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KOMISIJOS PRANEŠIMAS DĖL 
„NATURA 2000“ TERITORIJŲ 

APSAUGOS TIKSLŲ NUSTATYMO 
 

 

 
Šio pranešimo tikslas – pateikti gaires, kurios valstybėms narėms padėtų 

nustatyti „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslus. 
 
 
1. Ko reikalaujama Buveinių direktyvoje? 
 
Direktyvos preambulėje keletą kartų pateiktos nuorodos į „apsaugos tikslų“ terminą, 
jis taip pat aiškiai paminėtas 6 straipsnio 3 dalyje. Šios sąvokos poreikis taip pat 
pabrėžtas direktyvos 4 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, ji susijusi netgi su 8 
straipsnio 2 dalimi:   

Direktyvos preambulėje teigiama: 

„...kiekvienoje tokioje įsteigtoje teritorijoje tikslinga įgyvendinti būtinas priemones, 
atsižvelgiant į siekiamus apsaugos tikslus“; 

„... būtina tinkamai įvertinti bet kurį planą ar programą, kuri galėtų turėti reikšmingą 
poveikį esamos ar ateityje numatytos įsteigti saugomos teritorijos apsaugos 
tikslams“. 
 
Remiantis Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalimi, „jei, laikantis 2 dalyje 
nustatytos tvarkos, yra patvirtinama Bendrijos svarbos teritorija, atitinkama valstybė 
narė kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus, toje teritorijoje 
įsteigia specialią saugomą teritoriją, nustatydama prioritetus, atsižvelgdama į 
teritorijos svarbą palaikant ar atstatant I priede išvardytų natūralių buveinių tipų 
arba II priede išvardytų rūšių gerą apsaugos būklę bei užtikrinant Natura 2000 tinklo 
vientisumą, taip pat atsižvelgdama į toms vietovėms gresiantį degradavimą ar 
sunaikinimą“.  
 
6 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „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.“ 

6 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad valstybės narės imasi priemonių, siekdamos 
specialiose saugomose teritorijose išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių 
blogėjimo, o taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos specialios saugomos 
teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios direktyvos tikslų 
atžvilgiu. 

6 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 
nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
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paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas...“ teritorijos apsaugos tikslų atžvilgiu1. 

Iš direktyvos 7 straipsnio, taikomo specialios apsaugos teritorijoms (SAT), įsteigtoms 
pagal Paukščių direktyvą, aišku, kad 6 straipsnio 3 dalies nuostatos yra taikomos 
SAT. 

8 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „Bendrijos svarbos teritorijoms, kurioms prašoma 
bendro finansavimo, Komisija, susitarusi su kiekviena atitinkama valstybe nare, 
nustato priemones, kurios yra būtinos atitinkamose teritorijose siekiant palaikyti arba 
atstatyti prioritetinių natūralių buveinių tipų ir prioritetinių rūšių gerą apsaugos būklę, ir 
nurodo toms priemonėms reikalingų išlaidų sumą“. 

Šios prieš tai paminėtos nuostatos rodo, kad su teritorija susijusius apsaugos tikslus 
būtina nustatyti tam, kad jais būtų galima remtis nustatant su teritorija susijusias 
apsaugos priemones ir atliekant teritorijai skirtų planų arba projektų poveikio 
tinkamus įvertinimus. 

 

2. Kas yra apsaugos tikslai? 

1 straipsnyje teigiama, kad šioje direktyvoje „apsauga reiškia visumą priemonių, 
reikalingų palaikyti ar atstatyti natūralias buveines ir laukinių faunos ir floros rūšių 
populiacijas iki palankios būklės...“. 

Kaip nurodyta 2 straipsnyje, bendras Buveinių direktyvos tikslas yra padėti užtikrinti 
biologinę įvairovę apsaugant natūralias buveines ir laukinę fauną bei florą. 
Priemonės, kurių imamasi pagal šią direktyvą, turi užtikrinti rūšių ir buveinių tipų, 
kuriems taikoma direktyva, „gerą apsaugos būklę“ ir garantuoti ilgalaikį jų išlikimą 
visame jų paplitimo areale ES.  

Todėl bendriausia prasme apsaugos tikslas – tai bendro tikslinio rodiklio, skirto 
rūšims ir (arba) buveinių tipams, dėl kurių yra įsteigta teritorija, nustatymas siekiant 
padėti išlaikyti arba pasiekti tų rūšių2 ir buveinių3 gerą apsaugos būklę nacionaliniu, 
biogeografiniu ar Europos lygmeniu.  

Kadangi kiekviena teritorija padeda siekti geros apsaugos būklės (GAB), šį tikslą 
galima apibrėžti ir pasiekti tik natūralaus rūšių ar buveinės tipo paplitimo arealo 

                                                 
1 Vadeno jūros byloje (C–127/02) Teisingumo teismas nurodė, kad „atliekant vertinimą turi būti, atsižvelgiant į 

geriausias mokslines žinias šioje srityje, nustatyti visi plano ar projekto, galinčių individualiai arba kartu su kitais 

planais ar projektais paveikti minėtus tikslus, aspektai.“ 

2 Rūšių apsaugos būklė 1 straipsnio i punkte apibrėžta kaip „atitinkamą rūšį veikiančių poveikių visuma, kuri 

gali turėti ilgalaikį poveikį jos populiacijos paplitimui ir gausumui...“ . Ji laikoma gera, kai: 

- atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pati pajėgi ilgą laiką išlikti kaip 

gyvybingas jos natūraliosios buveinės komponentas; ir  

- rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad sumažės ateityje; ir  

- yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą laiką.  

3 Natūralių buveinių tipų apsaugos būklė apibrėžta 1 straipsnio e punkte kaip  „poveikių natūralioms 

buveinėms ir joms tipiškoms rūšims visuma, kuri gali turėti ilgalaikį poveikį jų natūraliam paplitimui, 

struktūrai ir funkcijoms bei joms tipiškų rūšių ilgalaikiam išlikimui“.  Apsaugos būklė laikoma gera, kai: 

- jos natūralus paplitimo arealas ir jos padengiami plotai tame areale yra stabilūs arba didėja; ir  

- egzistuoja ir tikėtina, kad ateityje neišnyks jos ilgalaikiam palaikymui būtina specifinė struktūra ir 

funkcijos; 

- jai tipiškų rūšių apsaugos būklė yra gera.  
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lygmeniu. Todėl bendrą apsaugos tikslą, kuriuo siekiama GAB, galima svarstyti tik 
atitinkamu lygmeniu, pavyzdžiui, nacionaliniu, biogeografiniu arba Europos.  

Kita vertus, kad teritorijų indėlis siekiant GAB nacionaliniu, biogeografiniu ar Europos 
lygmenimis būtų kuo didesnis, bendrą tikslą, kuriuo siekiama GAB visų Buveinių 
direktyvos I ir II prieduose išvardytų rūšių ir buveinių tipų atžvilgiu, reikia perkelti į 
teritorijų apsaugos tikslus, kuriais apibrėžiama atitinkamose teritorijose siektina 
rūšių ir buveinių tipų padėtis.  

Todėl nustatant teritorijų apsaugos tikslus reikia remtis konkrečios teritorijos indėliu, 
kuriuo ji gali prisidėti valstybėms narėms siekiant geros toje teritorijoje aptinkamų 
buveinių ir rūšių apsaugos būklės. 

Tais atvejais, kai dabartinė apsaugos būklė, atsižvelgiant į siektinus nacionalinius 
tikslus, nėra tokia, kokios norėtųsi, reikėtų nustatyti tikslinius rodiklius, kurie turėtų 
būti pasiekti pasitelkus aiškias apsaugos priemones. Tam reikia teritorijos lygmeniu 
įvertinti, kiek būtina palaikyti arba, jei reikia, atstatyti konkrečią susijusių rūšių ar 
buveinės apsaugos būklę siekiant užtikrinti, kad ta teritorija padėtų siekti apsaugos 
tikslų aukštesniu lygmeniu (regioniniu, nacionaliniu, biogeografinio regiono arba ES).  

Tvirtindamos apsaugos tikslus, skirtus konkrečiai „Natura 2000“ teritorijai, valstybės 
narės turėtų nustatyti prioritetus, atsižvelgdamos į atitinkamos teritorijos svarbą 
palaikant ar atstatant gerą toje teritorijoje aptinkamų Bendrijos svarbos buveinių tipų 
arba rūšių apsaugos būklę bei užtikrinant „Natura 2000“ tinklo vientisumą, taip pat 
atsižvelgdama į tai vietovei gresiantį degradavimą ar sunaikinimą. 

Terminai „apsaugos tikslai“, „apsaugos priemonės“ ir „apsaugos prioritetai“ dažnai 
vartojami kartu, todėl neretai gali būti painiojami ar net pateikiami kaip vienodos 
sąvokos. Vis dėlto, nors aiškiai tarpusavyje susijusios, šios sąvokos skiriasi. 
  
Svarbu skirti atskiros teritorijos apsaugos tikslus ir bendrą tikslą pasiekti gerą 
apsaugos būklę. Teritorijų apsaugos tikslai – tai nustatyti tikslai, kurių reikia 
pasiekti teritorijoje, kad ta teritorija kaip įmanoma geriau padėtų siekiant geros 
apsaugos būklės atitinkamu lygmeniu (nacionaliniu ar regioniniu, atsižvelgiant į 
natūralų atitinkamų rūšių ar buveinių tipų arealą). Valstybėms narėms praktiškai gali 
būti neįmanoma nustatyti apsaugos tikslus, susijusius su gera apsaugos būkle, kuri 
nustatyta kitos valstybės narės teritoriją apimančiu lygmeniu, todėl tokiu atveju 
nustatant tikslus naudinga remtis biogeografine perspektyva. Teritorijos lygmens 
tikslai turėtų būti nustatomi ne tik specialioms saugomoms teritorijoms (SST) pagal 
Buveinių direktyvą, bet ir specialios apsaugos teritorijoms (SAT) pagal Paukščių 
direktyvą siekiant įgyvendinti direktyvos 2 straipsnyje ir 4 straipsnio 1, 2 bei 4 dalyse 
nustatytus reikalavimus. 
  
Apsaugos priemonės – tai tikrieji mechanizmai ir veiksmai, kurių turi būti imtasi 
„Natura 2000“ teritorijoje norint pasiekti tos teritorijos apsaugos tikslų. Esama 
įpareigojimo nustatyti būtinąsias priemones nepriklausomai nuo to, ar tos priemonės 
taikomos atskirose teritorijose, ar kai kuriais atvejais net už teritorijos ribų ar keliose 
teritorijose vienu metu. Gali būti, kad valstybei narei laikantis 6 straipsnio 1 dalies 
svarbu imtis priemonių, nesusijusių su konkrečia teritorija. Tai gali būti ypač aktualu 
jūrų teritorijų atveju, kai, pavyzdžiui, laikantis 6 straipsnio 1 dalies, svarbus vaidmuo 
tenka bendram žuvininkystės veiklos reglamentavimui. Remiantis 6 straipsnio 1 
dalimi, apsaugos priemonės SST privalo atitikti teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų 
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natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus. Apsaugos 
priemonės paprastai nustatomos vietos ir (arba) teritorijos lygmenimis, tačiau jas taip 
pat galima rengti regioniniu arba nacionaliniu lygmenimis, arba dėl jų galima susitarti 
netgi tarpvalstybiniu, biogeografiniu ar ES lygmenimis. Jos gali apimti teritorijas, 
kurios nėra „Natura 2000“ tinklo dalis (horizontaliosios priemonės ar priemonės, 
skirtos nacionaliniams ekologiniams tinklams, ryšiui, t. t.). 
 
Apsaugos prioritetai – tai nustatytos svarbiausios rūšys ir (arba) buveinės, dėl kurių 
reikia imtis veiksmų, ir (arba) svarbiausios ar skubiausios priemonės, kurias reikia 
vykdyti. Tokius prioritetus taip pat galima nustatyti skirtingais lygmenimis (ES, 
biogeografiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir (arba) teritorijos lygmenimis). 4 
straipsnio 4 dalyje nurodoma į poreikį „nustatyti prioritetus“, kai Bendrijos svarbos 
teritorijoje steigiama speciali saugoma teritorija. Tačiau taip pat reikia pripažinti, kad 
tam tikri prioritetai jau buvo nustatyti teritorijas atrenkant „Natura 2000“ tinklui, todėl 
svarbu užtikrinti, kad visos „Natura 2000“ teritorijos būtų tvarkomos taip, kad būtų 
užtikrintas jų indėlio siekiant GAB optimalumas. 
 
Nustatant apsaugos tikslus teritorijos lygmeniu privalu visiškai atsižvelgti į:  

 standartinėje „Natura 2000“ duomenų formoje (SDF) išvardytų (t. y. teritorijoje 
aptinkamų, išskyrus tas, kurių buvimas yra nereikšmingas remiantis SDF) 
rūšių ir buveinių tipų ekologinius reikalavimus; 

 vietinę, regioninę, nacionalinę buveinių ir rūšių apsaugos būklę; 
 bendrą „Natura 2000“ tinklo vientisumą; 
 aukštesnio lygmens apsaugos tikslus nacionaliniu ir (arba) biogeografiniu 

lygmenimis ir teritorijos indėlį jų atžvilgiu. 
 
Svarbu aiškiai atskirti tikslus nuo priemonių. Pavyzdžiui, galima numatyti, kad 
apsaugos tikslai laikui bėgant išliks gana stabilūs, iš tiesų daugeliu atvejų tikslai turi 
būti ilgalaikiai. Tuo tarpu apsaugos priemonės, reikalingos tiems tikslams pasiekti, 
gali keistis dėl to, kad keičiasi grėsmių teritorijoms pobūdis, ir, žinoma, tikėtina, dėl 
teigiamo jau įgyvendintų priemonių poveikio. 
 

3. Kada turi būti nustatomi teritorijų apsaugos tikslai? 

 

Pagal Buveinių direktyvos 4 straipsnio 5 dalį apsaugos tikslai yra teisiškai ir 
praktiškai būtini nuo tada, kai teritorijos patvirtinamos kaip Bendrijos svarbos 
teritorijos (BST), siekiant laikytis direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų. Taip pat 
apsaugos tikslai yra praktinis, jei ne aiškus teisinis reikalavimas, būtinas veiksmingai 
įgyvendinant 6 straipsnio 2 dalį, kuri taip pat taikoma nuo to momento, kai 
patvirtinama BST.  
 
Suteikti reikiamą aiškumą dėl apsaugos tikslų būtina tam, kad jais būtų galima remtis 
vėliau nustatant SST skirtas apsaugos priemones. 6 straipsnio 1 dalyje nurodoma į 
„būtinas apsaugos priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų 
natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus“. Tokios 
priemonės privalo būti identifikuotos per šešerius metus (6 straipsnio 1 dalis), kad 
įsteigus SST jas būtų galima iškart parengti ir taikyti.  
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Turėti aiškius apsaugos tikslus taip pat aktualu nustatant prioritetus, kad būtų galima 
taikyti Buveinių direktyvos 4 straipsnio 4 dalį, kuri nurodo į poreikį „nustatyti 
prioritetus, atsižvelgiant į teritorijos svarbą palaikant ar atstatant I priede išvardytų 
natūralių buveinių tipų arba II priede išvardytų rūšių gerą apsaugos būklę bei 
užtikrinant Natura 2000 tinklo vientisumą, taip pat atsižvelgiant į toms vietovėms 
gresiantį degradavimą ar sunaikinimą“. 
 

4. Į kokius aspektus reikia atsižvelgti nustatant apsaugos tikslus? 

Kai kuriose valstybėse narėse šiai temai jau skirta daug dėmesio ir atsakyta į 
pagrindinius klausimus ar konkrečias problemas, susijusias su apsaugos tikslais4. 
 

Rūšys ir buveinių tipai, dėl kurių turėtų būti suformuluoti apsaugos tikslai 

Iš esmės teritorijų apsaugos tikslai turėtų būti nustatyti visoms Buveinių direktyvos 
Bendrijos svarbos rūšims ir buveinių tipams bei Paukščių direktyvos I priede nurodytų 
paukščių rūšims, kurios yra reikšmingos „Natura 2000“ teritorijoje, taip pat nuolatos 
aptinkamoms migruojančioms rūšims. Teritorijų apsaugos tikslai turėtų būti pagrįsti 
natūralių buveinių tipų ir rūšių ekologiniais reikalavimais. Jie turėtų atspindėti 
teritorijos svarbą palaikant ar atstatant teritorijoje aptinkamų natūralių buveinių tipų 
arba rūšių gerą apsaugos būklę bei užtikrinant „Natura 2000“ tinklo vientisumą, taip 
pat sprendžiant toms buveinėms ir rūšims gresiantį degradavimą ar sunaikinimą. 

Taigi standartinėje „Natura 2000“ duomenų formoje pateikiama informacija sudaro 
atramos tašką nustatant apsaugos tikslus. Ja remiantis taip pat galima nustatyti tas 
rūšis ir tuos buveinių tipus, kurių atveju jau buvo nustatyta, kad jų buvimas teritorijoje 
yra nereikšmingas (D kodas reprezentatyvumo ar populiacijos atžvilgiu) ir kuriems 
pagal Buveinių direktyvą apsaugos pastangos nebūtinos. 

Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodoma į poreikį nustatyti būtinąsias 
apsaugos priemones, „[…] kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų 
natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus“. Todėl 
nustatant apsaugos tikslus, reikėtų atsižvelgti į kiekvieną teritorijoje esantį svarbų 
elementą. Kita vertus, nebūtina nustatyti konkrečių apsaugos tikslų ar apsaugos 
priemonių rūšims ar buveinių tipams, kurie teritorijoje yra nereikšmingi remiantis 
standartine „Natura 2000“ duomenų forma [t. y. visos rūšys, kurių populiacijos dydis ir 
tankumas5 nurodytas kaip nereikšmingas palyginti su nacionalinėje teritorijoje 
aptinkamomis populiacijomis (D kategorijos populiacijos dydis), ir buveinių tipai, kurių 
reprezentatyvumas nurodytas kaip nereikšmingas6 (D kategorijos)].  

Nustatymo lygmuo 

Buveinių direktyvos preambulėje ir 6 straipsnio 3 dalies formuluotėje esančia nuoroda 
į apsaugos tikslus pabrėžiama, kad apsaugos tikslus reikia nustatyti kiekvienos 
teritorijos lygmeniu. Tais atvejais, kai teritorijos yra arti viena kitos, o jose esančios 
rūšys ir buveinių tipai yra tokie patys, apsaugos tikslus galbūt vertėtų nustatyti 

                                                 
4 Žiūrėkite, pavyzdžiui p. 24-25: "Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level" Nyderlandų žemės ūkio, 
kraštotvarkos ir žuvininkystės ministerijos brošiūroje, kurioje pateikiama „Natura 2000“ tikslų dokumentų santrauka 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683>. 
5
 Buveinių direktyvos III priedo B kriterijų a punktas: rūšies populiacijos dydis ir tankumas teritorijoje visų nacionalinėje teritorijoje esančių 

populiacijų atžvilgiu. 
6
Buveinių direktyvos III priedo A kriterijų a punktas, susijęs su reprezentatyvumu, turėtų būti susietas su I priedo paaiškinimais apie 

buveinių tipus, kadangi juose pateikiama apibrėžtis, būdingų rūšių sąrašas ir kiti susiję elementai. Reprezentatyvumo laipsnis leidžia įvertinti, 

„kiek įprastas“ yra šis buveinės tipas. 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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teritorijų grupei. Be to, kadangi apsaugos tikslus reikia parengti atsižvelgiant į bendru 
mastu siektiną gerą apsaugos būklę, gali prireikti daugiau aukštesnio lygmens 
apsaugos tikslų ir viso tinklo indėlio siekiant to bendro tikslo7. Tai pabrėžiama ir 
direktyvos 4 straipsnio 4 dalies nuoroda į įpareigojimą nustatyti „prioritetus, 
atsižvelgiant į teritorijos svarbą palaikant ar atstatant I priede išvardytų natūralių 
buveinių tipų arba II priede išvardytų rūšių gerą apsaugos būklę“.  
 
Jei valstybė narė nusprendžia nustatyti aukštesnio lygmens apsaugos tikslus, tikslai 
pasiekti gerą apsaugos būklę turėtų būti apibrėžiami nacionaliniu, regioniniu ar 
biogeografiniu lygmenimis valstybėje narėje ar netgi dar bendresniu mastu 
(biogeografiniu ar ES). Teritorijų apsaugos tikslai ir regioninio, nacionalinio ar 
bendresnio lygmens tikslai (jei jie būtų nustatyti) papildytų vienas kitą, kadangi 
„Natura 2000“ yra tinklas, kuriame kiekviena teritorija turi konkrečią funkciją, 
prisidedančią prie bendro tinklo vientisumo, o tinklas, savo ruožtu, prisideda prie 
bendro tikslo siekiant geros Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių apsaugos būklės. 
 

Apsaugos tikslų nustatymo gairės / rekomendacijos 

„Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai turi būti kiek įmanoma aiškūs ir paprasti, jie 
turi sudaryti sąlygas praktiškai parengti apsaugos veiklos priemones. Juos reikia 
nustatyti naudojant konkrečius terminus ir, jei įmanoma, įvertinti kiekybiškai skaičiais 
ir (arba) dydžiu. Kitaip tariant, teritorijų apsaugos tikslai neturi būti dviprasmiai, 
neaiškiai suformuluoti, nepatikrinami ar susiję su neaiškiai paskirstyta atsakomybe, 
rengiant konkrečias apsaugos priemones.  

Apsaugos tikslams gali būti aktualūs šie standartai, kuriais remiantis tikslai turi8: 

 būti konkretūs – turi sietis su konkrečiu svarbiu elementu (rūšimis ar buveinių 
tipu), jais turi būti apibrėžiama sąlyga (-os), kuri (-ios) būtina (-os) siekiant 
įvykdyti apsaugos tikslą;  

 būti išmatuojami ir pranešami – turi sudaryti sąlygas vykdyti stebėseną, kad 
būtų galima nustatyti, ar apsaugos tikslai vykdomi, ir dėl Buveinių direktyvos 
17 straipsnio tikslų;  

 būti realūs – jiems numatytas pagrįstas laikotarpis ir naudotini ištekliai;  
 remtis nuosekliu požiūriu – apsaugos tikslų struktūra kiek įmanoma turėtų 

būti vienoda visose jūrų teritorijose, o tose vietovėse, kuriose remiamas tas 
pats svarbus elementas, apibūdinant gerą padėtį turėtų būti naudojami 
panašūs požymiai ir tiksliniai rodikliai; ir  

 būti visapusiški – požymiai ir tiksliniai rodikliai turėtų apimti svarbaus 
elemento ypatybes, būtinas apibūdinant jo padėtį kaip teigiamą arba neigiamą.  

 
Apsaugos tikslų, skirtų tam tikroms rūšims ar buveinėms, išsamumą gali varžyti 
dabartinis mokslo žinių ribotumas. Tokiomis aplinkybėmis bendras tikslas, susijęs su 
gera apsaugos būkle, kaip apibrėžta direktyvos 1 straipsnyje, gali būti taikomas kartu 
su konkrečiomis žiniomis apie tikrąjį faktinių rūšių ar buveinių paplitimą, 
pasiskirstymą, t. t.  
 

                                                 
7 Direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje pabrėžiama, kad reikia, kad būtų „atitinkamai įvertinama pasiekta pažanga ir ypač Natura 2000 indėlis 
siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų“ (t.y. siekiant geros apsaugos būklės). 
8 Tokio požiūrio laikėsi Jungtinis gamtos apsaugos komitetas (angl. JNCC) jūrų SST atžvilgiu siekdamas užtikrinti „Natura 2000“ tinklo 

vientisumą http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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Žemės savininkai ir vietos atstovai turi gerai išmanyti ir suvokti apsaugos tikslus 
visais lygmenimis, ir ypač teritorijos lygmeniu, ir tai, kaip jie turėtų prisidėti jų siekiant. 
Aiškus informavimas apie teritorijos apsaugos tikslus ir jos indėlį siekiant aukštesnio 
lygmens apsaugos tikslų turėtų pagerinti vietos suinteresuotųjų subjektų 
informuotumą ir paskatinti jų įsipareigojimą. 
 

Koks teisinis statusas turėtų būti suteiktas apsaugos tikslams?  

Teritorijų apsaugos tikslai, kurių reikia jau BST apsaugai, taip pat reikalingi nustatant 
ir rengiant apsaugos priemones įsteigus SST. Konkrečios teritorijos apsaugos tikslai 
turėtų būti aiškiai apibrėžti atsižvelgiant į teritorijos svarbą skirtingoms rūšims ir 
buveinių tipams, dėl kurių ta teritorija buvo įsteigta.  

Apsaugos tikslų reikalavimus galima nurodyti teritorijos steigimo sprendimuose arba 
nuodugniau išdėstyti rengiant teritorijos tvarkymo planus ar kitas priemones.  

Kada turi būti pasiekti teritorijų apsaugos tikslai? 

Buveinių direktyvoje nenustatyta data, kada turi būti pasiekta gera apsaugos būklė. 
Panašaus reikalavimo nėra ir kalbant apie bendrą tikslą Paukščių direktyvoje. 
Akivaizdu, kad esama pareigos parengti būtinas apsaugos priemones, skirtas SST, 
kurios padėtų siekti geros aplinkos būklės. Praktiškai konkrečios teritorijos apsaugos 
priemonėse turėtų būti aiški nuoroda į tos teritorijos apsaugos tikslus. Siekiant 
patikimumo apsaugos priemonės paprastai privalo būti nustatytos, parengtos ir 
taikomos tuo metu, kai įsteigiama SST. 

Taip pat svarbu nustatyti grafiką, pagal kurį būtų peržiūrimas taikytų apsaugos 
priemonių tinkamumas ir pažanga siekiant apsaugos tikslų, kad būtų galima patikrinti 
jų tinkamumą, išmatuojamumą ir įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission note on setting conservation objectives of Natura 2000 sites.  

 
European Commission, Doc. Hab.12-04/06, November 2012 (original version in English).  
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_LT.pdf 
 
Contact: nature@ec.europa.eu 
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