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Niniejsza nota przedstawia wytyczne do ustanowienia przez państwa 
członkowskie celów ochrony dla obszarów Natura 2000 
 
 
1. Jakie są wymogi dyrektywy siedliskowej? 
 
W preambule do dyrektywy termin „cele ochrony”* występuje kilkakrotnie; jest także 
zapisany w art. 6 ust. 3. Potrzeba istnienia tego pojęcia została podkreślona również 
w art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy oraz ma znaczenie w kontekście art. 8 ust. 2.  

Preambuła dyrektywy stanowi, że: 

„jest właściwe, aby na każdym wyznaczonym obszarze wprowadzić konieczne środki 
przy uwzględnieniu realizowanych celów w dziedzinie ochrony”; 

„należy dokonać odpowiedniej oceny każdego planu lub programu mogącego mieć 
istotny wpływ na cele w zakresie ochrony terenu, który został wyznaczony lub też 
zostanie wyznaczony w przyszłości”. 
 
Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG „po zatwierdzeniu terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 zainteresowane 
państwa członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, 
wyznaczają ten teren jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania 
w świetle znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we 
właściwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego wymienionego w 
załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II, a także do celów spójności 
Natury 2000 oraz w świetle zagrożenia degradacją lub zniszczeniem, na które 
narażone są te tereny”.  
 
Artykuł 6 ust. 1 stanowi, że „Dla specjalnych obszarów ochrony państwa 
członkowskie tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych 
terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie środki 
ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym 
wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub 
gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach”. 

Artykuł 6 ust. 2 stanowi, że „Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania 
w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia 

                                                 
*
 Wyjaśnienie do polskiego tłumaczenia noty: w polskim tłumaczeniu dyrektywy siedliskowej termin 

„conservation objectives” został przetłumaczony jako „cele w dziedzinie ochrony”, „cele w zakresie ochrony” i 

„założenia ochrony”, w polskim nazewnictwie i przepisach (m.in. w Ustawie o ochronie przyrody) stosuje się 

jednak termin „cele ochrony”, który to również przyjęto do celów niniejszej noty. 
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gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może 
mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy”. 

Artykuł 6 ust. 3 stanowi, że „Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może 
na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi 
planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla 
danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony […]1”. 

Artykuł 7 dyrektywy mający zastosowanie do obszarów specjalnej ochrony (OSO) 
wyznaczonych w ramach dyrektywy ptasiej stanowi wyraźnie, że przepisy art. 6 ust. 3 
mają zastosowanie do OSO.  

Artykuł 8 ust. 2 stanowi, że „Komisja w porozumieniu z każdym zainteresowanym 
państwem członkowskim określa dla terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, w 
odniesieniu do których państwo członkowskie ubiega się o współfinansowanie, środki 
konieczne do zachowania lub odtworzenia typów siedlisk przyrodniczych i gatunków 
o znaczeniu priorytetowym występujących na tych terenach we właściwym stanie 
ochrony, a także całkowite koszty tych środków”. 

Przytoczone wyżej przepisy wskazują na potrzebę ustanowienia celów ochrony dla 
poszczególnych obszarów, które stanowią punkt odniesienia dla środków ochronnych 
dla tych obszarów oraz są niezbędne w kontekście sporządzania odpowiednich ocen 
skutków planów i przedsięwzięć. 

 

2. Co należy rozumieć pod pojęciem celów ochrony? 

Artykuł 1 stanowi, że do celów dyrektywy siedliskowej „ochrona oznacza zespół 
środków wymaganych do zachowania lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz 
populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony [...]”. 

Jak określono w art. 2, ogólnym celem dyrektywy siedliskowej jest przyczynienie się 
do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory. Środki podjęte na mocy tej dyrektywy mają na celu 
zapewnienie „właściwego stanu ochrony” gatunków i typów siedlisk objętych 
zakresem dyrektywy oraz ich długoterminowego przetrwania w całym naturalnym 
zasięgu ich występowania w UE.  

W związku z tym w swoim najszerszym znaczeniu pojęcie celu ochrony oznacza 
wyznaczenie ogólnego celu dla gatunków lub typów siedlisk, dla których obszar 
został wyznaczony, służącego utrzymaniu lub osiągnięciu właściwego stanu 
ochrony2 3 danych siedlisk i gatunków na poziomie krajowym, biogeograficznym lub 
europejskim.  

                                                 
1 W sprawie Waddenzee (C-127/02) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że „taka (odpowiednia) 

ocena tych skutków oznacza, że przed udzieleniem pozwolenia powinny zostać określone, zgodnie z najlepszą 

wiedzą naukową w tej dziedzinie, wszystkie aspekty planu lub przedsięwzięcia, mogące osobno lub w 

połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływać na cele ochrony obszaru”. 

2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. i) „stan ochrony gatunków oznacza sumę oddziaływań na te gatunki, 

mogących mieć wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość i populacji [...]”. Stan ten uznaje się za 

właściwy, jeżeli: 

- „dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują się w 

skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych;   
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O ile każdy obszar ma swój udział w osiągnięciu właściwego stanu ochrony, o tyle cel 
właściwego stanu ochrony ten można określić i osiągnąć wyłącznie na poziomie 
naturalnego zasięgu gatunków lub typu siedliska. Szeroko zakrojony cel ochrony 
służący osiągnięciu właściwego stanu ochrony jest zatem realistyczny wyłącznie na 
odpowiednim poziomie, takim jak poziom krajowy, biogeograficzny lub europejski.  

Ogólny cel polegający na osiągnięciu właściwego stanu ochrony wszystkich 
gatunków i typów siedlisk wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 
siedliskowej należy jednak odzwierciedlić w celach ochrony na poziomie obszaru, 
tj. określić stan, który gatunki i typy siedlisk muszą osiągnąć na danym obszarze, aby 
zmaksymalizować jego wkład w osiąganie właściwego stanu ochrony na poziomie 
krajowym, biogeograficznym lub europejskim.  

W związku z tym określenie wkładu, który dany obszar może wnieść w osiągnięcie 
przez państwo członkowskie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków 
występujących na tym obszarze, stanowi podstawę do określenia celów ochrony na 
poziomie danego obszaru. 

Określenie zestawu celów, które należy zrealizować za pomocą szczegółowo 
określonych środków ochronnych, wydaje się konieczne w tych przypadkach, w 
których obecny stan ochrony nie jest odpowiedni na poziomie krajowym. Wiąże się to 
z przeprowadzeniem na poziomie obszaru oceny, na ile stan ochrony danego 
siedliska lub danych gatunków wymaga jedynie utrzymania status quo, a na ile 
konieczne jest podjęcie działań rekultywacyjnych, tak aby dany obszar przyczynił się 
realizacji celów ochrony na wyższym poziomie (regionalnym, krajowym, regionu 
biogeograficznego lub UE).  

Przyjmując cele ochrony dla konkretnego obszaru Natura 2000, państwa 
członkowskie powinny ustanowić priorytetowe działania, mając na względzie 
znaczenie danego obszaru dla zachowania lub odtworzenia we właściwym stanie 
ochrony typów siedlisk i gatunków oraz dla spójności sieci Natura 2000, a także 
uwzględniając ryzyko pogorszenia warunków lub zniszczenia przedmiotów ochrony 
na tym obszarze. 

Wyrażenia „cele ochrony”, „środki ochronne” i „priorytety w zakresie ochrony” są 
często stosowane zamiennie lub mylone. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
wyrażenia te, choć są ze sobą ściśle powiązane, mają jednak różne znaczenia. 
  
Ważne jest rozróżnianie celów ochrony poszczególnych obszarów i ogólnego celu 
właściwego stanu ochrony. Cele ochrony na poziomie obszaru obejmują zestaw 

                                                                                                                                                         
- naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć 

przyszłości; oraz 

- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje populacje 

przez dłuższy czas”. 

3 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. e) „stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumę 

oddziaływań na siedlisko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego 

długofalowe naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcję oraz na długoterminowe przetrwanie jego 

typowych gatunków [...]”. Stan ochrony uznaje się za właściwy, jeżeli: 

- „jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się powiększają;  

- szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i prawdopodobnie 

będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości; 

- stan ochrony jego typowych gatunków, które występują w tych typach siedlisk, jest właściwy”.  
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konkretnych celów dla danego obszaru, aby mógł on w możliwie najlepszy sposób 
przyczynić się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony na odpowiednim poziomie 
(krajowym lub regionalnym z uwzględnieniem naturalnego zasięgu gatunków lub 
typów siedlisk). Podczas gdy w praktyce państwa członkowskie mogą nie mieć 
możliwości sformułowania celów ochrony na poziomie obejmującym terytorium 
również innych państw członkowskich, spojrzenie z perspektywy biogeograficznej 
może ułatwić dobór celów. Aby spełnić wymagania określone w art. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 
4 dyrektywy, cele na poziomie obszarów należy ustanowić nie tylko dla specjalnych 
obszarów ochronnych (SOO) w myśl dyrektywy siedliskowej, ale także dla obszarów 
specjalnej ochrony (OSO) w myśl dyrektywy ptasiej. 
  
Środki ochronne są konkretnymi mechanizmami i działaniami, których 
wprowadzenie na obszarze Natura 2000 ma służyć realizacji celów jego ochrony. 
Obowiązek ustanowienia koniecznych środków ochronnych może dotyczyć 
poszczególnych obszarów, ich grup, a nawet działań poza granicami obszarów. 
Może się również okazać, iż ważnym elementem wywiązania się z obowiązków art. 6 
ust. 1 jest ustanowienie środków, które nie dotyczą jedynie danego obszaru. Taka 
sytuacja może mieć miejsce szczególnie w przypadku obszarów morskich, w 
przypadku których na przykład szersze uregulowania prawne w zakresie działalności 
połowowej mogą być ważnym elementem stosowania art. 6 ust. 1. Zgodnie z art. 6 
ust. 1 środki ochronne SOO muszą odpowiadać ekologicznym wymaganiom typów 
siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków wymienionych w 
załączniku II występujących na danym terenie. Środki ochronne są na ogół 
ustanawiane na poziomie lokalnym/danego obszaru, ale mogą także być 
wyznaczane na poziomie regionalnym lub krajowym, a nawet uzgadniane na 
poziomie transgranicznym, biogeograficznym lub UE. Mogą one obejmować obszary 
nienależące do sieci Natura 2000 (środki horyzontalne lub środki dotyczące 
krajowych sieci ekologicznych, łączności między obszarami itd.). 
 
W ramach priorytetów w zakresie ochrony określa się najważniejsze 
gatunki/siedliska, w odniesieniu do których należy podjąć najpilniejsze działania. 
Priorytety te można także ustanawiać na różnych poziomach (UE, biogeograficznym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym/danego obszaru). W art. 4 ust. 4 wskazano 
potrzebę „ustalenia priorytetów” w procesie wyznaczania obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty (OZW) jako specjalnego obszaru ochrony. W tym 
kontekście należy zauważyć, że formą ustalania priorytetów był już sam wybór 
obszarów do objęcia siecią Natura 2000, a zatem należy zapewnić takie zarządzanie 
wszystkimi obszarami Natura 2000, które zagwarantuje optymalizację ich wpływu na 
osiąganie właściwego stanu ochrony. 
 
Cele ochrony na poziomie obszaru muszą w pełni uwzględniać:  

 ekologiczne wymagania dotyczące gatunków i typów siedlisk wymienionych w 
standardowym formularzu danych Natura 2000 (tj. występujących na tym 
obszarze, z wyjątkiem tych, których występowanie nie ma znaczenia zgodnie 
ze standardowym formularzem danych); 

 stan ochrony siedlisk i gatunków na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym; 

 ogólną spójność sieci Natura 2000; 
 cele ochrony na wyższym poziomie – na poziomie krajowym/biogeograficznym 

– i wkład terenu w ich osiągnięcie. 
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Ważne jest, aby wyraźnie rozróżniać cele i środki. Na przykład w przypadku celów 
ochrony można oczekiwać, że ich osiągnięcie zajmie znaczącą ilość czasu a zatem, 
w większości przypadków muszą to być cele długoterminowe. Natomiast środki 
ochronne niezbędne do osiągnięcia tych celów mogą się zmieniać między innymi w 
wyniku zmieniających się zagrożeń lub na skutek pozytywnego wpływu wcześniej 
podjętych środków ochronnych. 
 

3. Kiedy ustanawia się cele ochrony na poziomie obszaru? 

 
Na podstawie art. 4 ust. 5 dyrektywy siedliskowej, aby zapewnić zgodność z art. 6 ust. 3 i 4 
dyrektywy, z prawnego i praktycznego punktu widzenia ustanowienie celów ochrony jest 
konieczne najpóźniej w momencie wyznaczenia obszaru jako OZW. Cele ochrony stanowią 
również praktyczny, choć nie wyrażony wprost z prawnego punktu widzenia, wymóg 
efektywnego wdrażania art. 6 ust. 2, który ma również zastosowanie od momentu 
zatwierdzania obszaru jako OZW.  
 
Zapewnienie niezbędnej przejrzystości w zakresie celów ochrony stanowi konieczny punkt 
odniesienia dla późniejszego zdefiniowania środków ochronnych dla SOO. W art. 6 ust. 1 
sprecyzowano, że chodzi tu o „konieczne środki ochronne […] odpowiadające ekologicznym 
wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, 
wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach”. Takie środki należy określić w 
ciągu sześciu lat (art. 6 ust. 1), tak aby można było je przyjąć i stosować od momentu 
wyznaczenia obszaru jako SOO.  
 
Ustanowienie jasnych celów ochrony jest również istotne przy wyznaczaniu priorytetów w 
odniesieniu do stosowania art. 4 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, w którym zapisano 
obowiązek „ustala[nia] priorytetów[ych] działa[ń] w świetle znaczenia tych terenów dla 
zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego 
wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II, a także do celów 
spójności Natury 2000 oraz w świetle zagrożenia degradacją lub zniszczeniem, na które 
narażone są te tereny”. 

 

4. Jakie elementy należy uwzględnić przy wyznaczaniu celów ochrony? 

Niektóre państwa członkowskie poświęciły już wiele wysiłku na rozstrzygnięcie 
przedmiotowej kwestii i przygotowały odpowiedzi na często pojawiające się pytania 
oraz dodatkowe wyjaśnienia.4 
 

Gatunki i typy siedlisk, w odniesieniu do których należy sformułować cele ochrony 

Zasadniczo cele ochrony na poziomie obszaru należy wyznaczyć w odniesieniu do 
wszystkich gatunków i typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, o których mowa w dyrektywie siedliskowej, oraz w odniesieniu do 
gatunków ptaków określonych w załączniku I do dyrektywy ptasiej, które w znacznym 
stopniu występują na obszarze Natura 2000, a także w odniesieniu do regularnie 

                                                 
4
 Zob. np. s. 24–25: „Najczęściej zadawane pytania na temat celów w dziedzinie ochrony na poziomie danego terenu” w 

broszurze dotyczącej streszczenia dokumentów z zakresu celów Natura 2000 holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Przyrody 
i Jakości Żywności 
<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683>  
 

 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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pojawiających się gatunków migrujących. Cele ochrony na poziomie obszaru 
powinny opierać się na ekologicznych wymaganiach typów siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków. Powinny one odzwierciedlać znaczenie danego obszaru dla 
zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typów siedlisk i 
gatunków występujących na obszarze, a także do celów spójności sieci Natura 2000 
oraz powinny one uwzględniać ryzyko pogorszenia warunków lub zniszczenia, na 
które narażone są siedliska i gatunki na danym terenie. 

W związku z tym informacje zawarte w standardowym formularzu danych Natura 
2000 stanowią punkt wyjścia dla wyznaczania celów ochrony. Umożliwiają one 
również określenie tych gatunków i typów siedlisk, w odniesieniu do których ustalono 
już, że ich występowanie na danym obszarze jest nieznaczące (kod D dotyczący 
reprezentatywności lub populacji), i w odniesieniu do których w dyrektywie 
siedliskowej nie wymaga się podejmowania działań z zakresu ochrony. 

W art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej zapisano obowiązek tworzenia koniecznych 
środków ochronnych „[…] odpowiadając[ych] ekologicznym wymaganiom typów 
siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, wymienionych 
w załączniku II, żyjących na tych terenach”. Wyznaczając cele ochrony, należy zatem 
uwzględnić wszystkie przedmioty ochrony występujące na danym obszarze. Nie jest 
jednak konieczne wyznaczanie szczegółowych celów ochrony ani środków 
ochronnych w odniesieniu do gatunków lub typów siedlisk, których występowanie na 
danym terenie jest nieznaczące zgodnie ze standardowym formularzem danych 
Natura 2000 [tj. wszystkie gatunki wskazane jako posiadające niewielką wielkość i 
zagęszczenie populacji5 w stosunku do całości populacji na terytorium państwa 
(wielkość populacji kategorii D), typy siedlisk wskazane jako posiadające niewielką 
reprezentatywność6 (kategoria D)].  

Poziom definiowania 

Odniesienie do celów ochrony w preambule oraz w treści art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej wskazuje na potrzebę wyznaczenia celów ochrony na poziomie każdego 
obszaru. W przypadkach, w których obszary znajdują się blisko siebie i występują na 
nich te same gatunki i typy siedlisk, zasadne może być wyznaczenie celów ochrony 
w odniesieniu do grupy obszarów. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że cele ochrony 
poszczególnych obszarów muszą uwzględniać ogólny cel właściwego stanu ochrony, 
może zachodzić konieczność rozszerzenia zakresu celów ochrony na wyższe 
poziomy celem przyczyniania się sieci do osiągnięcia tego ogólnego celu7. 
Podkreślono to również w art. 4 ust. 4 dyrektywy jako obowiązku „ustala[nia] 
priorytetow[ych] działa[ń] w świetle znaczenia tych terenów dla zachowania lub 
odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego 
wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II”.  
 
W przypadku gdy państwo członkowskie postanowiło wyznaczyć cele ochrony na 
wyższym poziomie, cele dotyczące właściwego stanu ochrony należy określić na 
poziomie krajowym, regionalnym lub biogeograficznym w ramach danego państwa 
członkowskiego lub nawet na szerszym poziomie (biogeograficznym lub UE). Cele 
                                                 
5
 Kryterium B lit. a) w załączniku III do dyrektywy siedliskowej: wielkość i zagęszczenie populacji gatunku żyjącej w obrębie terenu w 

stosunku do populacji żyjących w obrębie terytorium państwa. 
6
Kryterium A lit. a) w załączniku III do dyrektywy siedliskowej, reprezentatywność, powinno być powiązane z podręcznikiem interpretacji 

typów siedlisk wymienionych w załączniku I, ponieważ podręcznik ten zawiera definicję, wykaz charakterystycznych gatunków oraz inne 
istotne elementy. Stopień reprezentatywności określa „typowość” danego typu siedliska. 
7 W art. 17 ust. 2 dyrektywy podkreślono potrzebę „ocen[y] osiągniętego postępu, w szczególności przyczyniania się Natury 2000 do 

osiągnięcia celów ustanowionych w art. 3” (tj. zapewnienia właściwego stanu ochrony). 
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ochrony na poziomie obszaru oraz cele ochrony na poziomie regionalnym, krajowym 
lub szerszym, jeżeli zostały określone, mają charakter uzupełniający, ponieważ 
Natura 2000 jest siecią, w ramach której każdy obszar pełni szczególną funkcję w 
przyczynianiu się do ogólnej spójności sieci, a zatem w przyczynianiu się sieci do 
ogólnego celu zapewnienia właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 
 

Wytyczne/zalecenia w zakresie wyznaczania celów ochrony 

Cele ochrony dotyczące obszarów Natura 2000 powinny być możliwie jasne i 
precyzyjne oraz powinny umożliwiać praktyczne wdrożenie środków ochronnych. 
Cele te powinny być konkretne i w miarę możliwości mierzalne. Należy zatem unikać 
w tym zakresie wieloznaczności i rozmytej odpowiedzialności. 

Cele ochrony powinny być8: 

 konkretne – dotyczyć konkretnego przedmiotu ochrony (gatunku lub typu 
siedliska) oraz określać warunki osiągnięcia celu;  

 mierzalne i raportowalne – umożliwić monitorowanie stopnia realizacji oraz 
nadawać się do wykorzystania w ramach obowiązków wynikających z art. 17 
dyrektywy siedliskowej;  

 realistyczne – ujęte w rozsądne ramy czasowe i połączone z alokacją 
środków;  

 spójne– podejście do celów ochrony w miarę możliwości powinno być takie 
samo na wszystkich obszarach, na których występuje dany przedmiot 
ochrony, tj. powinny być stosowane takie same założenia dotyczące 
osiągnięcia właściwego stany ochrony; oraz  

 kompleksowe – obejmować wszystkie cechy przedmiotu ochrony konieczne 
do uznania jego stanu ochrony za właściwy lub niewłaściwy.  

 
Poziom szczegółowości celów ochrony w odniesieniu do niektórych gatunków lub 
siedlisk może być ograniczony przez braki w wiedzy naukowej. W takich 
przypadkach ogólny cel dotyczący właściwego stanu ochrony, zdefiniowanego w 
art. 1 dyrektywy, można określić w oparciu o wiedzę ograniczoną do danego obszaru 
w zakresie występowania i rozmieszczenia gatunków lub siedlisk.  
 
Właściciele gruntów i lokalne podmioty powinni dobrze znać i rozumieć cele ochrony 
na wszystkich poziomach, a w szczególności na poziomie danego obszaru, jeśli mają 
oni przyczyniać się do realizacji tych celów. Jasny przekaz w zakresie celów ochrony 
danego obszaru oraz ich wkładu w realizację celów ochrony na wyższych poziomach 
powinien pomóc w zwiększaniu świadomości i zaangażowania lokalnych podmiotów. 
 

Jaką formę prawną należy nadać celom ochrony?  

Cele ochrony na poziomie obszaru, konieczne do ochrony OZW, są również 
niezbędne do zdefiniowania i ustalenia środków ochronnych przy wyznaczaniu SOO. 
Należy jasno zdefiniować cele ochrony dotyczące danego obszaru w świetle jego 
znaczenia dla różnych gatunków i typów siedlisk, dla ochrony których wyznaczono 
dany obszar.  

                                                 
8
 Podejście to jest stosowane przez brytyjski Wspólny Komitet Ochrony Przyrody (Joint Nature Conservation Committee, JNCC) w 

odniesieniu do morskich SOO w celu zapewnienia spójności w ramach sieci Natura 2000: 

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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Cele ochrony można określić w decyzji o wyznaczeniu obszaru lub można 
szczegółowo je opracowywać w planach ochrony lub w innych instrumentach.  

W jakim okresie należy zrealizować cele ochrony na poziomie obszaru? 

W dyrektywie siedliskowej nie określono terminu osiągnięcia właściwego stanu 
ochrony. Nie określono tego również w odniesieniu do ogólnych celów dyrektywy 
ptasiej. Istnieje wyraźny obowiązek ustanowienia koniecznych środków ochronnych 
dotyczących SOO, aby przyczynić się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony. W 
praktyce środki ochronne dotyczące danego obszaru powinny wyraźnie odnosić się 
do celów ochrony dotyczących tego obszaru. Aby środki ochronne były wiarygodne, 
co do zasady powinny one zostać zidentyfikowane, ustanowione i gotowe do 
zastosowania w momencie wyznaczania SOO. 

Ważne jest również ustanowienie harmonogramu przeglądu podjętych środków 
ochronnych pod względem ich przydatności do osiągania celów ochrony oraz 
postępów poczynionych w osiąganiu tych celów, aby sprawdzić ich adekwatność, 
mierzalność i stopień zaawansowania. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nota Komisji w sprawie ustanawiania celów ochrony dla obszarów Natura 2000. 

 
Komisja Europejska, Doc. Hab. 12-04/06, listopad 2013 r. (oryginał w języku 
angielskim).  
Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. 
 
Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf  
  

Kontakt: nature@ec.europa.eu 
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