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KOMISIJOS PRANEŠIMAS DĖL 
SPECIALIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ (SST)  

STEIGIMO 
 

Galutinė versija 2012 m. gegužės 14 d. 
 

Šio pranešimo tikslas – pateikti gaires, kurios padėtų valstybėms narėms 
vykdyti pagrindinę pareigą steigti specialias saugomas teritorijas pagal 
Buveinių direktyvą. Pranešimas atspindi Komisijos tarnybų nuomonę 
atsižvelgiant į atitinkamą Teismo praktiką.  

 
 
 
 

1. SST steigimo tikslas  
 
Bendras Buveinių direktyvos tikslas yra nustatytas 2 straipsnyje. Visų pirma jame nurodoma, 
kad priemonės, kurių imamasi pagal šią direktyvą, turi palaikyti ir atstatyti gerą Bendrijos 
svarbos natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių apsaugos būklę. 
 
Siekiant užtikrinti natūralių Bendrijos svarbos buveinių ar rūšių palaikymą ir atstatymą, būtina 
(preambulės šešta pastraipa ir 3 straipsnis) sukurti, inter alia: vieningą specialių saugomų 
teritorijų Europos ekologinį tinklą (vadinamą „Natura 2000“). Šis tinklas, sudarytas iš 
teritorijų, kuriose yra į I priedą įrašyti natūralių buveinių tipai ir į II priedą įrašytų rūšių 
buveinės, sudaro galimybę palaikyti, o kur reikia ir atstatyti iki geros apsaugos būklės 
natūralių buveinių tipus ir rūšių buveines jų natūraliame paplitimo areale.  

 
„Specialių saugomų teritorijų“ terminas apibrėžtas 1 straipsnio l punkte: „speciali saugoma 
teritorija – 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“.  
 
Iš SST apibrėžties ir bendrų nuorodų į SST Buveinių direktyvoje aišku, kad SST funkcija yra 
padėti palaikyti ir atstatyti Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių tipų gerą apsaugos būklę.  
 
6 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos apsaugos priemonės, kurių būtina imtis dėl SST: 
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. Valstybių narių ataskaitose 
pagal 17 straipsnį visų pirma turi būti pateikta informacija apie 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas apsaugos priemones ir tų priemonių poveikio I priede išvardytų natūralių buveinių 
tipų ir II priede išvardytų rūšių apsaugos būklei įvertinimas. 
 
Bendrijos svarbos teritorijoje įsteigus SST, iškart imama įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalis, 
kadangi visos kitos priemonės pagal 6 straipsnį – įskaitant pareigą užkirsti kelią tolesniam 
blogėjimui (6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys) - jau yra taikomos BST, taigi de facto taikomos ir SST.   
 
Tokių teigiamų apsaugos priemonių poreikį specialiose saugomose teritorijose įrodo 
paskutinės (2000–2006 m. laikotarpio) Komisijos ataskaitos pagal 17 straipsnį rezultatai.  
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Atlikus vertinimus neigiama apsaugos būklė nustatyta 65 % I priede išvardytų buveinių tipų ir 
54 % II, IV ir V prieduose išvardytų rūšių atveju.   
 
Buveinių direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnyje pripažįstama, kad siekiant pagerinti 
„Natura 2000“ tinklo ekologinį vientisumą reikalingos priemonės, išeinančios už teritorijų ribų, 
tačiau I priede išvardytų buveinių tipų atveju 6 straipsnio įgyvendinimas yra pagrindinė 
Direktyvos priemonė, skirta palaikyti ir (arba) atstatyti gerą I priede išvardytų buveinių tipų 
apsaugos būklę.  6 straipsnis taip pat yra pagrindinė nuostata, skirta II priede išvardytų rūšių 
apsaugai, nors pagal direktyvą galimos ir kitos rūšių apsaugai skirtos nuostatos.  
 
Todėl galima daryti išvadą, kad SST įsteigimas yra lemiamas siekiant Buveinių direktyvos 
tikslų ir palaikant arba atstatant gerą Bendrijos svarbos rūšių ir buveinių apsaugos būklę, 
kadangi juo nustatomas reikalavimas, kad valstybės narės taikytų būtinąsias apsaugos 
priemones pagal 6 straipsnio 1 dalį. 
 
 
2. Ką reiškia SST įsteigimas?  
 
Buveinių direktyvos 4 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad valstybės narės „kaip galima greičiau, 
bet ne vėliau kaip per šešerius metus, Bendrijos svarbos teritorijose 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“.  
 
Tai neabejotinai reiškia, kad svarbiausioms teritorijoms ir (arba) su grėsmėmis 
susiduriančioms teritorijoms prioritetas turėtų būti suteiktas per SST įsteigimui skirtą šešerių 
metų laikotarpį. Tai taip pat reiškia, kad svarbiausioms rūšims ir (arba) buveinėms prioritetai 
nustatomi tam, kad įsteigus teritorijas iškart būtų galima imtis veiksmų.  Tokius prioritetus 
taip pat galima nustatyti aukštesniais lygmenimis (ES, biogeografiniu, nacionaliniu, 
regioniniu).  
 
Nustatant teritorijų lygmens prioritetus turi būti nuodugniai atsižvelgiama į:   

 Standartinėje „Natura 2000“ duomenų formoje išvardytų rūšių ir buveinių (t. y. 
teritorijoje aptinkamų, išskyrus tas, kurių buvimas yra nereikšmingas gerai apsaugos 
būklei) ekologinius reikalavimus; 

 vietinę, regioninę, nacionalinę buveinių ir rūšių apsaugos būklę; 
 grėsmes ir degradavimo procesus, kurie veikia rūšis ir buveines;  
 bendrą „Natura 2000“ tinklo vientisumą. 

 
Atsižvelgiant į specialių saugomų teritorijų apibrėžtį 1 straipsnio l punkte ir 4 straipsnio 4 
dalyje yra aišku, kad: 
 
- SST privalo būti įsteigiama įstatymu, administraciniu aktu ir (arba) sutartimi, turinčiais 

prvalomąją galią; 
- būtinosios apsaugos priemonės privalo būti nustatytos per šešerius metus (6 straipsnio 

1 dalis), kad tuo laiku, kai įsteigiama SST, jos būtų parengtos ir taikomos. 
 
Kiekvienas iš šių įpareigojimų išsamiau nagrinėjamas toliau (žr. 4 ir 5 punktus).  
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3. SST įsteigimui nustatytas laikotarpis  
 
Remiantis 4 straipsnio 4 dalimi, per šešerius metus nuo Bendrijos svarbos teritorijų (BST) 
Europos sąrašų patvirtinimo valstybės narės Bendrijos svarbos teritorijose privalo įsteigti 
specialias saugomas teritorijas (SST) nustatydamos prioritetus, atsižvelgdamos į teritorijų 
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 
atsižvelgdamos į toms vietovėms gresiantį degradavimą ar sunaikinimą1.  
 
Remiantis 6 straipsnio 1 dalimi, specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės 
parengia būtinąsias 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 aptinkamų į I priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių 
ekologinius reikalavimus. 
 
Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamos BST, aiškiai teigiama, jog ...reikėtų pabrėžti, kad 
Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti įpareigojimai 
taikomi kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per šešerius metus nuo pirminio arba pirmojo 
atnaujinto borealinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašo patvirtinimo, 
priklausomai nuo to, į kurį Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą teritorija buvo įtraukta pirmą 
kartą.  
 
Tai reiškia, kad data, kai teritorija pirmą kartą buvo įtraukta į Komisijos sprendimą, yra ta 
data, nuo kurios pradedami skaičiuoti šešeri metai2. Jeigu po to vėlesniais sprendimais 
informacija apie teritoriją patikslinama, tai neturėtų būti dingstis atidėti SST įsteigimą.  Kita 
vertus, tuos naujus patikslinimus reikės įtraukti į SST steigimo procesą ir į juos turės būti 
atsižvelgta rengiant būtinąsias apsaugos priemones. 
 
 
 
4.  SST steigimo procedūra  
 
Teritoriją patvirtinus kaip Bendrijos svarbos teritoriją, 4 straipsnio 4 dalimi taip pat 
numatomas prioritetų, susijusių su SST įsteigimu, nustatymas. Taigi teritorijoms, kurios 
laikomos svarbiausiomis I ir II prieduose išvardytų rūšių ir (arba) buveinių tipų bei „Natura 
2000“ tinklo vientisumo atžvilgiu, ir kurioms kyla didžiausia grėsmė, įsteigimo metu turėtų 
būti skirtas aiškus prioritetas, o nustatomi apsaugos tikslai bei apsaugos priemonės turi 
aiškiai atspindėti jų svarbą. Apsaugos priemones geriausia būtų parengti po viešų 
konsultacijų ir tinkamai įtraukus visas suinteresuotąsias šalis. 
 
Nors direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės Bendrijos svarbos teritorijose įsteigtų 
SST per šešerius metus nuo BST Europos sąrašo patvirtinimo, joje nėra nurodyta jokia 
konkreti SST steigimo procedūra. Šis klausimas reglamentuojamas valstybių narių 
nacionaliniais teisės aktais ir jos turi didelę diskreciją nustatydamos, kokiu būdu Bendrijos 
svarbos teritorijoje įsteigiama SST.  

                                                           
1
 Kiekvieną Komisijos sprendimą dėl skirtingų biogeografinių regionų galima rasti Komisijos interneto 

svetainėje 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas, sudarytas susitarus su valstybėmis narėmis remiantis 4 straipsnio 2 

dalimi, yra teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi atrenkant teritorijas ir nustatant jų ribas. Tokio BST sąrašo 
patvirtinimas yra formali pradžia, nuo kurios pradedamas skaičiuoti šešerių metų terminas, skirtas įsteigti SST, 
nepaisant tolesnių teritorijų pokyčių, įskaitant ribų pasikeitimus, kurie neturėtų suteikti pagrindo atidėti SST 
įsteigimą. Teritorijos struktūros pokyčiai turi būti pateikiami atnaujinant BST sąrašą dar prieš steigiant SST.    
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Valstybės narės gali priimti naujas steigimo procedūras ar pritaikyti jau esamas ir (arba) 
paremti steigimą kitais teisės aktais. Jos gali rinktis naudojamo teisės akto rūšį – įstatymą, 
administracinį aktą ir (arba) sutartį – ir nuspręsti, kokiu administraciniu lygmeniu (t. y. 
nacionaliniu ar regioniniu) tinkamiausia įsteigti SST.  Taip pat valstybės narės savo nuožiūra 
sprendžia, ar steigimo aktas bus skirtas vienai teritorijai, ar apims keletą teritorijų. 
 
Tačiau, kad ir kokia procedūra būtų taikoma, SST įsteigimas turi būti paremtas aiškiu teisiniu 
pagrindu, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tas įsteigimas turėtų neginčytiną 
privalomąją galią. Pats įsteigimo aktas taip pat turi būti pakankamai aiškus, kad direktyvos 
reikalavimai būtų vykdomi užtikrinant teisinį tikrumą.  
 
Tai atitinka dabartinę Teismo praktiką (Komisija / Belgija, C-415/01)3:  
 

- direktyvų nuostatos turi būti įgyvendintos neginčytinos privalomosios galios aktais ir 
laikantis tokio konkretumo, tikslumo ir aiškumo, kurio reikia stengiantis patenkinti teisinio 
tikrumo reikalavimus. Teisinio tikrumo principas reikalauja, kad pagal Bendrijos teisės 
aktus priimtos nacionalinės priemonės būtų pakankamai viešos, kad asmenys, kuriems 
taikomos šios priemonės, turėtų galimybę sužinoti savo teisių ir įpareigojimų apimtį 
konkrečioje Bendrijos teisės reglamentuojamoje srityje;  

 

- kalbant apie žemėlapius, kuriuose nurodytos SAT ribos, jiems turi būti suteikta 
neginčytina privalomoji galia. Jei to nebūtų, SAT ribos bet kuriuo metu galėtų būti 
užginčytos. Taip pat kiltų pavojus, kad apsaugos tikslas pagal Paukščių direktyvos 4 
straipsnį nebūtų visiškai pasiektas. 

 
 
5. Įsteigtoms SST taikomos teisinės nuostatos  
 
Siekiant užtikrinti būtiną teisinį aiškumą, SST įsteigimo akte turi būti pateiktas ne tik 
teritorijos pavadinimas ir vieta, bet ir aiški bei teisiškai skaidri informacija apie:  
 

- rūšis ir buveinių tipus, dėl kurių buvo įsteigta SST: pavyzdžiui, išvardijant – arba 
pačiame akte arba atskirame teisiškai privalomame dokumente – visas į II priedą 
įtrauktas rūšis ir į I priedą įtrauktus buveinių tipus, kurie reikšmingi kiekvienoje teritorijoje 
(t. y. visas rūšis, kurių populiacijos dydis ir tankumas4 standartinėje duomenų formoje 
(SDF) nurodytas kaip reikšmingas palyginti su nacionalinėje teritorijoje aptinkamomis 
populiacijomis (A, B ir C populiacijų dydžio kategorija), ir visus buveinių tipus, kurių 
reprezentatyvumas5 SDF nurodytas kaip puikus (A), geras (B) arba reikšmingas (C);  

- SST ribas: įtraukiant žemėlapį ar žemėlapius – arba į patį aktą, arba į atskirą įstatymą, 
administracinį aktą ir (arba) sutartį (pavyzdžiui, viešą registrą), turinčiuose privalomąją 
galią – kuriuose nurodytos tikslios teritorijos ribos. Žemėlapis turėtų būti paremtas 
atitinkamomis nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis kartografinėmis sistemomis ir būti 
tinkamo mastelio, kad visos suinteresuotosios ir tiesiogiai susijusios šalys turėtų 
galimybę nustatyti teritorijos vietą erdvėje žemės valdų atžvilgiu. Ribos neturi skirtis nuo 
šioje teritorijoje įsteigtų Bendrijos svarbos teritorijų (BST) ribų, nebent BST ribos jau 
buvo pakeistos pagal nustatytą procedūrą (Dok. Hab. 05-06-08) ir Komisijos sprendimas 
atitinkamai atnaujintas; 

                                                           
3
  Žiūrėkite, pavyzdžiui, 2003 m. vasario 27 d. Teismo sprendimą, Komisija / Belgija, C-415/01, ECR 2003, P. 2081, 21 dalį. Nors jame 

kalbama apie Paukščių direktyva reglamentuojamas teritorijas, jis taip pat aktualus Buveinių direktyva reglamentuojamoms teritorijoms. 
4
 Buveinių direktyvos III priedo B kriterijų a punktas: rūšies populiacijos dydis ir tankumas teritorijoje visų nacionalinėje teritorijoje esančių 

populiacijų atžvilgiu. 
5
Buveinių direktyvos III priedo A kriterijų a punktas, susijęs su reprezentatyvumu, turėtų būti susietas su I priedo paaiškinimais apie 

buveinių tipus, kadangi tuose paaiškinimuose pateikiama apibrėžtis, būdingų rūšių sąrašas ir kiti susiję elementai. Reprezentatyvumo 
laipsnis leidžia įvertinti, "kiek tipiškas" yra šis buveinės tipas. 
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- įsteigimo tikslą: bendriausia prasme reikėtų paaiškinti, kad SST tikslas yra padėti 

palaikyti ar atitinkamais atvejais atstatyti gerą teritorijoje aptinkamų natūralių buveinių 
tipų ir rūšių apsaugos būklę. Idealiu atveju konkretūs SST apsaugos tikslai turėtų būti 
išdėstyti arba teisės akte, arba pridėtame teisiškai privalomame dokumente, kad būtų 
aišku, kokie yra SST įsteigimo motyvai, ir kad prireikus yra nustatomos apsaugos 
priemonės (t. y. siekiama ne tik apsaugoti teritoriją nuo blogėjimo, kaip nurodyta 6 
straipsnio 2–4 dalyse).  

 
- SST taikomas teisines nuostatas: steigiant SST arba perkeliant Buveinių direktyvą į 

teisės aktus reikėtų aiškiai paminėti, kad 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalies nuostatos galioja de 
facto tiek SST, tiek ir BST – pavyzdžiui, steigimo akte darant kryžminę nuorodą į 
atitinkamus Buveinių direktyvą įgyvendinančių teisės aktų straipsnius arba į anksčiau 
sudarytą teisės aktą, kuriuo užtikrinama BST apsauga.   

 
Steigiant SST taip pat turėtų būti aiškiai nurodytas įpareigojimas specialioje saugomoje 
teritorijoje taikyti būtinąsias apsaugos priemones, kurios atitinka teritorijoje aptinkamų į I 
priedą įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus 
(remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi). Taip pat reikėtų pateikti arba pridėti 
skaidrų mechanizmą kaip parengti ir įgyvendinti tas apsaugos priemones (pvz., 
tvarkymo planus, sektorinius planus, t. t.). 
 
Kaip nustatyta Buveinių direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės gali rinktis, 
kokius metodus naudoti taikant būtinąsias apsaugos priemones. Tarp jų gali būti 
atitinkami tvarkymo planai, parengti konkrečiai šioms teritorijoms arba integruoti į kitus 
plėtros planus, ir atitinkamos įstatymais nustatytos, administracinės arba sutartyje 
numatytos priemonės. Komisija itin skatina naudoti tvarkymo planus kaip skaidrią 
priemonę, padedančią aktyviai tvarkyti „Natura 2000“ teritorijas. Kad ir kokios priemonės 
būtų pasirinktos, jos turi būti pakankamos siekiant direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų tikslų.  
 
Iš SST apibrėžties aišku, kad apsaugos priemonės paprastai turi būti parengtos 
įsteigimo momentu ir pradėtos taikyti nuo jo, t. y. iki šešerių metų termino pabaigos.  Tai 
nebūtinai reiškia, kad po šešerių metų jų nebus galima patikslinti atsižvelgiant į žinių 
tobulėjimą ir įgyvendinimo metu įgytą patirtį. Įsteigus teritorijas, jų tvarkymas, ir ypač 
identifikavimas to, kas yra „būtina“ siekiant įvykdyti teritorijų „ekologinius reikalavimus“ 
pagal 6 straipsnio 1 dalį, ilgainiui keisis. Pavyzdžiui, dėl klimato kaitos poveikio ir kitokios 
įtakos teritorijoms, ateityje gali tekti peržiūrėti priemones, kurių reikia imtis pagal 6 
straipsnio 1 dalį. 
 
Apsaugos priemonių nustatymas dažnai yra ir tęstinis procesas, labai priklausantis nuo 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir pritarimo, ir yra pripažįstama, kad šis procesas 
trunka ilgai.  Kita vertus, šešerių metų laikotarpis nuo BST patvirtinimo iki SST įsteigimo 
reiškia, kad teritorijai skirtų būtinųjų apsaugos priemonių nustatymo ir parengimo darbas 
turėtų būti pradėtas iškart po to, kai teritorija buvo patvirtinta kaip BST, o ne šešerių 
metų laikotarpio pabaigoje.  
 
Aišku, kad rengiant ir taikant būtinąsias apsaugos priemones privalu remtis išsamiu 
apsaugos tikslų supratimu. Kadangi galiausiai jie turi būti suvokti teritorijų lygmeniu, 
valstybės narės gali nuspręsti parengti rūšims ir buveinių tipams skirtus bendruosius 
apsaugos tikslus ir priemones remdamosi platesne geografine perspektyva (pvz., 
nacionaline, regionine), o po to daryti nuorodas į teritorinį lygmenį.  
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6. SST nustatytina teisinės apsaugos tvarka 
 
6 straipsnis yra pagrindinė Buveinių direktyvos nuostata, kadangi ja nustatomas teritorijos 
išsaugojimo ir apsaugos pagrindas ir į ją įtraukti aktyvūs, prevenciniai bei procedūriniai 
reikalavimai.  6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos Bendrijos svarbos teritorijoms (remiantis 
Buveinių direktyvos 4 straipsnio 5 dalimi). 6 straipsnio 1 dalis taikoma tik specialioms 
saugomoms teritorijoms, joms taip pat taikomi 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti 
reikalavimai.  
 
Nustatant SST teisinės apsaugos tvarką, susijusią su SST apsaugos reikalavimais, reikėtų 
atsižvelgti į atitinkamą Teismo praktiką6. 
 

 Buveinių direktyvos 6 straipsnį reikėtų suprasti kaip reikalavimą, kad valstybės narės 
užtikrintų tokią SST teisinės apsaugos tvarką, kuri sudarytų sąlygas palaikyti, o kur reikia 
atstatyti iki geros apsaugos būklės susijusius natūralių buveinių tipus ir rūšių buveines 
natūraliame jų paplitimo areale (3 straipsnis).  
 

 Jeigu nėra nustatyta( -os) konkreti (-čios) nuostata (-os), kuria (-iomis) teritorijoje įsteigta 
speciali saugoma teritorija būtų susieta su joje aptinkamoms rūšims ar buveinėms skirta 
atitinkama teisine apsauga ir būtinosiomis apsaugos priemonėmis, yra trukdoma siekti 
Buveinių direktyvos 3 straipsnyje, 4 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnyje nustatyto tikslo. 

 
Taigi iš esamos Teismo praktikos aišku, kad SST įsteigimas turi būti susietas su atitinkama 
teisinės apsaugos ir išsaugojimo tvarka, taikoma remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsniu. 
 
Kas turėtų būti įtraukta į apsaugos ir išsaugojimo tvarką  
 
Apsaugos ir gamtosaugos tvarka turėtų apimti visas 6 straipsnio nuostatas. Apsaugos tvarka 
visų pirma turi:  
 

 apimti būtinąsias apsaugos priemones, kurios atitinka SST aptinkamų į I priedą 
įtrauktų natūralių buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių, išskyrus tas, kurių buvimas 
teritorijoje yra nereikšmingas remiantis standartine „Natura 2000“ duomenų forma, 
ekologinius reikalavimus. Apsaugos priemonės turėtų būti pakankamai išsamios ir 
esminės siekiant užtikrinti, kad jas įgyvendinus bus įvykdyti teritorijos apsaugos 
tikslai ir prisidėta prie bendro Direktyvos tikslo palaikyti ir atstatyti gerą susijusių rūšių 
ir buveinių tipų apsaugos būklę natūraliame jų paplitimo areale.   
 
Kaip tas apsaugos priemones parengti ir įgyvendinti kiekviena valstybė narė 
sprendžia savo nuožiūra. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų sudaryti tvarkymo 
planai, kuriuose būtų nustatytos būtinosios apsaugos priemonės ir nurodytas jų 
įgyvendinimą užtikrinantis mechanizmas. Jos gali patvirtinti horizontaliąsias 
priemones, kuriomis užtikrinamas specialioje saugomoje teritorijoje aptinkamiems 
buveinių tipams ir rūšims nustatytų būtinųjų apsaugos priemonių įgyvendinimas. Tai 
gali būti atitinkamais įstatymais nustatytos, administracinės arba sutartyje numatytos 
priemonės. 
 
Tačiau kad ir koks mechanizmas būtų naudojamas, valstybės narės privalo užtikrinti, 
kad būtinosios apsaugos priemonės būtų konkrečios, tikslios ir aiškios, kad suteiktų 

                                                           
6
 Žiūrėkite šiuos Teismo sprendimus: Komisija / Ispanija, 1993 m. rugpjūčio 2 d. C-355/90, ECR 1993 p. 4221, 

28–32 punktai; Komisija / Prancūzija, 1999 m. kovo 18 d., C-166/97, ECR 1999 p 1719, 21 ir 25 punktai; 
Komisija / Prancūzija, 1999 m. lapkričio 25 d., C-96/98, ECR 1999 p. 8531, 22-27 punktai; Komisija / Belgija, 
2003 m. vasario 27 d., C-415/01, ECR 2003 p. 2081, 15-17 ir 21-22 punktai; Komisija / Ispanija, 2011 m. rugsėjo 
22 d., C-90/10, ECR 2011 p.---, 37 punktas. 
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teisinį tikrumą susijusiems subjektams. Jos taip pat turi užtikrinti, kad pagal 6 
straipsnio 1 dalį parengtos apsaugos priemonės būtų efektyviai įgyvendinamos; 
 

 imtis tinkamų veiksmų, kad būtų išvengta natūralių buveinių ir rūšių buveinių 
blogėjimo, o taip pat rūšių, dėl kurių buvo įsteigtos tos teritorijos, reikšmingo trikdymo. 
Vėlgi valstybės narės savo nuožiūra sprendžia kaip praktiškai įgyvendinti 6 straipsnio 
2 dalį.  Pavyzdžiui, valstybės narės gali nuspręsti sudaryti potencialiai žalingų veiklos 
rūšių, kurioms reikia išankstinio pritarimo kiekvienoje teritorijoje ar teritorijų grupėje, 
sąrašą, arba jos gali nustatyti jas nacionaliniuose ir (arba) regioniniuose teisės 
aktuose; 

 

 užtikrinti, kad būtų taikoma teisinė pritarimo procedūra, skirta bet kokiems planams ir 
projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet 
galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba 
projektais, siekiant užtikrinti, kad SST vientisumui nebūtų padarytas neigiamas 
poveikis (nebent būtų taikoma 6 straipsnio 4 dalis). 

 
 
 
7. Taikymas specialioms apsaugos teritorijoms  
 
Remiantis Buveinių direktyvos 3 straipsnio 1 dalimi, pagal Paukščių direktyvą įsteigtos 
specialios apsaugos teritorijos (SAT) sudaro „Natura 2000“ tinklo dalį. 6 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalys taikomos BST (remiantis Buveinių direktyvos 4 straipsnio 5 dalimi) ir SAT (remiantis 
Buveinių direktyvos 7 straipsniu7). 6 straipsnio 1 dalis netaikoma SAT. Tačiau SAT taikomos 
analogiškos nuostatos remiantis Paukščių direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis. T. y. 
valstybės narės turi užtikrinti, kad I priede minimų rūšių ir nuolatos aptinkamų migruojančių 
paukščių rūšių buveinėms būtų taikomos specialios apsaugos priemonės, susijusios su jų 
buveine, siekiant užtikrinti, kad tos rūšys savo paplitimo areale išliktų ir veistųsi. Europos 
Teisingumo teismo praktika, susijusi su šiomis nuostatomis, jau yra gana išsami. Pavyzdžiui, 
byloje C-293/07 Teismas paaiškino, kad būtina darni, specifinė ir bendra teisinė tvarka, 
galinti užtikrinti tvarų SAT valdymą ir veiksmingą jų apsaugą. Tai reiškia, kad specialioms 
apsaugos teritorijoms turi būti taikoma tokia pat aiški apsaugos tvarka kaip ir SST (ribos, 
įsteigimo priežastys, apsaugos tikslai ir priemonės).  
 
 
 
 

Commission note on the designation of special areas of conservation of 14 May 2012 
 
European Commission, Doc. Hab.12-04/05, May 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_note_LT.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 

                                                           
7
 „Šios direktyvos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti įpareigojimai pakeičia bet kuriuos Direktyvos 

79/409/EEB 4 straipsnio 4 dalies pirmajame sakinyje nustatytus įpareigojimus teritorijoms, atrinktoms pagal 4 
straipsnio 1 dalį arba panašiai pripažintoms pagal jos 4 straipsnio 2 dalį, nuo šios direktyvos įgyvendinimo 
datos arba nuo valstybės narės atlikto atrinkimo arba pripažinimo datos pagal Direktyvą 79/409/EEB, jei 
pastaroji data yra vėlesnė.“ 

mailto:nature@ec.europa.eu
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