
 

 
Galutinė versija 18/09/2013 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS DĖL 

„NATURA 2000“ TERITORIJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ RENGIMO 

Šio pranešimo tikslas – pateikti gaires, kurios valstybėms narėms padėtų parengti 

„Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemones. Jis papildo Komisijos pranešimus dėl 

“Specialių saugomų teritorijų (SST) steigimo“ ir „„Natura 2000“ teritorijų apsaugos 

tikslų nustatymo “ ir turėtų būti skaitomas kartu su tais dokumentais.  

1.  Ko reikalaujama Buveinių direktyvoje? 

Buveinių direktyvos 1 straipsnio l punkte teigiama, kad speciali saugoma teritorija 

(SST) – tai Bendrijos svarbos teritorija, kurią valstybės narės įsteigė įstatymu, 

administraciniu aktu ir (arba) sutartimi ir kurioje yra taikomos būtinos apsaugos 

priemonės, skirtos palaikyti ar atstatyti natūralių buveinių ir (ar) rūšių, kurioms teritorija 

yra įsteigta, gerą apsaugos būklę bei populiacijas. 

6 straipsnio 1 dalyje nustatoma bendra apsaugos tvarka, kurią valstybės narės privalo 

nustatyti visoms specialioms saugomoms teritorijoms (SST) ir kuri taikoma visiems 

teritorijose aptinkamiems į I priedą įtrauktiems natūralių buveinių tipams ir į II priedą 

įtrauktoms rūšims, kurios standartinėje „Natura 2000“ duomenų formoje nėra nustatytos 

kaip nereikšmingos. 

6 straipsnio 1 dalis: „Specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustato 

būtinas apsaugos priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus 

specialiai šioms teritorijoms ar integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas 

įstatymais nustatytas, administracines arba sutartyje numatytas priemones, kurios 

atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą 

įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus.“ 

Tokiai apsaugos tvarkai įgyvendinti dažnai būtinos teigiamos ir aktyvios priemonės, 

kuriomis siekiama prisidėti prie bendro direktyvos tikslo. Šiuo atžvilgiu 6 straipsnio 1 

dalis skiriasi nuo kitų trijų 6 straipsnio dalių, daugiausia susijusių su prevencinėmis 

priemonėmis, kuriomis siekiama išvengti buveinių būklės blogėjimo ir reikšmingo rūšių 

trikdymo (6 straipsnio 2 dalis), ir procedūrinėmis apsaugos priemonėmis, skirtomis 

planams ir projektams, galintiems turėti didelės įtakos „Natura 2000“ teritorijoms (6 

straipsnio 3 ir 4 dalys). 

6 straipsnio 1 dalis susijusi tik su SST, ji netaikoma specialios apsaugos teritorijoms 

(SAT)
1
, skirtingai nuo 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, kurios taikomos ir pagal Paukščių 

direktyvą įsteigtoms teritorijoms. Kita vertus, Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 

dalyse pateiktas požiūris į SAT tvarkymą yra panašus į 6 straipsnio 1 dalyje išdėstytą 

požiūrį: juo remiantis valstybės narės privalo užtikrinti, kad I priede minimų rūšių ir 

nuolatos aptinkamų migruojančių paukščių rūšių buveinėms būtų taikomos specialios 

apsaugos priemonės siekiant užtikrinti, kad tos rūšys savo paplitimo areale išliktų ir 

veistųsi. Tai reiškia, kad specialios apsaugos teritorijoms taikoma apsaugos tvarka yra 

tokia pat kaip SST taikoma tvarka. 

                                                 
1
 Tvarka, kuria nustatomos specialios apsaugos priemonės, skirtos pagal Paukščių direktyvą 

klasifikuojamoms specialios apsaugos teritorijoms, yra nustatyta Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 ir 

2 dalyse. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_LT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_LT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_LT.pdf
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6 straipsnio 1 dalies įgyvendinimas yra privalomas: būtinosios apsaugos priemonės 

turi būti nustatytos visoms SST. 

6 straipsnio 1 dalies teisinis aiškinimas 

Byloje C–508/04 Teisingumo teismas nurodė, kad valstybė narė negali nesiimti visų 

būtinų apsaugos priemonių „Natura 2000“ teritorijose. „Iš direktyvos 6 straipsnio 1 

dalies matyti, kad „būtinos apsaugos priemonės“ turi būti nustatytos visais atvejais, o ne 

„jei reikia“. Iš esmės šios nuostatos žodžiai „jei reikia“ susiję tik su valdymo planais ir 

neturėtų būti laikomi bendru pareigos priimti būtinas įstatymais nustatytas, 

administracines arba sutartyje numatytas priemones apribojimu...  

Taigi direktyva reikalauja priimti būtinas apsaugos priemones, nenumatant valstybėms 

narėms diskrecijos šiuo klausimu... Be to, vien administracinė praktika, kurią 

administracija iš principo gali pakeisti savo nuožiūra ir kuri nėra pakankamai žinoma, 

nelaikytina tinkamai įvykdančia įsipareigojimus, kurie valstybėms narėms yra numatyti 

perkeliant direktyvą“. 

2.  Ką reiškia apsaugos priemonės?  

Remiantis 6 straipsnio 1 dalimi, apsaugos priemonės specialiose saugomose teritorijose 

privalo atitikti teritorijoje aptinkamų į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II 

priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus. Ekologiniai reikalavimai apima visas 

ekologines reikmes, tarp jų abiotinius ir biotinius veiksnius, kurie laikomi būtinais 

siekiant užtikrinti buveinių tipų ir rūšių apsaugą, įskaitant jų santykį su fizine aplinka 

(oru, vandeniu, dirvožemiu, vegetacija, t. t.).  

Tie reikalavimai grindžiami mokslo žiniomis ir todėl turėtų būti nustatomi kiekvienu 

konkrečiu atveju atskirai – tai reiškia, kad tos pačios teritorijos skirtingoms rūšims, taip 

pat skirtingų teritorijų toms pačioms rūšims taikomi ekologiniai reikalavimai gali skirtis. 

Tačiau nebūtina nustatyti konkrečių apsaugos priemonių rūšims ar buveinių tipams, kai 

laikoma, kad jų buvimas teritorijoje yra nereikšmingas remiantis standartine „Natura 

2000“ duomenų forma
2
.  

Būtinosios apsaugos priemonės „Natura 2000“ teritorijoje turėtų būti susietos su tos 

teritorijos apsaugos tikslais. Teritorijų apsaugos tikslais yra apibrėžiama pageidaujama 

toje teritorijoje aptinkamų rūšių ir buveinių tipų padėtis ar būklė. Ji turėtų būti nustatyta 

atsižvelgiant į kiekvienos rūšies ir kiekvieno buveinių tipo, kuris yra reikšmingas 

Bendrijos svarbos teritorijos (BST) įsteigimo metu, kaip užregistruota standartinėje 

duomenų formoje, apsaugos laipsnį. SDF naudojami trys kriterijai (reprezentatyvumas, 

santykinis plotas ir buveinių tipų apsaugos laipsnis, populiacija, rūšių apsaugos ir 

izoliacijos laipsnis), pagal kuriuos nustatomas kiekvienos konkrečioje teritorijoje 

aptinkamos rūšies ar buveinių tipo bendras įvertinimas
3
.  

Teritorijos apsaugos tikslai – išlaikyti (jeigu padėtis gera) arba pagerinti konkrečioje 

teritorijoje aptinkamų rūšių ir (arba) buveinių tipų būklę. Šitaip kiekviena teritorija 

geriausiu įmanomu būdu gali prisidėti siekiant geros apsaugos būklės atitinkamu 

                                                 
2 T. y. visos rūšys, kurių populiacijos dydis ir tankumas nurodytas kaip nereikšmingas palyginti su nacionalinėje 

teritorijoje aptinkamomis populiacijomis, ir buveinių tipai, kurių reprezentatyvumas nurodytas kaip nereikšmingas 

(D kategorijos). 

3 Žr. naujas ataskaitų teikimo gaires ir standartinę duomenų formą  

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32011D0484 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32011D0484
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(nacionaliniu biogeografiniu) lygmeniu, atsižvelgiant į natūralų atitinkamos rūšies ar 

buveinės tipo arealą.  

Nustačius „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslus, įmanomas tam tikras lankstumas 

apibrėžiant ir nustatant apsaugos priemones: galimos alternatyvos gali būti 

svarstomos atsižvelgiant ir į kitas socialines bei ekonomines veiklos sritis teritorijose. 

Apsaugos priemonės – tai tikrieji mechanizmai ir veiksmai, kurių turi būti imtasi „Natura 

2000“ teritorijoje norint pasiekti tos teritorijos apsaugos tikslų. 

3. Kada reikia nustatyti būtinąsias apsaugos priemones? 

Valstybės narės Bendrijos svarbos teritorijose privalo įsteigti specialias saugomas 

teritorijas (SST) ir taikyti būtinąsias apsaugos priemones, kurių reikalaujama pagal 6 

straipsnio 1 dalį, per šešerius metus nuo tada, kai Komisija patvirtino tą teritoriją kaip 

Bendrijos svarbos teritoriją (BST) (remiantis Buveinių direktyvos 4 straipsnio 4 dalimi). 

Įsteigus SST iškart imama įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalis, taigi iš to galima suprasti, kad 

šešerių metų laikotarpis nuo BST patvirtinimo iki SST įsteigimo teritorijoje yra 

numatytas tam, kad jo metu būtų nustatytos būtinosios apsaugos priemonės, kurias, 

teritorijoje įsteigus SST, beliktų tik įgyvendinti. Todėl rekomenduojama, kad valstybės 

narės imtųsi identifikuoti būtinąsias apsaugos priemones gerokai iki šio termino 

pabaigos. 

Tai patvirtinta Makaronezijos byloje (C-90/10), kurioje pripažinta, kad valstybė narė, 

patvirtinusi BST Bendrijos sąrašą daugiau negu prieš šešerius metus, neįvykdė savo 

įsipareigojimų „pagal Direktyvos 92/43 6 straipsnio 1 ir 2 dalis nepriėmusi ir 

nepritaikiusi tinkamų apsaugos priemonių ir apsaugos sistemos, skirtos buveinių 

blogėjimui ir rūšių reikšmingam trikdymui išvengti, užtikrinant specialių saugomų 

teritorijų, kuriose yra Sprendime 2002/11 paminėtos teritorijos, teisinę apsaugą“.  

Vėliau „Natura 2000“ teritorijų apsaugos priemonės gali būti peržiūrimos ar 

patikslinamos atsižvelgiant į įgytas naujas atitinkamas žinias arba bet kokius galimus 

susijusių buveinių tipų ir rūšių būklės pokyčius. 

4.  6 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo būdai 

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis būtinosios apsaugos 

priemonės apima: 

- „jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar 

integruotus į kitus plėtros planus, ir  

- atitinkamas įstatymais nustatytas, administracines arba sutartyje numatytas 

priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų natūralių buveinių 

tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus“. 

Remiantis subsidiarumo principu valstybėms narėms paliekama galimybė rinktis. 

Direktyvoje nustatyti siektini tikslai ir taikytinos nuostatos, tačiau 6 straipsnio 1 dalies 

atveju valstybėms narėms paliekama spręsti, kaip šias nuostatas taikyti praktiškai. 

Tvarkant „Natura 2000“ teritorijas skirtingos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos galimybės 

dažnai derinamos tarpusavyje. 

Tvarkymo planai 
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Tvarkymo planai ES šalyse naudojami plačiai. Nors Buveinių direktyvoje nėra numatyta 

automatinio reikalavimo parengti „Natura 2000“ teritorijoms skirtus tvarkymo planus, 

panašu, kad dauguma valstybių narių šiems planams teikia pirmenybę, o daugelyje jų jie 

netgi laikomi privalomais. 

Apskritai teritorijų tvarkymo planai yra pasitelkiami formuluojant teritorijų apsaugos 

tikslus kartu su tiems tikslams pasiekti būtinomis priemonėmis. Tvarkymo planai dažnai 

naudojami kaip priemonė, padedanti vadovams ir kitoms suinteresuotosioms šalims 

orientuotis „Natura 2000“ teritorijų apsaugos srityje ir įtraukianti skirtingus socialinius ir 

ekonominius suinteresuotuosius subjektus bei valdžios institucijas į nustatytų būtinųjų 

apsaugos priemonių įgyvendinimo procesą.  

Tvarkymo planai yra naudingi norint užtikrinti, kad 6 straipsnio 1 dalies nuostatos būtų 

įgyvendinamos aiškiai ir skaidriai, kad visi suinteresuotieji subjektai būtų informuojami 

apie „Natura 2000“ tikslus ir skatinami aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Tvarkymo 

planai taip pat gali padėti nustatyti finansavimo priemones ir užtikrinti geresnę 

integraciją į kitus planus.  

Tvarkymo planus galima naudoti kaip atskirus dokumentus, arba jie gali būti 

„integruojami į kitus plėtros planus“, remiantis aplinkosaugos aspektų integravimo į kitas 

ES politikos sritis principu. Integruotame plane svarbu užtikrinti, kad būtų nustatyti 

aiškūs tikslai ir apsaugos priemonės, skirtos teritorijoje aptinkamoms atitinkamoms 

buveinėms ir rūšims. 

Šiuo metu valstybių narių „Natura 2000“ teritorijose naudojami skirtingų tipų tvarkymo 

planai: 

– atskirų teritorijų arba teritorijų grupės tvarkymo planai, 

– sektoriniai tvarkymo planai, kuriais nustatomi apsaugos tikslai ir konkrečios 

priemonės, skirtos „Natura 2000“ teritorijoms, susijusioms su konkrečiu sektoriumi, pvz., 

miško, žemės ūkio, vandens, t. t. 

Kita vertus, reikia pažymėti, kad kitų kategorijų saugomoms teritorijoms (pvz., 

nacionaliniams ar gamtos parkams) taikomi tvarkymo planai ne visada yra pakankami 

tvarkant „Natura 2000“ teritorijas, todėl jie turėtų būti priderinti taip, kad atspindėtų 

konkrečius apsaugos tikslus, kurių siekiama tose teritorijose aptinkamų Bendrijos 

svarbos rūšių ir buveinių tipų atžvilgiu. Be to, kitų tipų saugomų teritorijų ribos gali 

nesutapti su „Natura 2000“ teritorijos ribomis. 

Įstatymais nustatytos, administracinės arba sutartyje numatytos priemonės  

Tarp įstatymais nustatytų, administracinių arba sutartyje numatytų priemonių 

esama įvairių priemonių, kurios gali būti laikomos tinkamomis siekiant kiekvienai 

teritorijai nustatytų apsaugos tikslų. Dažnai jos susijusios su aktyviu tvarkymu, tačiau kai 

kuriais atvejais galimos ir pasyvesnės prevencinės priemonės (pvz., neintervencinis 

tvarkymas). Kita vertus, tai nebūtinai turi būti naujos priemonės, kadangi esamos 

priemonės taip pat gali padėti siekiant teritorijos apsaugos tikslų. 

- Įstatymais nustatytos priemonės paprastai remiasi proceso teise, jomis gali būti 

nustatomi konkretūs reikalavimai, susiję su veikla, kuri teritorijoje gali būti 

leidžiama, ribojama arba draudžiama. 
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- Administracinėmis priemonėmis gali būti nustatomos atitinkamos nuostatos, 

susijusios su apsaugos priemonių įgyvendinimu arba leidimo kitai veiklai suteikimu 

toje teritorijoje. 

- Sutartyje numatytos priemonės – tai sutarčių arba susitarimų sudarymas tarp valdymo 

institucijų ir teritorijoje esančių žemės savininkų arba naudotojų. 

Puikus priemonių, susijusių su teigiamais veiksmais, pavyzdys yra agrarinės 

aplinkosaugos priemonės arba miškų aplinkosaugos priemonės, parodančios, kaip, 

sudarant „Natura 2000“ teritorijoms naudingas sutartis, galima atsižvelgti į socialinius ir 

ekonominius reikalavimus. 

Agrarinės aplinkosaugos susitarimai su ūkininkais pagal Kaimo plėtros reglamentą gali 

būti naudojami kaip sutartyje numatyta priemonė, kuria siekiama išlaikyti arba pagerinti 

tam tikrų buveinių tipų (pvz., pievų, ganyklų) ir rūšių apsaugos būklę keliose teritorijose. 

Miškų aplinkosaugos priemones galima pasitelkti su miškų savininkais sudarant miško 

tvarkymo sutartis ir susitarimus, padedančius siekti buveinių ir rūšių apsaugos. 

Atsižvelgiant į galimybių nustatant būtinąsias apsaugos priemones įvairovę, gali prireikti 

pasinaudoti ir kito tipo sutartimis ir susitarimais bei kitos rūšies konkrečiomis 

priemonėmis, įskaitant savanoriškas apsaugos priemones. 

5. Svarbiausi aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant būtinąsias apsaugos 

priemones 

Daugelyje šalių esama gairių, kaip parengti apsaugos priemones ir kaip vykdyti tvarkymo 

planavimo procesą „Natura 2000“ teritorijose. Toliau pateikti keletas pagrindinių 

aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti. 

Patikima informacijos bazė 

Norint apibrėžti ir nustatyti adekvačias ir pagrįstas apsaugos priemones, būtina turėti 

patikimą informacijos bazę su duomenimis apie teritorijoje esančias sąlygas, rūšių ir 

buveinių būklę, jas paveikti galinčias pagrindines grėsmes ir pavojus, dabartinius žemės 

naudojimo būdus, suinteresuotųjų subjektų interesus ir t. t.  

Reikėtų nustatyti pagrindinius žemės naudojimo būdus ir veiklos rūšis, galinčias turėti 

įtakos atitinkamų buveinių ir rūšių apsaugos būklei, taip pat identifikuoti visus susijusius 

suinteresuotuosius subjektus, kuriuos reikia įtraukti į tvarkymo planavimo procesą arba 

su kuriais reikia konsultuotis jo metu. Remiantis šia analize galima apsvarstyti 

potencialius konfliktus ir galimus jų sprendimo būdus bei priemones. 

Naudinga nustatyti ir žemėlapyje nurodyti tikslią pagrindinių gamtinių elementų 

(buveinių tipų ir rūšių) vietą ir toje teritorijoje esamas ir numatomas socialinės bei 

ekonominės veiklos rūšis. Šie žemėlapiai naudingi aptariant teritorijos tvarkymo 

poreikius su suinteresuotaisiais subjektais. 

Bendras tikslas rengiant apsaugos priemones turėtų būti pasiekti integruotą teritorijų 

tvarkymą, tai reiškia – atsižvelgti į visus atitinkamus suinteresuotųjų subjektų interesus ir 

kiek įmanoma stengtis juos integruoti į siektinus apsaugos tikslus.  
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Dalyvavimas, konsultavimasis ir informavimas 

Visuomenės dalyvavimas planuojant ir rengiant „Natura 2000“ teritorijos tvarkymą 

leidžia atsižvelgti į teritorijoje gyvenančių ir joje dirbančių arba ją naudojančių žmonių 

nuomones, o tai suteikia puikią progą sukurti aplinkos apsaugai palankesnę socialinę 

aplinką. 

Jeigu įvairūs suinteresuotieji subjektai bus užsiangažavę ir įsipareigoję tvarkyti teritoriją, 

sėkmės tikimybė bus kur kas didesnė. Jų dalyvavimas užtikrinamas juos įtraukiant į 

tvarkymo planavimo procesą: prieš galutinai patvirtinant ir paskelbiant atitinkamą 

tvarkymo priemonę rengiamos viešos konsultacijos. Organizuojant išankstines 

konsultacijas ir įtraukiant suinteresuotuosius subjektus pradiniuose etapuose, 

paprastai reikalingas daugialypis ir profesionalus požiūris. 

Tinkamai informavus visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, jiems bus lengviau 

suvokti dalyvavimo procese svarbą ir vaidmenį, kurį jie gali atlikti. Svarbu informuoti 

visus susijusius suinteresuotuosius subjektus apie apsaugos tikslus proceso pradžioje: 

teritorijoje gyvenantiems arba ją naudojantiems žmonėms reikia suteikti aiškios ir 

lengvai suprantamos informacijos apie tos teritorijos svarbą tam tikrų buveinių ir rūšių 

išsaugojimui – tai jiems padės suprasti, kaip svarbu imtis veiksmų siekiant užtikrinti 

tinkamą teritorijos tvarkymą, ir paskatins juos įsitraukti į šį procesą.  

Daugelio ES valstybių narių geroji patirtis, be kita ko, apima visų susijusių 

suinteresuotųjų subjektų aktyvaus dalyvavimo užtikrinimą, pvz., apsaugos valdymui 

skirtų valdymo grupių ar komitetų steigimą. Tokius valdymo komitetus paprastai 

sudaro susijusios vietos valdžios institucijos ir žemės savininkų, naudotojų ir pagrindinių 

veiklos vykdytojų „Natura 2000“ teritorijoje atstovai.  

Kad rengiamos viešos konsultacijos būtų veiksmingos, būtina efektyviai organizuoti 

procesą ir bendradarbiauti įvairiais politiniais lygmenimis, taip pat reikia 

pakankamo darbuotojų skaičiaus, biudžeto bei taikyti veiksmingas informavimo 

priemones ir būdus. Siekiant padėti užtikrinti, kad įvairūs suinteresuotieji subjektai 

(ypač tie, kurie tiesiogiai nedalyvauja aplinkos apsaugos valdyme) gerai suvoktų teisinius 

su aplinkos apsauga susijusius įsipareigojimus, kiekvienai teritorijai siūlomus apsaugos 

tikslus ir priemones bei potencialias tinkamo teritorijos tvarkymo galimybes, gali 

prireikti gerai suplanuoto tikslinio mokymo ir informavimo galimybių bei prireikus 

efektyvių konfliktų sprendimo būdų. Dėl to bus lengviau susitarti valdymo klausimais.  

Įrodyta, kad didelė pridėtinė vertė sukuriama, kai rengiant apsaugos priemones, įtraukiant 

suinteresuotuosius subjektus ir (kai kuriais atvejais) sprendžiant konfliktus, padeda 

specialiai paskirtas „teritorijos gynėjas“, kurį gali skirti ir (arba) finansiškai remti 

atsakinga administracija, tačiau juo taip pat gali būti pagrindinis žemės savininkas, vietos 

valdžios institucijos, vietos nevyriausybinė organizacija ar kiti suinteresuotieji subjektai. 

Kartu su ta funkcija jis gali vykdyti ir kitas funkcijas: apžvelgti priemonių įgyvendinimą 

ar jį skatinti.  

Būtinųjų apsaugos priemonių apibrėžimas 

Apsaugos priemonės turėtų būti apibrėžiamos pakankamai išsamiai, kad jas būtų 

lengva įgyvendinti (kas ką daro, kada ir kaip) ir kad būtų išvengta konfliktų, galinčių kilti 

dėl aiškios informacijos trūkumo. Teritorijai skirtos apsaugos priemonės taip pat turi 

būti realios, įvertinamos kiekybiškai ir įvykdomos. Apsaugos priemonių formuluotės 

turėtų būti paprastos ir visiems suprantamos.  
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Apibrėžiant apsaugos priemones būtina atitinkama techninė kompetencija, kad būtų 

atsižvelgta į teritorijos tikslams pasiekti skirtų galimų priemonių įvairovę ir kad būtų 

identifikuotos pagrindinės priemonės ir tos priemonės, kurias galima įgyvendinti 

įvairiais alternatyviais būdais pritaikant jas pagal vietos interesus ir kartu 

neperžengiant bendrų plano ribų. Reikėtų numatyti tikslią vietą ir pateikti įgyvendinimui 

reikalingų priemonių bei įrankių aprašą. Geriausias būdas tai pasiekti yra darbo planas, 

kuriame nurodomas įgyvendinimo laikas, o įgyvendinime dalyvaujantiems subjektams 

priskiriamos tam tikros funkcijos ir atsakomybė. Toks darbo planas turėtų būti 

pakankamai lankstus, kad jį būtų galima peržiūrėti ir pataisyti pagal poreikius, pvz., 

remiantis jau įgyvendintų priemonių rezultatais. Taip pat svarbu nustatyti grafiką, pagal 

kurį būtų peržiūrimas vykdytų apsaugos priemonių tinkamumas ir pažanga siekiant 

apsaugos tikslų, kad būtų galima patikrinti jų tinkamumą, išmatuojamumą ir 

įgyvendinimą. 

Įgyvendinimui būtini ištekliai. Sąnaudų ir naudos įvertinimas ir galimų finansinių 

priemonių identifikavimas 

Jeigu įmanoma, į apsaugos priemonių įgyvendinimui būtinus išteklius turėtų būti 

atsižvelgta visų „Natura 2000“ teritorijų tvarkymo priemonių atveju, įskaitant 

informaciją apie numatomas išlaidas, skirtas visų planuojamos veiklos rūšių 

įgyvendinimui ir stebėsenai, administravimą, kompensacijų išmokas, t. t. Žmogiškieji 

ištekliai yra ne mažiau svarbūs negu finansiniai ištekliai. Kad „Natura 2000“ teritorijos 

būtų tvarkomos tinkamai, rengiant ir įgyvendinant priemones turi dalyvauti tinkamų 

kompetencijų žmonės. Ši informacija taip pat svarbi skirstant lėšas iš įvairių galimų 

šaltinių ir paramos sistemų. 

Nustačius „Natura 2000“ skirtas apsaugos priemones ne tik sudaromas aiškus pagrindas 

siekti apsaugos tikslų, bet taip pat teikiama svarbi nauda visuomenei ir ekonomikai, nes 

užtikrinamas gyvybiškai svarbių ekosistemos funkcijų tęstinumas
4
. „Natura 2000“ tinklas 

– pagrindinė daug anglies turinčių buveinių saugykla, jam tenka svarbus vaidmuo 

sprendžiant klimato kaitos problemas, tiek prisitaikant prie klimato kaitos, tiek mažinant 

jos poveikį
5
. Tinklas teikia ir kitokią socialinę ir ekonominę naudą, pavyzdžiui, padeda 

palaikyti vandens srautą ir kokybę, išsaugoti natūralius apdulkintojus, saugoti 

kraštovaizdį ir estetinę gamtinę vertę, remti turizmą ir rekreaciją. Todėl reikia visiškai 

atsižvelgti į daugeriopą naudą, gaunamą investuojant į „Natura 2000“.  

Sąnaudų ir naudos, susijusių su „Natura 2000“ priemonių įgyvendinimu, įvertinimą 

galima atlikti tik tinkamai suplanavus tvarkymą. Kiekvienos teritorijos atveju reikėtų 

tinkamai nustatyti socialinių ir ekonominių veiksnių svarbą, jeigu esama atitinkamos 

informacijos. Reikėtų atlikti sektorių ekonominės veiklos ir jų santykio bei sąveikos su 

gamtine aplinka analizę, kuria remiantis būtų galima nustatyti teritorijos tvarkymo 

sąnaudas ir naudą. Tai gali būti naudinga nustatant realų finansinės paramos poreikį ir 

sudarant sąlygas pasinaudoti atitinkamais paramos mechanizmais, mokėjimais už 

suteiktas paslaugas, t. t. 

 

                                                 
4
 Europos Komisija (2013). Ekonominė „Natura 2000“ tinklo nauda 

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

5
 Europos Komisijos (2013) rekomendacijos dėl klimato kaitos ir „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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Efektyvus įgyvendinimas ir informavimas 

Kai apsaugos priemonės parengtos, reikėtų tam tikro mechanizmo, užtikrinančio 

veiksmingą jų įgyvendinimą. Valstybės narės privalo sugebėti įrodyti, kad yra 

parengusios būtinąsias apsaugos priemones teritorijose, taip pat reikalingi įrodymai, kad 

jos ne tik nustatytos, bet ir yra įgyvendinamos. Valstybės narės kas šešerius metus 

privalo teikti ataskaitas apie „Natura 2000“ teritorijose taikytas apsaugos priemones 

(pagal Buveinių direktyvos 17 straipsnį, žiūrėkite toliau). 

Kai kuriose valstybėse narėse apsaugos priemonės ir tvarkymo planai yra teisiškai 

privalomi. Kalbant apie komunikavimą ir informavimą, teritorijoms nustatytos apsaugos 

priemonės – arba vieša jų santrauka (jei jos susijusios su komercine arba kita jautria ir 

asmenine informacija) – turėtų būti skaidriai prieinama plačiajai visuomenei (pvz., 

interneto svetainėse ar oficialiuose registruose) kaip informacijos šaltinis visiems 

teritorijoje gyvenantiems žmonėms, kuriems teritorijos įsteigimas daro poveikį. 

6. Apsaugos priemonių stebėsena, vertinimas ir peržiūra 

Pasiūlytų apsaugos priemonių „Natura 2000“ teritorijose stebėsena turėtų būti vykdoma 

siekiant dviejų tikslų: 

- įvertinti faktinį suplanuotų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir jų efektyvumą 

siekiant teritorijos apsaugos tikslų;  

- įvertinti priemonių poveikį toje teritorijoje aptinkamų tikslinių buveinių ir rūšių 

apsaugos laipsniui. 

Į stebėsenos mechanizmus turėtų būti įtraukti išmatuojami ir aiškiai patikrinami tikslai, 

taip pat jie galėtų apimti rodiklių sistemą, kuri palengvintų paskesnį tyrimą ir rezultatų 

vertinimą. Stebėsenos ir priežiūros veikla minima Buveinių direktyvoje (11 ir 17 

straipsniuose). 17 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų 

informaciją apie 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas apsaugos priemones ir tų priemonių 

poveikio įvertinimą. 

Šiuo metu daugelyje valstybių narių yra rengiamos stebėsenos programos, kurių paskirtis 

– įvertinti ES svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklę. Remiantis 17 straipsnio 

įgyvendinimo rekomendacijomis, vertinimai privalo būti atliekami kiekvienoje šalyje 

biogeografiniu lygmeniu, atsižvelgiant į visą paplitimo arealą. Tvarkymo planų ir 

priemonių peržiūrą reikėtų atlikti per tinkamą laikotarpį, kad teritorijos tvarkymą būtų 

galima pritaikyti prie galimų pokyčių, atsižvelgiant į apsaugos tikslus ir priemonių rūšį 

bei aplinkybes kiekvienoje „Natura 2000“ teritorijoje. 

 

Commission note on establishment conservation measures for Natura 2000 sites.  

European Commission, Doc. Hab.13-04/05, September 2013 (original version in 
English).  
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_LT.pdf 

Contact: nature@ec.europa.eu 
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