta. 

Usaldusväärne teabebaas 

Selleks et määrata kindlaks asjakohased ja teostatavad kaitsemeetmed ning need 

kehtestada, on vaja usaldusväärset teabebaasi kaitsealal valitsevate tingimuste kohta, seal 

esinevate liikide ja elupaikade seisundi kohta ning neid mõjutavate peamiste 

survetegurite ja ohtude kohta, maakasutuse ja sidusrühmade huvide kohta jne.  

Välja tuleb selgitada peamised maakasutusviisid ja tegevused, mis võivad mõjutada 

asjaomaste elupaikade ja liikide kaitsestaatust ning kindlaks määrata kõik asjaomased 

sidusrühmad, keda tuleb kaasata või kellega konsulteerida kaitsekorralduskavade 

koostamise käigus. See analüüs võimaldab näha võimalikke vastuolusid aga ka viise ja 

vahendeid nende lahendamiseks. 

On kasulik kindlaks määrata ja kaardistada oluliste looduslike tegurite (elupaigatüüpide 

ja liikide) täpne asukoht ning kaitsealal toimuv ja kavandatud sotsiaalmajanduslik 

tegevus. Need kaardid on vajalikud, et arutada sidusrühmadega ala kaitsekorralduse 

vajadusi. 

Kaitsemeetmete koostamise üldeesmärk peaks olema saavutada ala ühtne haldamine 

võttes arvesse sidusrühmade kõiki asjaomaseid huvisid ja integreerida neid võimalikult 

suurel määral kaitseeesmärkide saavutamisse.  

Osalemine, konsulteerimine ja teabevahetus 

Üldsuse osalemine Natura 2000 ala kaitsekorralduse kavandamisel ja ettevalmistamisel, 

mis võimaldab võtta arvesse kaitsealal elavate ja töötavate ning kaitseala kasutavate 
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inimeste arvamust, võib pakkuda suurepärase võimaluse, et luua keskkonnakaitse suhtes 

soodsam ühiskondlik hoiak. 

Edu tõenäosust saab oluliselt suurendada, kui ala kaitsekorraldusse on kaasatud ja sellega 

tegelevad paljud sidusrühmad. Avaliku konsultatsiooni ajaks tuleb teha kättesaadavaks 

asjakohane vahend, et osalemine konsultatsioonides oleks tagatud kogu 

kavandamisprotsessi jooksul enne kaitsekorralduskava heakskiitmist ja avaldamist. 

Varajaste konsultatsioonide korraldamine ja sidusrühmade kaasamine alates 

esimesest etapist eeldab multidistsiplinaarset ja asjatundlikku lähenemisviisi. 

Asjakohane teabevahetus kõigi sidusrühmadega võimaldab selgitada neile protsessis 

osalemise tähtsust ja sidusrühmade rolli. On oluline, et kõiki sidusrühmi teavitataks ala 

kaitse-eesmärkidest juba varajases etapis. Ala tähtsust elupaikade ja liikide kaitsmisel 

tuleb selgitada arusaadavalt, et see oleks kaitsealal elavate või seda kasutavate inimeste 

jaoks lihtsalt mõistetav ja aitaks neil aru saada, kui tähtis on võtta meetmeid ala 

nõuetekohase kaitsekorralduse tagamiseks ja kui oluline on nende osalemine selles 

protsessis.  

Mitmes ELi liikmesriigis kohaldatava hea tavaga nähakse ette, et kõigi asjaomaste 

sidusrühmade aktiivse osalemise tagamiseks luuakse kaitsekorralduse kavandamises 

osalevad juhtrühmad või -komiteed. Tavaliselt kuuluvad nendesse juhtkomiteedesse 

asjaomaste kohalike asutuste ning Natura 2000 ala maaomanike, -kasutajate ja peamiste 

ettevõtjate esindajad.  

Tõhusa avaliku konsultatsiooni korraldamine eeldab tõhusat korraldustegevust ja 

poliitiliste tasandite koostööd, piisavat personali ja eelarvet ning tõhusate 

teabevahendite ja -kanalite kasutamist. Selleks et aidata sidusrühmadel, eelkõige 

nendel, mis ei ole otse keskkonnajuhtimisega seotud, mõista paremini keskkonnaalaseid 

õiguslikke kohustusi, iga kaitseala jaoks kavandatavaid kaitse-eesmärke ja -meetmed 

ning võimalusi, mis ala asjakohase haldamisega kaasnevad, võib osutuda vajalikuks 

korraldada hästi eesmärgistatud koolitusi ja teavitamist ning mõnel juhul (vajaduse 

korral) pakkuda ka tõhusat abi konfliktide lahendamiseks. Selline teguviis aitab 

lihtsustada haldusküsimustega seotud lepingute sõlmimist.  

Samuti on ilmnenud, et kaitsemeetmete väljatöötamisel, sidusrühmade kaasamisel ja 

mõnel juhul ka konfliktide lahendamisel on palju kasu nn kaitseala eriesindaja 

määramisest. Eriesindaja võib ametisse nimetada ja/või teda rahaliselt toetada vastutav 

asutus, kuid eriesindaja võib olla valitud ka peamiste maaomanike, kohaliku 

omavalitsuse, kohalike valitsusväliste organisatsioonide või muude sidusrühmade 

esindajate seast. Lisaks osutatud ülesannetele võib eriesindaja ülesandeks olla ka 

meetmete rakendamise järelevalve või hõlbustamine. 

Vajalike kaitsemeetmete määratlemine 

Kaitsemeetmed tuleks määratleda piisavalt üksikasjalikult, et hõlbustada nende 

rakendamist (kes teeb mida, millal ja kuidas) ja ära hoida võimalikke konflikte, mis 

võivad tuleneda puudulikust teabest. Kaitsemeetmed peavad olema realistlikud, 

mõõdetavad ja kontrollitavad. Kaitsemeetmete kirjeldamisel peaks keelekasutus olema 

selge, et meetmed oleksid üldsusele mõistetavad.  

Kaitsemeetmete määratlemiseks on vaja piisavaid tehnilisi teadmisi, mis võimaldavad 

kaaluda võimalikke meetmeid kaitseala eesmärgi saavutamiseks. Kindlaks tuleb määrata, 

millised meetmed on olulised ja milliste rakendamiseks on olemas alternatiivsed 
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võimalused, et kaitsekorralduskava raames saaks meetmeid kohalikest huvidest lähtudes 

kohandada. Esitada tuleb meetmete rakendamise täpne asukoht ja kirjeldada meetme 

rakendamiseks vajalikke vahendeid ja meetodeid. See on kõige lihtsamini teostatav 

töökavas, milles märgitakse meetmete rakendamise aeg ja kirjeldatakse sellesse kaasatud 

isikute ülesandeid ja vastutust. Töökava peaks olema piisavalt paindlik, et võimaldada 

selle läbivaatamist ja kohandamist lähtudes näiteks juba rakendatud meetmete 

tulemustest. Oluline on ka määrata tähtaeg võetavate kaitsemeetmete läbivaatamiseks, et 

uurida meetmete sobivust, kaitse-eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ning 

kontrollida meetmete asjakohasust, mõõdetavust ja rakendamist. 

Rahalised vahendid meetmete rakendamiseks. Eeldatavad kulud ja tulud ning võimalike 

rahastamisvahendite kindlaksmääramine 

Võimaluse korral tuleks kaitsemeetmete rakendamiseks vajalikke vahendeid (sh teavet 

kavandatavate tegevuste rakendamise, järelevalve ja haldamise, hüvitiste maksmise jne 

hinnanguliste kulude kohta) arvesse võtta Natura 2000 alade haldamiseks ettenähtud 

vahendite raames. Sama olulised kui rahalised vahendid on ka inimressursid. Natura 

2000 alade nõuetekohaseks haldamiseks on vaja, et meetmete kavandamises ja 

rakendamises osaleksid sobivate oskustega inimesed. See teave on oluline, et koondada 

vahendeid erinevatest võimalikest allikatest ja toetuskavadest. 

Lisaks sellele, et tagatakse selge alus kaitse-eesmärkide saavutamiseks, võib 

kaitsemeetmete kehtestamine Natura 2000 alade jaoks tuua olulist kasu ühiskonnale ja 

majandusele, tagades eluliselt tähtsate ökosüsteemiteenuste
4
 jätkumise. Võrgustikku 

kuuluvad süsinikurikkad elupaigad ja sellel on seega oluline roll kliimamuutustega 

seotud probleemide leevendamisel ja nendega kohanemisel
5
. Samuti on võrgustikust 

muul moel sotsiaalmajanduslikku kasu, näiteks aitab see tagada veevoolu ja kvaliteedi, 

kaitsta looduslikke tolmeldajaid, säilitada maastikku ja looduslikke väärtusi ning toetada 

turismi ja puhkemajandust. Seega tuleb Natura 2000 aladega seotud investeeringute 

puhul võtta täielikult arvesse mitmesugust saadavat kasu. 

Natura 2000 alade loomisega seotud kulude ja tulude hindamine on võimalik ainult juhul, 

kui alade haldamine on nõuetekohaselt kavandatud. Iga ala puhul tuleks nõuetekohaselt 

kindlaks teha sotsiaalmajanduslike tegurite tähtsus (kui asjakohane teave on kättesaadav). 

Selleks et määrata kindlaks alade haldamisega seotud võimalikud kulud ja kasu, tuleks 

analüüsida majandustegevuse valdkondi ning nende suhet ja vastasmõju 

looduskeskkonnaga. Samuti võib see olla kasulik, et määrata kindlaks tegelik vajadus 

rahalise toetuse järele ja teha kättesaadavaks asjakohased toetusmehhanismid, määrata 

kindlaks tasu osutatud teenuste eest jne. 

Tõhus rakendamine ja teavitamine 

Kui kaitsemeetmed on välja töötatud tuleb ette näha mehhanism, et tagada nende tõhus 

rakendamine. Liikmesriigid peavad olema suutelised tõendama, et nad on kohaldanud 

kaitsealal vajalikke kaitsemeetmeid, ning tõendada tuleks ka seda, et meetmed ei ole 

mitte ainult välja töötatud, vaid ka rakendatud. Liikmesriigid peavad esitama iga kuue 

                                                 
4
  Euroopa Komisjon (2013). The economic benefits of the Natura 2000 network (Natura 2000 

võrgustikust saadav majanduslik kasu). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
  Euroopa Komisjon (2013). Guidelines on climate change and Natura 2000 (Suunised kliimamuutuste 

ja Natura 2000 võrgustiku kohta). http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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aasta tagant aruande Natura 2000 aladel võetud kaitsemeetmete kohta (loodusdirektiivi 

artikkel 17, vt allpool). 

Mõnes liikmesriigis on kaitsekorralduskavad ja kaitsemeetmed õiguslikult siduvad. 

Teabevahetuse ja teabega seoses peaks alade jaoks kehtestatud kaitsemeetmed, või kui 

need sisaldavad äriliselt tundlikku või isiklikku teavet, siis avalik kokkuvõte meetmetest, 

olema avalikkusele hõlpsasti kättesaadavad (nt veebisaitidel või registrites), et kõik 

inimesed, kes elavad kaitsealal ja keda kaitseala moodustamine mõjutab, saaksid 

vajalikku teavet. 

6. Kaitsemeetmete seire, hindamine ja läbivaatamine 

Kavandatud kaitsemeetmetega seotud seirel Natura 2000 aladel peaks olema kaks 

eesmärki: 

- hinnata kavandatud kaitsemeetmete tegelikku rakendamist ja nende tõhusust ala 

kaitse-eesmärkide saavutamisel ning  

- hinnata meetmete mõju alal esinevate sihtelupaikade ja -liikide kaitse tasemele. 

Seiremehhanismid peaksid hõlmama mõõdetavaid ja selgelt kontrollitavaid eesmärke 

ning näitajate süsteemi, mis lihtsustaks järelmeetmete võtmist ja tulemuste hindamist. 

Seire ja järelevalve korraldamisele on osutatud loodusdirektiivis (artiklid 11 ja 17). 

Artikli 17 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid esitama teabe artikli 6 lõikes 1 osutatud 

kaitsemeetmete kohta ning hinnangu kõnealuste meetmete mõju kohta. 

Ühenduse tähtsusega elupaikade ja liikide kaitsestaatuse hindamiseks on mitmes 

liikmesriigis käivitatud seirekavad. Vastavalt artikli 17 rakendamist käsitlevatele 

suunistele tuleb hinnang koostada iga riigi kohta biogeograafilisel tasandil, võttes arvesse 

liikide ja elupaikade kogu levikuala. Kaitsekorralduskavade ja meetmete läbivaatamist, 

tuleks teha piisavalt pika ajavahemiku tagant, et kaitseala korraldust saaks kohandada 

vastavalt võimalikele muudatustele, võttes arvesse iga Natura 2000 ala kaitse-eesmärke, 

meetmete tüüpi ja konkreetseid asjaolusid. 
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