
 

 
Završna verzija od 18.9.2013. 

OBAVIJEST KOMISIJE O  

UTVRĐIVANJU MJERA OČUVANJA ZA PODRUČJA NATURA 2000 

Svrha ove obavijesti jest državama članicama dati smjernice za utvrđivanje mjera 

očuvanja za područja mreže Natura 2000. Njome se nadopunjuju obavijesti 

Komisije o „Određivanju posebnih područja očuvanja” i „Utvrđivanju ciljeva 

očuvanja za područja Natura 2000” i trebalo bi ju tumačiti u vezi s tim 

dokumentima.  

1.  Koje zahtjeve sadržava Direktiva o staništima? 

U članku 1. stavku 1. Direktive o staništima navodi se: Posebno područje očuvanja 

znači područje od značaja za Zajednicu koje su države članice odredile zakonskim, 

administrativnim i/ili ugovornim aktom, gdje se potrebne mjere očuvanja primjenjuju 

radi održavanja ili povrata u povoljno stanje očuvanosti prirodnih staništa i/ili populacija 

vrsta za koje je to područje određeno. 

U članku 6. stavku 1. utvrđuje se opći sustav očuvanja koji države članice moraju 

utvrditi za sva posebna područja očuvanja, a koji se primjenjuje na sve prirodne 

stanišne tipove iz Priloga I. i vrste iz Priloga II. koji su prisutni na tim područjima, osim 

onih koji su u Standardnom obrascu Natura 2000 definirani kao neznatni. 

Članak 6. stavak 1.: „Za posebna područja očuvanja, države članice utvrđuju potrebne 

mjere za očuvanje koje prema potrebi uključuju odgovarajuće planove upravljanja, 

posebno priređene za ta područja ili integrirane u druge razvojne planove te 

odgovarajuće zakonske, administrativne ili ugovorne mjere koje odgovaraju ekološkim 

zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrstama iz Priloga II. koji su prisutni 

na tim područjima.” 

To će često zahtijevati provedbu pozitivnih i proaktivnih mjera čija je svrha pridonijeti 

ostvarenju općeg cilja Direktive. U tom pogledu se članak 6. stavak 1. razlikuje od tri 

ostala stavka članka 6., u kojima se umjesto toga stavlja naglasak na preventivne mjere 

kako bi se izbjeglo pogoršanje i znatno uznemiravanje (članak 6. stavak 2.), kao i na 

mehanizme proceduralne zaštite vezano uz planove i projekte koji mogu imati znatne 

učinke na područja mreže Natura 2000 (članak 6. stavci 3. i 4.). 

Članak 6. stavak 1. posebno se odnosi na posebna područja očuvanja i ne primjenjuje se 

na područja posebne zaštite
1
, za razliku od članka 6. stavaka 2., 3. i 4., koji se 

primjenjuju i na područja određena temeljem Direktive o pticama. Međutim, u člancima 

4. stavcima 1. i 2. Direktive o pticama se za upravljanje područjima posebne zaštite uvodi 

pristup upravljanju sličan onom utvrđenom u članku 6. stavku 1. kojim se od država 

članica zahtijeva da osiguraju da vrste spomenute u Prilogu I. i migracijske vrste ptica 

koje se redovito pojavljuju budu predmet posebnih mjera očuvanja koje se odnose na 

njihova staništa, kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i razmnožavanje na 

                                                 
1 U čl. 4. stavcima 1. i 2. Direktive o pticama utvrđuje se sustav kojim se propisuju posebne mjere 

očuvanja za područja posebne zaštite proglašena na temelju Direktive o pticama. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_HR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HR.pdf
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njihovom području raširenosti. To znači da su područja posebne zaštite podložna sličnom 

sustavu zaštite kao i posebna područja očuvanja. 

Provedba članka 6. stavka 1. nije neobavezna: za sva posebna područja očuvanja 

moraju se utvrditi potrebne mjere očuvanja. 

Pravno tumačenje članka 6.1. 

U predmetu C-508/04, Sud Europske unije je izjavio da država članica ne može 

izbjegavati poduzimanje svih potrebnih mjera očuvanja na područjima Natura 2000. „Iz 

članka 6. stavka 1. Direktive očigledno je da se ,potrebne mjere za očuvanje’ moraju 

usvojiti u svim slučajevima, a ne ,prema potrebi’. U članku 6. stavku 1., riječi ,prema 

potrebi’ odnose se samo na planove upravljanja i ne mogu se shvatiti kao opće 

ograničenje obveze donošenja potrebnih zakonskih, administrativnih ili ugovornih mjera. 

...  

U Direktivi se zahtijeva donošenje potrebnih mjera očuvanja i ta činjenica isključuje 

svako diskrecijsko pravo država članica o tom pitanju... Osim toga, ne može se smatrati 

da sama administrativna praksa, koju nadležna tijela mogu promijeniti po volji i kojoj se 

ne pridaje odgovarajući publicitet, predstavlja ispunjenje obveza država članica u 

kontekstu prenošenja neke direktive”. 

2.  Što se podrazumijeva pod mjerama očuvanja?  

Sukladno članku 6. stavku 1., mjere očuvanja u posebnim područjima očuvanja moraju 

odgovarati ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrstama iz 

Priloga II. prisutnima na području. Ekološki zahtjevi uključuju sve ekološke potrebe, 

uključujući abiotične i biotične čimbenike, koji se smatraju potrebnima kako bi se 

osiguralo očuvanje stanišnih tipova i vrsta, uključujući njihove odnose s fizičkim 

okruženjem (zrakom, vodom, tlom, vegetacijom itd.).  

Ti zahtjevi počivaju na znanstvenim spoznajama i trebalo bi ih definirati za svaki 

pojedini slučaj, što znači da ekološki zahtjevi mogu varirati unutar  područja ovisno o 

vrsti, ali i unutar vrste ovisno o području. Ipak, nije potrebno utvrditi posebne mjere 

očuvanja za vrste ili stanišne tipove čija se prisutnost na nekom području smatra 

neznatnom sukladno standardnom obrascu mreže Natura 2000
2
.  

Potrebne mjere očuvanja na području mreže Natura 2000 trebale bi biti povezane s 

ciljevima očuvanja tog područja. Pomoću ciljeva očuvanja na razini područja određuje 

se željeno stanje vrsta i stanišnih tipova prisutnih na tom području. Ono bi se trebalo 

utvrditi prema stupnju očuvanja svake vrste i stanišnog tipa koji su u znatnom opsegu 

prisutni na nekom području u trenutku njegova određivanja kao područja od značaja za 

Zajednicu, kako je zabilježeno u standardnom obrascu. U standardnom obrascu se za 

globalnu procjenu svake vrste i stanišnog tipa prisutnih unutar tog područja koriste tri 

                                                 
2 tj. sve vrste kod kojih je naznačeno da imaju neznatnu veličinu i gustoću populacije u odnosu na populacije 

prisutne unutar nacionalnog teritorija te stanišni tipovi kod kojih je naznačeno da su neznatno zastupljeni 
(kategorija D). 
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kriterija (zastupljenost, relativna površina i stupanj očuvanja za stanišne tipove; 

populacija, stupanj očuvanja i izolacija za vrste)
3
.  

Ciljevi očuvanja za područje biti će održavanje (ako su već u dobrom stanju) ili 

unapređenje stanja vrsta/stanišnih tipova koji su na njemu prisutni. Time svako područje 

može na najbolji mogući način pridonijeti ostvarenju povoljnog stanja očuvanosti na 

odgovarajućoj (nacionalnoj biogeografskoj) razini, pri čemu se vodi računa o prirodnom 

arealu odgovarajućih vrsta i stanišnih tipova.  

Nakon što se odrede ciljevi očuvanja nekog područja mreže Natura 2000, postoji 

određena fleksibilnost u određivanju i utvrđivanju mjera očuvanja, a mogu se 

razmotriti i alternative kojima se uzimaju u obzir i druge društveno-ekonomske 

aktivnosti u područjima. 

Mjere očuvanja su stvarni mehanizmi i radnje koje treba provesti za neko područje mreže 

Natura 2000, a cilj im je ostvariti ciljeve očuvanja tog područja. 

3. Kada treba utvrditi potrebne mjere očuvanja? 

Države članice moraju područja od značaja za Zajednicu odrediti kao posebna područja 

očuvanja i unutar šest godina nakon što Komisija neko područje proglasi područjem od 

značaja za Zajednicu (sukladno članku 4. stavku 4. Direktive o staništima) primijeniti 

potrebne mjere očuvanja koje se zahtijevaju u članku 6. stavku 1. Određivanjem 

posebnih područja očuvanja pokreće se provedba članka 6. stavka 1., iz čega se može 

zaključiti da je šestogodišnje razdoblje između proglašenja područja od značaja za 

Zajednicu i određivanja tog područja kao posebnog područja očuvanja predviđeno za 

utvrđivanje potrebnih mjera očuvanja kako bi one bile spremne za provedbu nakon što se 

ta područja odrede kao posebna područja očuvanja. Stoga se državama članicama 

preporučuje da započnu s utvrđivanjem potrebnih mjera očuvanja daleko prije tog roka. 

To potvrđuje i predmet Makaronezija (C-90/10), u kojem je utvrđeno da jedna država 

članica nije ispunila svoje obveze „jer nije donijela niti primijenila, sukladno članku 6. 

stavcima 1. 2. Direktive 92/43/EEZ, prikladne mjere očuvanja niti sustav zaštite kojim bi 

se spriječilo pogoršanje staništa i znatno uznemiravanje vrsta, pa tako nije osigurana 

pravna zaštita posebnih područja očuvanja koja odgovaraju područjima iz Odluke 

2002/11/EZ”, kojom je prije više od šest godina odobren popis područja od značaja za 

Zajednicu.  

Mjere očuvanja za područja mreže Natura 2000 kasnije se mogu izmijeniti ili prilagoditi, 

uzimajući pritom u obzir nova važna saznanja koja su u međuvremenu stečena, kao i sve 

moguće promjene stanja  dotičnih stanišnih tipova i vrsta.  

4.  Načini provedbe članka 6. stavka 1. 

Sukladno odredbama članka 6. stavka 1. Direktive o staništima, potrebne mjere za 

očuvanje uključuju: 

- prema potrebi, odgovarajuće planove upravljanja posebno priređene za ta područja 

ili integrirane u druge razvojne planove te  

                                                 
3 Vidi nove smjernice za izvješćivanje i standardne obrasce: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32011D0484:HR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32011D0484:HR:PDF
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- odgovarajuće zakonske, administrativne ili ugovorne mjere koje odgovaraju 

ekoloških zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrstama iz Priloga II. 

koji su prisutni na tim područjima. 

Izbor je prepušten državama članicama, sukladno načelu supsidijarnosti. Direktivom se 

utvrđuju ciljevi koje treba ostvariti i odredbe koje treba promijeniti, ali kad je riječ o 

članku 6.1., državama članicama se prepušta odluka o tome kako će te odredbe 

primijeniti u praksi. Često se za upravljanje područjima mreže Natura 2000 kombiniraju 

različite mogućnosti iz članka 6. stavka 1. 

Planovi upravljanja 

Planovi upravljanja često se koriste u zemljama EU-a. Iako se planovi upravljanja 

područjima Natura 2000 ne zahtijevaju automatski temeljem Direktive o staništima, čini 

se da su ti planovi za većinu država članica opcija kojoj se daje prednost, a u mnogima 

od njih čak se smatraju obvezatnima. 

Planovi upravljanja na razini područja uglavnom se koriste kako bi se formulirali ciljevi 

očuvanja područja te mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva. Planovi upravljanja često 

se koriste kao alat koji ravnatelje i druge zainteresirane strane usmjerava u pristupu 

očuvanju područja mreže Natura 2000 te za uključivanje različitih društveno-

gospodarskih dionika i tijela u provedbu utvrđenih potrebnih mjera.  

Planovi upravljanja koristan su alat kojim se osigurava jasna i transparentna provedba 

odredaba članka 6. stavka 1., što omogućuje svim dionicima da budu obaviješteni o tome 

što se želi postići programom Natura 2000 te da aktivno sudjeluju u raspravi. Planovi 

upravljanja također mogu pomoći u utvrđivanju načina na koji će se mjere financirati te 

omogućiti njihovu bolju integraciju u druge planove.  

Planovi upravljanja mogu biti samostalni dokumenti, a može ih se ‘integrirati i u druge 

razvojne planove’, sukladno načelu integracije zaštite okoliša u druge politike EU-a. Kad 

je riječ o integriranom planu, važno je utvrditi jasne ciljeve i mjere očuvanja za 

relevantna staništa i vrste prisutne na tom području. 

U državama članicama su na područjima Natura 2000 trenutno u upotrebi različiti tipovi 

planova upravljanja: 

- planovi upravljanja za pojedinačna područja ili za skupinu područja 

- planovi upravljanja na razini sektora, kojima se utvrđuju ciljevi očuvanja i posebne 

mjere za područja Natura 2000 koji su od značaja za određeni sektor, npr. šumarstvo, 

poljoprivreda, vode itd. 

Međutim, treba napomenuti da postojeći planovi upravljanja za druge kategorije 

zaštićenog područja (npr. nacionalne ili parkove prirode) nisu uvijek dovoljni za 

upravljanje područjima Natura 2000, pa bi ih stoga trebalo prilagoditi kako bi se u njima 

odražavali posebni ciljevi očuvanja koje na tim područjima treba slijediti prema vrstama i 

stanišnim tipovima koji su na njima prisutni i od značaja su za Zajednicu. Osim toga, 

granice drugih tipova zaštićenih područja i one područja Natura 2000 ne moraju se nužno 

podudarati. 
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Zakonske, administrativne i ugovorne mjere  

Među zakonskim, administrativnim i ugovornim mjerama niz mjera može biti 

prikladan za ostvarenje ciljeva očuvanja utvrđenih za svako područje. One često 

uključuju aktivno upravljanje, ali u nekim slučajevima mogu uključivati i pasivnije 

zaštitne mjere (npr. neinterventno upravljanje). S druge strane, te mjere nisu nužno nove 

mjere, zato što postojeće mjere također mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva očuvanja 

područja. 

- Zakonske mjere obično slijede model utvrđen postupovnim pravom. Pomoću njih se 

mogu odrediti posebni zahtjevi vezani uz dozvoljene, ograničene ili zabranjene 

aktivnosti u području. 

- Administrativnim mjerama se utvrđuju odredbe bitne za provedbu mjera očuvanja ili 

dopuštanja drugih aktivnosti u području. 

- Ugovorne mjere uključuju sklapanje ugovora ili sporazuma, obično između tijela koja 

upravljaju tim područjem i vlasnika ili korisnika zemlje u području. 

Među mjerama koje uključuju pozitivno djelovanje, agri-okolišne i silvi-okolišne mjere 

dobar su primjer koji pokazuje kako se prilikom sklapanja sporazuma koji koriste 

područjima Natura 2000 može voditi računa i o društveno-ekonomskim zahtjevima. 

Agri-okolišni sporazumi s poljoprivrednicima u okviru Uredbe o ruralnom razvoju mogu 

se koristiti kao ugovorna mjera s ciljem održavanja ili poboljšanja stanja očuvanosti 

određenih stanišnih tipova (npr. livada ili pašnjaka) i vrsta na nizu područja. Silvi-

okolišne mjere također se mogu koristiti za sklapanje ugovora i sporazuma s vlasnicima 

šuma o upravljanju šumom kako bi se pomoglo očuvanju staništa i vrsta. 

Imajući u vidu širok raspon mogućnosti raspoloživih za utvrđivanje potrebnih mjera 

očuvanja, također se može pojaviti potreba za drugim vrstama ugovora i sporazuma te 

drugim tipovima posebnih mjera, uključujući dobrovoljne mjere očuvanja. 

5. Ključni elementi koje treba razmotriti prilikom utvrđivanja potrebnih mjera 

očuvanja 

U mnogim su zemljama dostupne preporuke u vezi s formuliranjem mjera očuvanja te 

procesom planiranja upravljanjem područjima mreže Natura 2000. U nastavku su 

predstavljeni neki od ključnih elemenata koje pritom treba razmotriti. 

Kvalitetna baza podataka 

Kako bi se definirale i utvrdile prikladne i isplative mjere očuvanja, potrebna je 

kvalitetna baza podataka o postojećim uvjetima u području, o stanju vrsta i staništa, 

glavnim pritiscima i prijetnjama koje ih mogu ugroziti, postojećem načinu korištenja 

zemlje i interesima dionika itd.  

Potrebno je utvrditi glavni način korištenja zemlje i aktivnosti koje mogu utjecati na 

stanje očuvanosti relevantnih staništa i vrsta, kao i sve relevantne dionike koje treba 

uključiti ili konzultirati tijekom procesa planiranja upravljanjem. Pomoću takve analize 

mogu se uzeti u obzir mogući sukobi te načini i instrumenti njihova rješavanja. 

Korisno je identificirati ključna prirodna obilježja (stanišne tipove i vrste) te postojeće i 

planirane društveno-ekonomske aktivnosti u području i napraviti preciznu kartu s 
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njihovim lokacijama. Takve karte su korisne kako bi se s dionicima moglo raspravljati o 

potrebama upravljanja područjem. 

Prilikom izrade mjera očuvanja, opći bi cilj trebao biti integrirano upravljanje 

područjima, što znači da treba uzeti u obzir sve relevantne interese dionika i nastojati ih 

što je više moguće integrirati u ostvarenje ciljeva očuvanja.  

Sudjelovanje javnosti, javno savjetovanje i komunikacija 

Sudjelovanje javnosti u planiranju i pripremi upravljanja očuvanjem nekog područja 

Natura 2000 omogućuje da se uzmu u obzir mišljenja ljudi koji žive i rade u području ili 

ga koriste te pruža izvrsnu mogućnost stvaranja pozitivnijeg stava društvenog okruženja 

prema očuvanju okoliša. 

Vjerojatnost da će se to ostvariti uvelike će se povećavati ako se u upravljanje područjem 

uključe različiti dionici i osobno se angažiraju. Javnost može sudjelovati tijekom 

cjelokupnog procesa planiranja upravljanjem tako da se odgovarajući instrument 

upravljanja prije eventualnog odobrenja i objavljivanja učini dostupnim za javno 

savjetovanje. Savjetovanje s dionicima i njihovo uključivanje u prvim fazama procesa 

obično iziskuje multidisciplinarni i profesionalni pristup. 

Ukoliko se primjereno komunicira sa svim relevantnim dionicima, oni će postati svjesni 

važnosti vlastitog sudjelovanja u procesu i uloge koju u njemu mogu odigrati. Važno je 

da se već u ranoj fazi procesa svim relevantnim dionicima priopće ciljevi očuvanja 

nekog područja te ih se obavijesti o važnosti područja za očuvanje određenih staništa i 

vrsta. Pritom treba koristiti jasne formulacije koje su lako razumljive ljudima koji žive u 

području ili ga koriste, kako bi im se pomoglo da shvate važnost poduzimanja određenih 

koraka kako bi se osiguralo pravilno upravljanje područjem te kako bi ih se uključilo u 

proces.  

Dobra praksa koja se trenutno provodi u mnogim državama članicama EU-a uključuje 

osiguranje aktivnog doprinosa svih relevantnih dionika, npr. osnivanjem upravljačkih 

skupina ili odbora za razvoj upravljanja očuvanjem. Takvi upravljački odbori obično 

uključuju nadležna tijela lokalne vlasti i predstavnike vlasnika ili korisnika zemlje te 

glavne poslovne subjekte u području Natura 2000.  

Organizacija učinkovitog javnog savjetovanja iziskuje učinkovitu organizaciju procesa 

i suradnju na različitim političkim razinama, kao i dovoljan broj osoblja i proračun 

te korištenje učinkovitih komunikacijskih alata i sredstava. Kako bi se osiguralo da 

različiti dionici, osobito oni koji nisu neposredno uključeni u upravljanje okolišem, dobro 

razumiju svoje zakonske obveze u vezi s okolišem, predložene ciljeve i mjere očuvanja 

svakog područja te priliku koja proizlazi iz pravilnog upravljanja područjem, možda će 

biti potrebno osigurati osposobljavanje i mogućnosti informiranja usmjerene prema 

odgovarajućim ciljnim skupinama te, ako je to u nekim slučajevima potrebno, 

učinkovite metode rješavanja sukoba. To će olakšati postizanje dogovora o pitanjima 

povezanim s upravljanjem.  

Pokazalo se da je velika dodatna vrijednost kada u procesu razvoja mjera očuvanja, 

sudjelovanja dionika i u nekim slučajevima rješavanja sukoba pomaže posebno 

imenovani „zagovornik područja”, kojeg može imenovati i/ili financijski potpomagati 

nadležna uprava, ali može doći i iz redova glavnog vlasnika zemlje, tijela lokalne vlasti, 

lokalne nevladine udruge ili drugih dionika. Ta funkcija može se kombinirati i s ulogom 

nadgledanja provedbe spomenutih mjera ili pomaganja u njihovoj provedbi.   
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Utvrđivanje potrebnih mjera očuvanja 

Kako bi se olakšala provedba mjera očuvanja te izbjegli sukobi koji mogu proizaći iz 

nedostatka jasnih informacija, mjere bi trebalo definirati dovoljno detaljno (tko treba 

učiniti što, kada i kako). Mjere očuvanja područja također moraju biti ostvarive, 

kvantificirane i izvedive. Prilikom opisivanja mjera očuvanja trebalo bi koristiti jasne 

formulacije koje će biti razumljive širokoj javnosti.  

Utvrđivanje mjera očuvanja iziskuje odgovarajuću razinu tehničkog znanja kako bi se 

mogao razmotriti niz mogućih mjera za ostvarenje ciljeva vezanih uz područje, 

utvrđujući pritom one koje su bitne i one koji se mogu provesti na različite načine, tako 

da zainteresirane strane na lokalnoj razini mogu prilagoditi spomenute mjere unutar 

općih ograničenja plana. Treba staviti na raspolaganje točnu lokaciju i opis instrumenata i 

alata potrebnih za provedbu mjera. To se najbolje postiže pomoću plana rada u kojemu 

se navodi vrijeme provedbe mjera, a osobama uključenima u njihovu provedbu 

dodjeljuju uloge i nadležnosti. Takav plan rada trebao bi biti dovoljno fleksibilan da ga se 

po potrebi može preispitati i prilagoditi, npr. na temelju rezultata već provedenih mjera. 

Također je važno izraditi linearni prikaz vremena kako bi se mogli preispitati 

podobnost i napredak poduzetih mjera očuvanja u odnosu na ostvarenje ciljeva očuvanja 

te kako bi se provjerila njihova prikladnost, mjerljivost i stupanj provedbe.  

Resursi za provedbu mjera.  Procjene troškova i koristi te utvrđivanje mogućih 

financijskih instrumenata 

Ako je to moguće, prilikom utvrđivanja instrumenata upravljanja područjima Natura 

2000 trebalo bi razmotriti resurse potrebne za provedbu mjera očuvanja, uključujući 

informacije o procijenjenim troškovima provedbe i nadzora svih planiranih aktivnosti, 

administracije, kompenzacijskim plaćanjima itd. Ljudski resursi su pritom jednako važni 

kao i novčani resursi. Pravilno upravljanje područjima Natura 2000 podrazumijeva da 

ljudi uključeni u osmišljavanje i provedbu mjera imaju odgovarajuće vještine. Spomenute 

informacije također su važne za dodjelu sredstava iz različitih potencijalnih izvora i 

programa potpore. 

Osim što daje jasnu osnovu za ostvarenje ciljeva očuvanja, utvrđivanje mjera očuvanja za 

područja mreže Natura 2000 također može biti od velike koristi za društvo i gospodarstvo 

jer osigurava kontinuirani protok vitalnih usluga ekosustava
4
. Ova mreža predstavlja 

važnu zalihu staništa bogatih ugljikom i ima važnu ulogu u borbi s izazovima koje 

donose klimatske promjene, kako  njihovim ublažavanjem, tako i prilagodbom istima
5
. 

Ona donosi i druge društveno-ekonomske koristi, kao npr. održavanje protoka i kvalitete 

vode, očuvanje prirodnih oprašivača, očuvanje krajobraza i vrijednosti položaja, a 

obogaćuje i turističko-rekreativnu ponudu. Stoga u potpunosti treba imati u vidu 

višestruke koristi koje donosi ulaganje u mrežu Natura 2000.   

Procjena troškova i koristi vezano uz provedbu područja Natura 2000 moguća je samo 

ako se pravilno planira upravljanje tim područjima. Za svako bi područje trebalo točno 

utvrditi važnost društveno-ekonomskih čimbenika, ukoliko postoje odgovarajuće 

informacije. Kako bi se mogli odrediti mogući troškovi i koristi koji proizlaze iz 

                                                 
4
 Europska komisija (2013.). Ekonomske koristi od mreže Natura 2000. 

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

5
 Smjernice Europske komisije (2013.) o klimatskim promjenama i mreži Natura 2000. 

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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upravljanja područjem, trebalo bi analizirati sektore gospodarske aktivnosti i njihove 

odnose i interakciju s prirodnim okolišem. To može biti korisno i za određivanje stvarne 

potrebe za novčanom potporom te stavljanje na raspolaganje relevantnih mehanizama 

potpore, izvora plaćanja pruženih usluga itd. 

Učinkovita provedba i komunikacija 

Nakon što se izrade mjera očuvanja, trebao bi postojati neki mehanizam kojim bi se 

osigurala njihova učinkovita provedba. Države članice moraju biti sposobne pokazati da 

su u područjima pokrenule mjere potrebne za njihovo očuvanje i pružiti dokaz da one 

nisu samo utvrđene, nego i provedene. Države članice svakih šest godina moraju 

podnijeti izvješće o mjerama očuvanja poduzetima u područjima Natura 2000 (sukladno 

članku 17. Direktive o staništima, vidi u nastavku). 

Neke države članice su planove upravljanja i mjere očuvanja učinile pravno 

obvezujućima. Što se tiče komunikacije i informacija, mjere očuvanja utvrđene za 

područja – ili, ukoliko sadržavaju komercijalne ili druge osjetljive i privatne informacije, 

njihov sažetak za javnost - trebale bi biti transparentne i dostupne široj javnosti (npr. na 

internetskim stranicama ili u službenim registrima) kao izvor informacija svim ljudima 

koji žive u području i kojih se tiče njihovo određivanje kao posebnih područja. 

6. Praćenje, evaluacija i preispitivanje mjera očuvanja 

Praćenje aktivnosti na područjima mreže Natura 2000 u odnosu na predložene mjere 

očuvanja trebalo bi imati dvije svrhe: 

- procjenu stvarne provedbe planiranih mjera očuvanja i njihove učinkovitosti u 

ostvarenju ciljeva očuvanja područja;  

- procjenu učinka mjera na stupanj očuvanja ciljnih staništa i vrsta prisutnih na 

području. 

Mehanizmi nadzora trebali bi uključivati mjerljive i jasno provjerljive ciljeve, a mogu 

uključiti i sustav pokazatelja koji bi olakšali praćenje i evaluaciju rezultata. Aktivnosti 

praćenja i nadzora spominju se u Direktivi o staništima (članci 11. i 17.). U članku 17.1. 

se od država članica traži podnošenje informacija o mjerama očuvanja iz članka 6.1. te 

procjena učinka tih mjera. 

Trenutno se u mnogim državama članicama provode programi praćenja kojima se 

procjenjuje stanje očuvanosti staništa i vrsta od značaja za EU. Prema smjernicama za 

provedbu članka 17., u svakoj se zemlji moraju izvršiti procjene na biogeografskoj razini, 

uzimajući pritom u obzir cijelo područje njihove raširenosti. Ipak, preispitivanje planova 

upravljanja i mjera trebalo bi izvršiti unutar primjerenog vremenskog okvira kako bi se 

upravljanje područjem moglo prilagoditi promjenama, vodeći pritom računa o ciljevima 

očuvanja i tipovima mjera te uvjetima u svakom području mreže Natura 2000. 

Obavijest Komisije o određivanju  posebnih područja očuvanja. 14 svibnja 2012. 

Europska komisija, Doc. Hab.13-04/05, Rujan2013 (Izvorni tekst na engleskom jezik).  
Reprodukcija je dozvoljena uz navođenje izvora. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_HR.pdf 

Kontakt:  nature@ec.europa.eu 
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