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Obavijest Komisije 
o određivanju  

posebnih područja očuvanja 
 

Konačna verzija od 14. svibnja 2012. 
 

Svrha ove obavijesti jest državama članicama dati smjernice za izvršavanje 
ključne dužnosti određivanja posebnih područja očuvanja u skladu s 
Direktivom o staništima. U njoj se navode stajališta službi Komisije, uzimajući 
u obzir mjerodavnu sudsku praksu.  

 
 
 
 

1. Svrha određivanja posebnih područja očuvanja  
 
Opći cilj Direktive o staništima definiran je u članku 2. U njemu se osobito navodi da su 
„mjere poduzete u skladu s ovom Direktivom namijenjene održavanju ili povratu u povoljno 
stanje očuvanosti prirodnih staništa i vrsta divlje faune i flore od interesa Zajednice”. 
 
Radi osiguranja obnove ili održavanja prirodnih staništa i vrsta od interesa Zajednice, 
potrebno je (preambula 6. i članak 3.) utvrditi, među ostalim, koherentnu europsku ekološku 
mrežu posebnih područja očuvanja (pod nazivom Natura 2000); ova mreža, sastavljena od 
područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi navedeni u Prilogu I. i staništa vrsta 
navedenih u Prilogu II., omogućuje održavanje određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa 
vrsta ili, kad je to potrebno, njihov povrat u povoljno stanje očuvanosti u njihovu prirodnom 
arealu. 

 
Izraz „posebna područja očuvanja” definiran je u članku 1. točki (l): „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”. 
 
Iz definicije posebnih područja očuvanja te iz cjelokupnih upućivanja na ta područja u 
Direktivi o staništima jasno je da je njihova uloga pomoći pri održavanju i povratu u povoljno 
stanje očuvanosti vrsta i stanišnih tipova koji su od interesa za Zajednicu.  
 
U članku 6. stavku 1. definirane su mjere očuvanja koje je potrebno poduzeti za posebna 
područja očuvanja: 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. Izvješća država 
članica u skladu s člankom 17. moraju osobito sadržavati informacije o mjerama očuvanja 
navedenima u članku 6. stavku 1., kao i procjenu utjecaja tih mjera na stanje očuvanosti 
prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrsta iz Priloga II. 
 
Kada se područje od značaja za Zajednicu odredi kao posebno područje očuvanja, time se u 
stvari pokreće provedba članka 6. stavka 1. zato što se sve druge mjere iz članka 6., 
uključujući dužnost sprječavanja daljnjeg pogoršanja (članak 6 stavci 2., 3., 4.), već 
primjenjuju na područja od značaja za Zajednicu te su stoga de facto primjenjiva i na 
posebna područja očuvanja. 
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Potrebu za takvim pozitivnim mjerama očuvanja, u okviru posebnih područja očuvanja, 
potvrđuju nalazi iz posljednjeg izvješća Komisije u skladu s člankom 17. (za razdoblje 2000. 
– 2006.). U izvješću se navodi da je prilikom 65 % procjena stanišnih tipova iz Priloga I. te 
prilikom 54 % procjena vrsta iz Priloga II., IV. i V. ustanovljeno nepovoljno stanje očuvanosti.   
 
Budući da se u članku 3. stavku 3. i članku 10. Direktive o staništima potvrđuje da je u svrhu 
unaprjeđenja ekološke koherentnosti mreže Natura 2000 potrebno poduzeti mjere izvan tih 
područja, za stanišne tipove iz Priloga I. provedba članka 6. primarna je mjera za njihovo 
održavanje i/ili povrat u povoljno stanje očuvanosti dostupna u okviru te Direktive.  Budući da 
mogu postojati i druge odredbe o zaštiti vrsta koje su im dostupne u okviru Direktive, 
članak 6. također je ključna odredba za zaštitu vrsta iz Priloga II. 
 
Stoga se može zaključiti da je određivanje posebnih područja očuvanja ključno za postizanje 
ciljeva Direktive o staništima te za održavanje ili povrat u povoljno stanje očuvanosti vrsta i 
staništa od interesa Zajednice zbog toga što od država članica zahtijeva primjenu potrebnih 
mjera očuvanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. 
 
 
2. Što je obuhvaćeno određivanjem posebnih područja očuvanja  
 
U članku 4. stavku 4. Direktive o staništima navodi se da „države članice određuju područje 
od značaja za Zajednicu kao posebno područje očuvanja što je prije moguće, a najkasnije u 
roku od šest godina, ustanovljujući prioritete u svjetlu značaja tih područja za održavanje ili 
obnavljanje povoljnog stanja očuvanosti prirodnog stanišnog tipa iz Priloga I. ili vrste iz 
Priloga II. te koherentnosti mreže Natura 2000, u svjetlu prijetnji od pogoršanja ili uništenja 
kojima su ta područja izložena”.  
 
Iz toga jasno proizlazi da bi unutar šestogodišnjeg vremenskog okvira za određivanje 
posebnih područja očuvanja trebalo dati prednost najvažnijim područjima i/ili onima koja su 
suočena s prijetnjama. Podrazumijeva se i da valja ustanoviti prioritete za najvažnije 
vrste/staništa kako bi se nakon određivanja područja poduzele potrebne radnje.  Ti se 
prioriteti mogu ustanoviti i na višim razinama (razini EU-a, biogeografskoj razini te 
nacionalnoj i regionalnoj razini).  
 
Pri određivanju razine prioriteta određenih područja osobitu pažnju valja posvetiti:  

 ekološkim zahtjevima vrsta i staništa navedenih u standardnom obrascu za mrežu 
Natura 2000 (tj. prisutnih na tom području, osim onih čija je prisutnost prema 
standardnom obrascu beznačajna); 

 lokalnom, regionalnom i nacionalnom stanju očuvanosti staništa i vrsta; 
 prijetnjama i procesima pogoršanja kojima su vrste i staništa izloženi;  
 cjelokupnoj koherentnosti mreže Natura 2000. 

 
Uzimajući u obzir definiciju „posebnih područja očuvanja” navedenu u članku 1. točki (l) i 
članku 4. stavku 4. jasno je da: 
 
- posebno područje očuvanja valja odrediti zakonskim, administrativnim i/ili ugovornim 

obvezujućim aktom; 
- potrebne mjere očuvanja valja utvrditi u roku od šest godina (članak 6. stavak 1.) tako 

da se obično mogu uspostaviti i primijeniti u trenutku određivanja područja posebnog 
očuvanja. 

 
Sve su te obveze dodatno objašnjene u nastavku (vidi točke 4. i 5.).  
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3. Vremenski okvir za određivanje posebnih područja očuvanja  
 
U skladu s člankom 4. stavkom 4. države članice moraju u roku od šest godina od donošenja 
Europskog popisa područja od značaja za Zajednicu ta područja odrediti kao posebna 
područja očuvanja, utvrđujući prioritete u svjetlu značaja tih područja za održavanje ili 
obnavljanje povoljnog stanja očuvanosti prirodnog stanišnog tipa iz Priloga I. ili vrste iz 
Priloga II. te koherentnosti mreže Natura 2000, u svjetlu prijetnji od pogoršanja ili uništenja 
kojima su ta područja izložena”1.  
 
U skladu s člankom 6. stavkom 1. države članice za posebna područja očuvanja 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. 
 
U odluci Komisije kojom se odobravaju područja od značaja za Zajednicu jasno se navodi da 
„je potrebno naglasiti da se obveze koje proizlaze iz članka 4. stavka 4. i članka 6. stavka 1. 
Direktive 92/43/EEZ primjenjuju što je prije moguće, a najkasnije u roku od šest godina od 
donošenja početnog ili prvog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za 
određenu biogeografsku regiju, ovisno o tome na koji je popis područje od značaja za 
Zajednicu uključeno kao takvo prvi put”.  
 
To znači da se šestogodišnje razdoblje počinje računati od datuma kada je područje po prvi 
put uključeno u Odluku Komisije.2 Ako se kasnije naknadnim odlukama izmijene neke 
pojedinosti tog područja, to ne bi smjelo poslužiti kao izlika za odgodu određivanja posebnog 
područja očuvanja.  Međutim, te će nove izmjene biti potrebno uključiti u postupak 
određivanja posebnog područja očuvanja te ih uzeti u obzir prilikom utvrđivanja potrebnih 
mjera očuvanja. 
 
 
 
4.  Postupak za određivanje posebnih područja očuvanja  
 
Nakon što se područje proglasi područjem od značaja za Zajednicu, člankom 4. stavkom 4. 
također je predviđeno utvrđivanje prioriteta za određivanje posebnih područja očuvanja. 
Područjima koja se smatraju najznačajnijima za vrste/stanišne tipove navedene u Prilogu I. i 
Prilogu II. te za koherentnost mreže Natura 2000, a koja su najugroženija, stoga valja jasno 
dati prednost pri određivanju te utvrđivanju ciljeva i mjera očuvanja koje jasno odražavaju taj 
značaj.  U idealnom bi slučaju mjere očuvanja trebalo donijeti nakon javnog savjetovanja i 
primjerenog sudjelovanja svih zainteresiranih strana. 
 
Iako se od država članica u Direktivi zahtijeva da područja od značaja za Zajednicu odrede 
kao posebna područja očuvanja u roku od šest godina od donošenja Europskog popisa 
područja od značaja za Zajednicu, u njoj se ne navodi točan postupak za određivanje 
posebnih područja očuvanja. To je pitanje u nadležnosti domaćeg prava država članica, 

                                                           
1
 Sve odluke Komisije za različite biogeografske regije dostupne su na web-mjestu Komisije na adresi 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 Popis područja od značaja za Zajednicu, ustanovljen u dogovoru s državama članicama te u skladu s 

člankom 4. stavkom 2., sadržava pravni okvir za odabir i razgraničenje područja. Usvajanjem tog popisa 
područja od značaja za Zajednicu službeno započinje šestogodišnji rok za određivanje posebnih područja 
očuvanja, bez obzira na sve buduće promjene područja, uključujući promjenu granica, što ne bi trebalo 
predstavljati temelj za odgodu određivanja posebnih područja očuvanja. Promjene konfiguracije područja 
potrebno je unijeti u popis područja od značaja za Zajednicu prije određivanja posebnih područja očuvanja.    
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kojima je dana velika sloboda pri utvrđivanju načina na koji će područja od značaja za 
Zajednicu odrediti kao posebna područja očuvanja.  
 
Države članice mogu uvesti nove postupke određivanja ili prilagoditi postojeće i/ili poduprijeti 
određivanje drugim pravnim aktima. Mogu birati vrstu pravnog akta kojim se služe – 
zakonski, ugovorni ili administrativni – te mogu odlučiti koja je administrativna razina (npr. 
nacionalna ili regionalna) najprikladnija za određivanje posebnih područja očuvanja.  Države 
članice također odlučuju hoće li se akt određivanja donositi za svako područje zasebno ili će 
jednim aktom biti obuhvaćeno više područja. 
 
Međutim, bez obzira na to koji se postupak koristi, za određivanje posebnih područja 
očuvanja mora postojati jasan pravni temelj i države članice trebale bi osigurati neupitnost 
njegove obvezujuće snage. Sȃm akt određivanja također mora biti dovoljno jasan kako bi 
udovoljio zahtjevima Direktive s pravnom sigurnošću.  
 
To je u skladu s postojećom sudskom praksom (Komisija/Belgija (C-415/01)3:  
 

- provedba odredbi Direktiva mora se odlikovati neupitnom obvezujućom snagom te 
specifičnošću, preciznošću i jasnoćom neophodnima za udovoljavanje zahtjevima za 
pravnom sigurnošću. Načelo pravne sigurnosti zahtijeva odgovarajuću objavu 
nacionalnih mjera donesenih u skladu s pravilima Zajednice na način koji će osobama 
kojih se te mjere tiču omogućiti da utvrde opseg svojih prava i obveza u određenom 
području uređenom pravom Zajednice.  

 

- karte na kojima su razgraničena područja posebne zaštite moraju imati neupitnu 
obvezujuću snagu. Granice područja posebne zaštite u suprotnome bi bilo moguće 
osporiti u bilo kojem trenutku. Također bi postojala opasnost nepotpunog ostvarenja cilja 
zaštite prema članku 4. Direktive o pticama. 

 
 
5. Zakonske odredbe koje se slijedom određivanja posebnih područja očuvanja 

primjenjuju na ta područja  
 
Kako bi se osigurala potrebna pravna jasnoća, akt o određivanju posebnih područja 
očuvanja mora sadržavati naziv i lokaciju područja te je potrebno jasno i u pravnom smislu 
transparentno navesti:  
 

- vrste i stanišne tipove za koje se određuje posebno područje očuvanja: primjerice, 
navođenjem – bilo u samom aktu ili u zasebnom pravno obvezujućem dokumentu – svih 
vrsta iz Priloga II. i stanišnih tipova iz Priloga I. koji su značajno prisutni na svakom 
području, (tj. svih vrsta za koje je u standardnom obrascu navedeno da se odlikuju 
značajnom veličinom i gustoćom populacije4 u odnosu na populacije prisutne na 
nacionalnom teritoriju (veličina populacije u kategoriji A, B ili C) i svih stanišnih tipova za 
koje je u standardnom obrascu navedeno da imaju izvanrednu (A), dobru (B) ili značajnu 
(C) zastupljenost5;  

- granice posebnog područja očuvanja: uvrštavanjem jedne ili više karata – bilo u 
samome aktu ili u zasebnom zakonskom, administrativnom i/ili ugovornom aktu 
(primjerice javnom registru) s obvezujućom snagom – na kojoj/kojima su prikazane 

                                                           
3
  Vidi primjerice presudu od 27.2.2003., Komisija/Belgija, C-415/01, ECR 2003, str. 2081., stavak 21. Iako je ovdje riječ o područjima u 

okviru Direktive o pticama, to se odnosi i na područja u okviru Direktive o staništima. 
4
 Kriterij B(a) Priloga III. Direktivi o staništima: Veličina i gustoća populacije vrste prisutne na određenom području u odnosu na populacije 

prisutne na nacionalnom teritoriju. 
5
Kriterij A(a) Priloga III. Direktivi o staništima, zastupljenost, trebao bi biti povezan s priručnikom za tumačenje stanišnih tipova iz Priloga I. 

zbog toga što taj priručnik sadržava definicije, popis karakterističnih vrsta i ostale važne elemente. Stupanj zastupljenosti odražava u 
kolikoj je mjeri neki stanišni tip „tipičan”. 
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precizne granice jednog ili više područja. Karta mora biti u skladu s relevantnim 
nacionalnim/regionalnim kartografskim sustavima te izrađena u odgovarajućem mjerilu 
kako bi se svim zainteresiranim stranama i onima na koje će to utjecati omogućilo 
određivanje prostornog položaja područja u odnosu na zemljište u posjedu. Granice se 
ne smiju razlikovati od onih koje su utvrđene za područje od značaja za Zajednicu, osim 
ako su granice područja od značaja za Zajednicu već izmijenjene prema utvrđenom 
postupku (Doc. Hab. 05-06-08) te su predmetom ažurirane odluke Komisije. 

 
- svrhu određivanja: u najširem bi smislu ovdje trebalo objasniti kako je svrha posebnog 

područja očuvanja pridonijeti održavanju prirodnih stanišnih tipova i vrsta prisutnih na 
tom području ili, kad je to potrebno, njihovu povratu u povoljno stanje očuvanosti. U 
idealnom bi slučaju trebalo izrijekom navesti točno određene ciljeve očuvanja za 
posebno područje očuvanja, bilo u pravnom aktu ili u popratnom pravno obvezujućem 
dokumentu, iz kojih je razvidna motivacija za određivanje posebnog područja očuvanja, 
kao i da to uključuje uvođenje mjera očuvanja prema potrebi (tj. ne samo zaštitu 
područja od propadanja kako je utvrđeno u članku 6. stavcima 2., 3. i 4.).  

 
- zakonske odredbe koje se primjenjuju na posebna područja očuvanja: u aktu o 

određivanju posebnog područja očuvanja ili zakonu kojim se prenosi Direktiva o 
staništima trebalo bi jasno navesti da se odredbe članka 6. stavaka 2., 3. i 4. de facto 
primjenjuju na posebna područja očuvanja kao i na područja od značaja za Zajednicu – 
primjerice, u aktu o određivanju navesti unakrsne reference na odgovarajuće članke u 
zakonu kojim se prenosi Direktiva o staništima ili na pravni akt koji je ranije donesen u 
svrhu zaštite područja od značaja za Zajednicu.   

 
U aktu o određivanju posebnih područja očuvanja također valja jasno navesti obvezu 
primjene potrebnih mjera očuvanja u posebnom području očuvanja koje odgovaraju 
ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. i vrsta iz Priloga II. prisutnih 
na području (u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive o staništima). Akt bi također 
trebao sadržavati ili bi mu trebalo priložiti transparentan mehanizam za utvrđivanje i 
provedbu tih mjera očuvanja (npr. planove upravljanja, sektorske planove itd.). 
 
Kao što je utvrđeno člankom 6. stavkom 1. Direktive o staništima, države članice mogu 
birati pristup kojim će se koristiti u svrhu primjene potrebnih mjera očuvanja. To 
uključuje uporabu odgovarajućih planova upravljanja posebno priređenih za ta područja 
ili integriranih u druge razvojne planove i odgovarajuće zakonske, administrativne ili 
ugovorne mjere. Komisija izričito potiče uporabu planova upravljanja kao transparentnog 
alata koji pomaže pri proaktivnom upravljanju područjima mreže Natura 2000. Bez 
obzira na odabrane mjere, one moraju biti dostatne za postizanje ciljeva iz članka 6. 
stavka 1. Direktive.  
 
Iz definicije posebnog područja očuvanja jasno je da mjere očuvanja obično valja utvrditi 
u trenutku određivanja i od tog ih trenutka primjenjivati, tj. prije isteka šestogodišnjeg 
roka.  To ne mora nužno značiti da mjere nakon šest godina nije moguće prilagoditi u 
svjetlu unaprijeđenog znanja i povratnih informacija o iskustvima u provedbi. Upravljanje 
područjima te osobito utvrđivanje aktivnosti „neophodnih” za udovoljavanje „ekološkim 
zahtjevima” područja iz članka  6. stavka 1. nastavit će se mijenjati s vremenom, dugo 
nakon određivanja tih područja. Zbog učinaka klimatskih promjena, na primjer, i ostalih 
utjecaja na područja u budućnosti može biti potrebno preispitati mjere koje valja 
poduzeti u skladu s člankom  6. stavkom 1. 
 
Određivanje mjera očuvanja također je postupak koji se često ponavlja i u velikoj mjeri 
ovisi o uključenosti i prihvaćanju dionika te se uviđa da za to treba vremena.  Međutim, 
šestogodišnjim se vremenskim okvirom od proglašenja područja od značaja za 
Zajednicu do određivanja posebnog područja očuvanja podrazumijeva da s radom na 
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utvrđivanju i donošenju potrebnih mjera očuvanja toga područja valja započeti čim je 
područje proglašeno značajnim za Zajednicu, a ne po isteku šest godina.  
 
Jasno je da se utvrđivanje i primjena potrebnih mjera očuvanja moraju temeljiti na 
potpunom razumijevanju ciljeva očuvanja. Budući da je u konačnici te ciljeve potrebno 
promatrati na razini područja, države članice mogu odlučiti razviti opće ciljeve i mjere za 
očuvanje vrsta i stanišnih tipova na široj zemljopisnoj osnovi (npr. nacionalnoj, 
regionalnoj), koji se potom mogu primijeniti na razini područja.  

 
 
6. Vrsta sustava pravne zaštite koji je potrebno uspostaviti za posebna područja 

očuvanja 
 
Članak 6. ključna je odredba Direktive o staništima zato što određuje okvir za očuvanje i 
zaštitu područja te uključuje proaktivne, preventivne i postupovne zahtjeve.  Članak 6. stavci 
2., 3. i 4. odnose se na područja od značaja za Zajednicu (u skladu s člankom 4. stavkom 5. 
Direktive o staništima). Članak 6. stavak 1. odnosi se samo na posebna područja očuvanja, 
na koja se također primjenjuju i odredbe članka 6. stavaka 2., 3. i 4.  
 
Kada je riječ o preduvjetima za zaštitu posebnih područja očuvanja, pri određivanju sustava 
njihove pravne zaštite trebalo bi uzeti u obzir relevantnu sudsku praksu6: 
 

 članak 6. Direktive o staništima trebalo bi shvatiti kao obvezu država članica da za 
posebna područja očuvanja uspostave sustav pravne zaštite koji može omogućiti 
održavanje predmetnih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta ili, kad je to potrebno, 
njihov povrat u povoljno stanje očuvanosti u njihovu prirodnom arealu (članak 3.).  
 

 nedonošenjem posebne odredbe ili posebnih odredbi kojima se određivanje nekog 
područja kao posebnog područja očuvanja povezuje s primjenom odgovarajuće pravne 
zaštite te potrebnih mjera očuvanja vrsta i staništa prisutnih na tom posebnom području 
očuvanja ugrožava se cilj postavljen u članku 3., članku 4. stavku 4. i članku 6. Direktive 
o staništima. 

 
Iz postojeće je sudske prakse stoga jasno da određivanje posebnih područja očuvanja mora 
biti povezano s odgovarajućom pravnom zaštitom i sustavom očuvanja koji se primjenjuje u 
skladu s člankom 6. Direktive o staništima. 
 
Što bi sustav zaštite i očuvanja trebao sadržavati  
 
Sustavom zaštite i očuvanja trebale bi biti obuhvaćene sve odredbe iz članka 6. Sustavom 
zaštite osobito je nužno:  
 

 odrediti potrebne mjere očuvanja koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih 
stanišnih tipova iz Priloga I. i vrsta iz Priloga II. prisutnih na području, osim onih čija 
se prisutnost prema standardnom obrascu za mrežu Natura 2000 smatra 
beznačajnom.  Mjere očuvanja trebale bi biti detaljne i dovoljno sadržajne kako bi se 
njihovom provedbom osiguralo postizanje ciljeva očuvanja područja te pridonijelo 
općem cilju Direktive, odnosno održavanju predmetnih vrsta i stanišnih tipova i 
njihovu povratu u povoljno stanje očuvanosti u njihovu prirodnom arealu.   

                                                           
6
 Vidi sljedeće presude Suda: Komisija/Španjolska, 2. kolovoza 1993., C-355/90, ECR 1993, 

str. 4221., stavci 28. – 32., Komisija/Francuska, 18. ožujka 1999., C-166/97, ECR 1999, str. 1719., 
stavci 21. i 25., Komisija/Francuska, 25. studenoga 1999., C-96/98, ECR 1999, str. 8531., stavci 22. – 
27., Komisija/Belgija, 27. veljače 2003., C-415/01, ECR 2003, str. 2081., stavci 15. – 17. i 21. – 22., 
Komisija/Španjolska, 22. rujna 2011., C-90/10, ECR 2011, str. ---, stavak 37. 
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Svaka država članica sama odlučuje o načinu donošenja i provođenja tih mjera 
očuvanja. Države članice mogu zatražiti izradu planova upravljanja kojima se 
utvrđuju potrebne mjere očuvanja i uspostavlja mehanizam za osiguranje njihove 
provedbe. Mogu donijeti horizontalne mjere za osiguranje provedbe potrebnih mjera 
očuvanja koje su utvrđene za stanišne tipove i vrste prisutne na posebnom području 
očuvanja. Te mjere mogu biti primjerene zakonske, administrativne ili ugovorne 
mjere. 
 
Bez obzira na mehanizam kojim se koriste, države članice moraju se pobrinuti da 
potrebne mjere očuvanja budu dovoljno konkretne, jasne i precizne kako bi 
uključenim stranama pružile pravnu sigurnost. Također moraju osigurati učinkovitu 
primjenu mjera očuvanja donesenih na temelju članka 6. stavka 1. 
 

 poduzeti odgovarajuće korake kako bi se izbjeglo pogoršanje prirodnih staništa i 
staništa vrsta, kao i znatno uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena. Na 
državama je članicama da odluče kako će članak 6. stavak 2. provesti u praksi.  Na 
primjer, države članice mogu donijeti odluku o izradi popisa potencijalno štetnih 
aktivnosti za koje je potrebno prethodno odobrenje za svako područje ili grupu 
područja ili ih mogu navesti u nacionalnom/regionalnom zakonodavstvu. 

 

 ustanoviti postupak pravne suglasnosti za sve planove ili projekte koji nisu izravno 
povezani s upravljanjem određenim područjem niti su za njega nužni, ali koji bi mogli 
imati znatan utjecaj na to područje, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s drugim 
planovima ili projektima, kako bi se spriječio negativan utjecaj na cjelovitost 
posebnog područja očuvanja (osim ako se poziva na članak 6. stavak 4.). 

 
 
 
7. Primjenjivost na područja posebne zaštite  
 
U skladu s člankom  3. stavkom 1. Direktive o staništima, područja posebne zaštite 
određena temeljem Direktive o pticama čine dio mreže Natura 2000. Članak 6. stavci 2., 3. i 
4. primjenjuju se na područja od značaja za Zajednicu (u skladu s člankom 4. stavkom 5. 
Direktive o staništima) i područja posebne zaštite (u skladu s člankom 7. Direktive o 
staništima7). Odredbe članka 6. stavka 1. ne primjenjuju se na područja posebne zaštite. 
Međutim, analogne se odredbe primjenjuju na područja posebne zaštite na temelju članka 4. 
stavaka 1. i 2. Direktive o pticama. Drugim riječima, države članice moraju se pobrinuti da 
vrste spomenute u Prilogu I. i vrste ptica selica koje se redovito pojavljuju budu podložne 
posebnim mjerama očuvanja koje se odnose na njihovo stanište kako bi se im se osiguralo 
preživljavanje i razmnožavanje u području njihove rasprostranjenosti. Na temelju tih odredbi 
već se razvila prilično opširna sudska praksa Europskog suda. Na primjer, u slučaju C-
293/07 Sud je razjasnio potrebu za usklađenim, preciznim i integriranim pravnim sustavom 
kojim se mogu osigurati održivo upravljanje područjima posebne zaštite te njihova učinkovita 
zaštita. To znači da područja posebne zaštite moraju biti obuhvaćena jasnim sustavom 
zaštite sličnim onome za posebna područja očuvanja (u smislu granica, razloga za 
određivanje te ciljeva i mjera očuvanja).  

                                                           
7
 „Obveze koje proizlaze iz članka 6. stavaka 2., 3. i 4. ove Direktive zamjenjuju sve obveze koje proizlaze iz prve 

rečenice članka 4. stavka 4. Direktive 79/409/EEZ u vezi s područjima klasificiranima na temelju članka 4. 
stavka 1. ili slično priznatih prema njezinom članku 4. stavku 2. od datuma provedbe ove Direktive ili datuma 
klasifikacije ili priznanja od strane države članice u skladu s Direktivom 79/409/EEZ, pod uvjetom da je potonji 
datum kasniji.” 
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Obavijest Komisije o određivanju  posebnih područja očuvanja. 14 svibnja 2012. 
 
Europska komisija, Doc. Hab.12-04/05, svibnja 2012 (Izvorni tekst na engleskom jezik).  
Reprodukcija je dozvoljena uz navođenje izvora. 
 
Preuzimanje 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_HR.pdf 
 

Kontakt:  nature@ec.europa.eu 
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