
 

 
Végleges változat, 2013.09.18. 

BIZOTTSÁGI FELJEGYZÉS  

A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ TERMÉSZETVÉDELMI 

INTÉZKEDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

Ez a feljegyzés útmutatással szolgál a tagállamok számára a Natura 2000 

területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések megállapításával 

kapcsolatban. Kiegészíti a különleges természetmegőrzési területek kijelöléséről 

szóló bizottsági feljegyzést, illetve a Natura 2000 területekre vonatkozó 

természetvédelmi célkitűzések megállapításáról szóló bizottsági feljegyzést, és 

azokkal a dokumentumokkal együttesen értelmezendő.  

 

1. Mit ír elő az élőhelyvédelmi irányelv? 

Az élőhelyvédelmi irányelv 1. cikkének l) pontja megállapítja, hogy: a különleges 

természetmegőrzési terület olyan, közösségi jelentőségű és a tagállamok által törvényi, 

közigazgatási és/vagy szerződéses aktus útján kijelölt természeti terület, amelyben 

meghozták a szükséges intézkedéseket azon természetes élőhelyek és/vagy fajok 

populációinak kedvező védettségi helyzetének helyreállítására illetve fenntartására, 

amelyek céljára a természeti területet kijelölték. 

A 6. cikk (1) bekezdése általános természetvédelmi rendszerről rendelkezik, amelyet a 

tagállamok valamennyi különleges természetmegőrzési terület vonatkozásában 

kötelesek létrehozni, és amely az adott területen előforduló, az I. mellékletben szereplő 

valamennyi természetes élőhelytípusra és a II. mellékletben szereplő fajokra 

alkalmazandó, azok kivételével, amelyek a Natura 2000 hálózat egységes űrlapja szerint 

nem szignifikánsak. 

6. cikk (1) bekezdés: „A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi 

területek védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a 

kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét 

képező intézkedési terveket, továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses 

aktusokat is, amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő 

természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai 

szükségleteinek megfelelnek.” 

Ez gyakran olyan pozitív és proaktív intézkedések végrehajtását teszi szükségessé, 

amelyek arra irányulnak, hogy hozzájáruljanak az irányelv általános célkitűzésének 

eléréséhez. E tekintetben a 6. cikk (1) bekezdése különbözik a 6. cikk másik három 

bekezdésétől, amelyek ehelyett a károsodás és a jelentős megzavarás megakadályozására 

irányuló megelőző intézkedésekre (6. cikk (2) bekezdés), valamint a Natura 2000 

területekre esetlegesen jelentős hatást gyakorló tervek és projektek vonatkozásában 

használt eljárási biztosítékokra (6. cikk (3) és (4) bekezdés) összpontosítanak. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_HU.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_HU.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HU.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HU.pdf
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A 6. cikk (1) bekezdése kifejezetten a különleges természetmegőrzési területekre 

vonatkozik, a különleges madárvédelmi területekre nem alkalmazandó
1
, ellentétben a 6. 

cikk (2), (3) és (4) bekezdésével, amely a madárvédelmi irányelv értelmében kijelölt 

területekre is alkalmazandó. A madárvédelmi irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdése 

azonban a 6. cikk (1) bekezdéséhez hasonlóan közelíti meg a különleges madárvédelmi 

területek kezelését, azaz előírja, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az 

I. mellékletben említett fajokra és a rendszeresen előforduló vonuló madárfajokra a 

fennmaradásuknak és a szaporodásuknak az elterjedési területükön történő biztosítása 

érdekében az élőhelyüket érintő különleges védelmi intézkedések vonatkozzanak. Ez azt 

jelenti, hogy a különleges madárvédelmi területekre hasonló védelmi rendszer 

alkalmazandó, mint a különleges természetmegőrzési területekre. 

A 6. cikk (1) bekezdésének végrehajtása nem szabadon választható: a szükséges 

természetvédelmi intézkedéseket valamennyi különleges természetmegőrzési 

területre vonatkozóan meg kell állapítani. 

A 6. cikk (1) bekezdésének jogi értelmezése 

A Bíróság a C-508/04. számú ügyben megállapította, hogy a tagállamok nem 

mentesülhetnek a Natura 2000 területekre vonatkozó valamennyi szükséges 

természetvédelmi intézkedés végrehajtása alól. „Márpedig az irányelv 6. cikkének (1) 

bekezdéséből az következik, hogy a »különleges természetvédelmi területek védelméhez 

szükséges intézkedéseket« minden esetben meg kell hozni, és nem csupán »megfelelő 

esetben«. Az utóbbi rendelkezésben a »megfelelő esetben« kifejezés ugyanis csak az 

intézkedési tervekre vonatkozik, és nem tekinthető a szükséges törvényi, közigazgatási, 

vagy szerződéses aktusok elfogadására vonatkozó kötelezettség általános korlátozásának. 

[…]  

Az irányelv tehát előírja a szükséges védelmi intézkedések megállapítását, amely e 

tekintetben a tagállamok mindenfajta mérlegelési mozgásterét kizárja […] Ezenkívül az 

egyszerű közigazgatási gyakorlatot – amely jellegénél fogva az adminisztráció igénye 

szerint módosítható, és nem rendelkezik megfelelő nyilvánossággal – nem lehet a 

tagállamokat az irányelv átültetése keretében terhelő kötelezettségek végrehajtásának 

tekinteni”. 

 

2. Mit jelentenek a természetvédelmi intézkedések?  

A 6. cikk (1) bekezdése értelmében a különleges természetmegőrzési területek 

védelméhez szükséges intézkedéseknek meg kell felelniük az adott területen 

megtalálható, az I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve a II. 

mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek. Az ökológiai szükségletek az 

élőhelytípusok és fajok megőrzése érdekében szükségesnek tartott valamennyi ökológiai 

szükségletet, többek között az abiotikus és biotikus tényezőket is magukban foglalják, 

ideértve a fizikai környezettel (levegő, víz, talaj, vegetáció stb.) való kapcsolatukat is.  

Ezek a szükségletek tudományos ismereteken alapulnak, és egyedi elbírálás alapján kell 

meghatározni őket, ami azt jelenti, hogy az ökológiai szükségletek adott területen belül 

                                                 
1
 A „madárvédelmi” irányelvnek megfelelően kijelölt különleges madárvédelmi területekre vonatkozó 

különleges természetvédelmi intézkedéseket meghatározó rendszert a madárvédelmi irányelv 4. 

cikkének (1) és (2) bekezdése határozza meg. 
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fajonként, illetve ugyanazon faj esetében területenként is változhatnak. Ugyanakkor nem 

szükséges különleges természetvédelmi intézkedéseket hozni olyan fajok vagy 

élőhelytípusok esetében, amelyek jelenléte egy adott területen nem tekinthető 

szignifikánsnak a Natura 2000 hálózat egységes űrlapja szerint
2
.  

A Natura 2000 területekre vonatkozó szükséges természetvédelmi intézkedéseknek 

kapcsolódniuk kell a terület természetvédelmi célkitűzéseihez. A területi szintű 

természetvédelmi célkitűzések határozzák meg az adott területen megtalálható fajok és 

élőhelytípusok kívánt állapotát. Ezt a közösségi jelentőségű természeti területként történő 

kijelölés idején az adott területen szignifikánsan előforduló fajok és élőhelytípusok 

védettségi fokának függvényében kell megállapítani az egységes űrlapnak megfelelően. 

Az egységes űrlap három kritériumot használ (az élőhelytípusok esetében 

reprezentativitás, országos jelentőség és védettség, a fajok esetében populáció, védettség 

és elszigeteltség) az adott területen előforduló fajok és élőhelytípusok általános 

értékeléséhez
3
.  

Egy adott terület természetvédelmi célkitűzése az ott található fajok és/vagy 

élőhelytípusok állapotának fenntartása (ha jó állapotban vannak), illetve helyreállítása 

lehet. Így minden terület a lehető legjobban járulhat hozzá a kedvező védettségi állapot 

eléréséhez a megfelelő (országos biogeográfiai) szinten, figyelembe véve az adott fajok 

vagy élőhelytípusok természetes előfordulását.  

Valamely Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzéseinek meghatározását 

követően a természetvédelmi intézkedések meghatározása és megállapítása bizonyos 

szempontból rugalmas, és lehetséges alternatívák is mérlegelhetők a területeken 

folytatott egyéb társadalmi-gazdasági tevékenységek figyelembevételével. 

A természetvédelmi intézkedések azok a tényleges mechanizmusok és cselekvések, 

amelyeket egy adott Natura 2000 területen a területre vonatkozó természetvédelmi 

célkitűzések megvalósítása érdekében végre kell hajtani. 

3. Mikor kell megállapítani a szükséges természetvédelmi intézkedéseket? 

Azt követően, hogy a Bizottság egy területet közösségi jelentőségű természeti területté 

nyilvánít (az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban), a 

tagállamoknak hat éven belül különleges természetmegőrzési területté kell 

nyilvánítaniuk a közösségi jelentőségű természeti területeket, és a 6. cikk (1) 

bekezdésében előírt szükséges természetvédelmi intézkedéseket kell alkalmazniuk. A 

különleges természetmegőrzési területté nyilvánítás maga után vonja a 6. cikk (1) 

bekezdésének végrehajtását, ami úgy értelmezendő, hogy a közösségi jelentőségű 

természeti terület jóváhagyása és a különleges természetmegőrzési területté nyilvánítás 

között eltelt hat évet arra kell használni, hogy meghozzák a szükséges természetvédelmi 

intézkedéseket, hogy azok végrehajthatóak legyenek addigra, amikor a területet 

különleges természetmegőrzési területté nyilvánítják. Ezért tanácsos, hogy a tagállamok 

már jóval ez előtt a határidő előtt elkezdjék a szükséges természetvédelmi intézkedések 

kidolgozását. 

                                                 
2
 Például minden olyan faj, amely populációjának nagysága és sűrűsége az országos populációhoz 

viszonyítva nem szignifikáns, illetve a nem szignifikáns reprezentativitású élőhelyek (D. kategória). 

3
 Lásd: új jelentési iránymutatások és egységes űrlap: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT
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Ezt megerősítette a Makaronézia ügy (C-90/10), amelyben megállapították, hogy egy 

tagállam, amely több mint hat évvel azelőtt elfogadta a közösségi jelentőségű természeti 

területek listáját, elmulasztotta teljesíteni a kötelezettségét, amikor „nem fogadott el és 

nem alkalmazott a 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (1) és (2) bekezdése alapján 

olyan megfelelő védelmi intézkedéseket és védelmi szabályozást, amelyek 

megakadályozzák a fajok élőhelyeinek károsodását és jelentős zavarását azon különleges 

természetmegőrzési területek jogi védelmének a biztosításán keresztül, amelyek a 

2002/11 határozatban említett […] területeknek felelnek meg.”  

A Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések később 

felülvizsgálhatók vagy módosíthatók az új ismeretek vagy az érintett élőhelytípusok és 

fajok állapotában bekövetkező lehetséges változások figyelembevételével. 

4. A 6. cikk (1) bekezdése végrehajtásának módjai 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a szükséges 

természetvédelmi intézkedések az alábbiakat foglalják magukban: 

- „megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott 

vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá  

- olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat, amelyek az adott 

természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes 

élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek 

megfelelnek.” 

A döntés a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamokra van bízva. Az irányelv 

meghatározza az elérendő célkitűzéseket és az alkalmazandó rendelkezéseket, de a 6. 

cikk (1) bekezdése esetében a tagállamokra bízza az ezen rendelkezések gyakorlati 

alkalmazásának módjáról való döntést. A 6. cikk (1) bekezdésében említett különböző 

lehetőségeket gyakran együttesen használják a Natura 2000 területek kezelése során. 

Intézkedési tervek 

Az EU országaiban széles körben használnak intézkedési terveket. Az élőhelyvédelmi 

irányelv nem írja elő automatikusan, hogy intézkedési terveket dolgozzanak ki a Natura 

2000 területekkel kapcsolatban, de a legtöbb tagállam előnyben részesíti őket, illetve sok 

tagállamban kötelezőnek tekintik ezeket a terveket. 

Területi szinten általában arra használják az intézkedési terveket, hogy megfogalmazzák 

az adott terület természetvédelmi célkitűzéseit és az ezek eléréséhez szükséges 

intézkedéseket. Az intézkedési tervek gyakran útmutatóként szolgálnak a terület kezelői 

és egyéb érdekelt felek számára a Natura 2000 területek védelme során, illetve bevonják 

a különböző társadalmi-gazdasági érdekelteket és hatóságokat a megállapított szükséges 

természetvédelmi intézkedések végrehajtásába.  

Az intézkedési tervek hasznos eszközként szolgálnak annak biztosítására, hogy a 6. cikk 

(1) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtása egyértelműen és átláthatóan 

történjék, lehetővé téve, hogy valamennyi érdekelt tájékozott legyen a Natura 2000 

hálózat céljairól és biztosítva aktív részvételüket ezek megvitatása során. Az intézkedési 

tervek emellett hozzájárulhatnak az intézkedésekhez szükséges támogatási források 

azonosításához és a más tervekkel való jobb integráció megvalósításához is.  
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Az intézkedési tervek lehetnek önálló dokumentumok vagy „más fejlesztési tervek részét 

is képezhetik”, a környezetvédelem egyéb EU-szakpolitikákba történő integrálása 

elvének megfelelően. Integrált terv esetében fontos, hogy egyértelmű célkitűzések és 

természetvédelmi intézkedések kerüljenek meghatározásra az adott területen található 

érintett élőhelyekre és fajokra vonatkozóan 

A tagállamok jelenleg különböző típusú inétzkedési terveket használnak a Natura 2000 

területek vonatkozásában: 

– intézkedési tervek egy területre vagy területcsoportra vonatkozóan; 

– ágazati intézkedési tervek, amelyek olyan Natura 2000 területekkel kapcsolatban 

határoznak meg természetvédelmi célkitűzéseket és intézkedéseket, amelyek egy adott 

ágazat, például erdészet, mezőgazdaság, vízgazdálkodás stb. szempontjából fontosak. 

Azonban meg kell jegyezni, hogy az egyéb kategóriákba tartozó védett területekre 

(például nemzeti vagy természeti parkok stb.) vonatkozó meglévő intézkedési tervek nem 

mindig elégségesek a Natura 2000 területek kezelése szempontjából, ezért hozzá kell 

igazítani őket az ezekre a területekre vonatkozó konkrét természetvédelmi 

célkitűzésekhez az ott előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok 

függvényében. Emellett az egyéb típusú védett területek és a Natura 2000 területek határa 

nem mindig esik egybe. 

 

Törvényi, közigazgatási és szerződéses aktusok  

A törvényi, közigazgatási és szerződéses aktusok között számos intézkedés tekinthető 

megfelelőnek az egyes területek vonatkozásában meghatározott természetvédelmi 

célkitűzések megvalósítására. Ez gyakran aktív kezelési intézkedéseket jelent, de néhány 

esetben passzív megelőző intézkedéseket (például a beavatkozás kerülése) is magában 

foglalhat. Másrészről ezek az intézkedések nem feltétlenül újak, mert a már meglévő 

intézkedések is segíthetnek a terület természetvédelmi célkitűzéseinek teljesítésében. 

- A törvényi intézkedések általában egy, az eljárásjogban meghatározott rendszert 

követnek, és az adott területen engedélyezhető, korlátozható és tiltható 

tevékenységekre vonatkozó konkrét követelményeket írhatnak elő. 

- A közigazgatási intézkedések a természetvédelmi intézkedések végrehajtásával vagy 

az adott területen folytatott egyéb tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos 

rendelkezéseket állapíthatnak meg. 

- A szerződéses intézkedések közé tartozik az általában a kezeléssel foglalkozó 

hatóságok és a földterületek tulajdonosai vagy használói közötti szerződések vagy 

megállapodások megkötése. 

A pozitív fellépést tartalmazó intézkedések között a mezőgazdasági-környezetvédelmi, 

illetve az erdészeti-környezetvédelmi intézkedések jól mutatják, hogyan lehet figyelembe 

venni a társadalmi-gazdasági igényeket a Natura 2000 területek érdekeit szolgáló 

megállapodások megkötésekor. 

A vidékfejlesztési rendelet értelmében a gazdálkodókkal kötött mezőgazdasági-

környezetvédelmi megállapodások szerződéses intézkedésként használhatók, amelyek 

célja egyes élőhelytípusok (például mezők, legelők) és fajok védettségi állapotának 
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fenntartása vagy helyreállítása több területen. Erdészeti-környezetvédelmi intézkedések 

is használhatók arra, hogy erdőgazdálkodási szerződéseket és megállapodásokat 

kössenek az erdők tulajdonosaival az élőhelyek és fajok védelme érdekében. 

A szükséges természetvédelmi intézkedések megállapításával kapcsolatos széles körű 

lehetőségeket tekintve, egyéb szerződés- és megállapodástípusok, valamint egyéb 

konkrét intézkedések használatára is szükség lehet, többek között önkéntes 

természetvédelmi intézkedésekre. 

5. Kulcsfontosságú szempontok a szükséges természetvédelmi intézkedések 

megállapítása során 

Sok országban használnak útmutatót a Natura 2000 területekkel kapcsolatos 

természetvédelmi intézkedések megfogalmazására és az intézkedési tervek 

kidolgozására. Az alábbiakban ismertetünk néhány megfontolandó kulcsfontosságú 

szempontot. 

Megbízható információ 

A megfelelő és megvalósítható természetvédelmi intézkedések meghatározása és 

megállapítása érdekében szükség van az adott terület aktuális viszonyaival, a fajok és 

élőhelyek állapotával és az őket esetlegesen befolyásoló fő tényezőkkel és 

fenyegetésekkel, a jelenlegi földhasználati módokkal és az érdekeltek szempontjaival stb. 

kapcsolatos megbízható információkra.  

Meg kell határozni az adott élőhelyek és fajok védettségi állapotát esetlegesen 

befolyásoló fő földhasználati módokat és tevékenységeket, valamint azonosítani kell 

valamennyi érintett érdekeltet, akiket be kell vonni az intézkedési terv kidolgozásának 

folyamatába, és konzultálni kell velük. Ez az elemzés lehetővé teszi az esetleges 

konfliktusok, illetve a megoldásukra irányuló lehetséges módszerek figyelembevételét. 

Hasznos meghatározni és feltérképezni a fő természeti jellegzetességek (élőhelytípusok 

és fajok) pontos helyét, valamint a területen jelenleg folytatott, illetve tervezett 

társadalmi-gazdasági tevékenységeket. Ezek a térképek hasznosak a területtel 

kapcsolatos kezelési igényeknek az érdekeltekkel való megvitatásához. 

A természetvédelmi intézkedések kidolgozásakor az általános cél a területek integrált 

kezelésének megvalósulása, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszik az érintettek érdekeit 

és a lehető legjobban megpróbálják összehangolni őket a természetvédelmi 

célkitűzésekkel.  

Részvétel, konzultáció és kommunikáció 

A Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésének tervezésében és kidolgozásában 

való nyilvános részvétel, amely lehetővé teszi az adott területen élő, dolgozó vagy az azt 

használó emberek véleményének figyelembevételét, kiváló lehetőséget nyújthat a 

környezetvédelem szempontjából kedvezőbb társadalmi légkör kialakítására. 

Sokkal nagyobb a siker esélye, ha a különböző érdekeltek elkötelezetten részt vállalnak a 

területek kezelésében. A részvétel az intézkedési terv kidolgozásának teljes folyamata 

során megvalósítható az adott kezelési aktus segítségével, amelyet nyilvános 

konzultációra bocsátanak a végleges jóváhagyást és közzétételt megelőzően. A korai 

konzultáció és az érdekeltek bevonása már a folyamat elején általában 

multidiszciplináris és professzionális megközelítést igényel. 
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Az érdekeltekkel folytatott megfelelő kommunikáció ráébreszti őket a folyamatban való 

részvétel fontosságára és az általuk betölthető szerepre. Fontos, hogy valamennyi 

érdekelt már a folyamat elején tájékoztatva legyen az adott területre vonatkozó 

természetvédelmi célkitűzésekről, egyértelműen, az adott területen élő vagy azt 

használó emberek által könnyen érthető módon ismertetve, hogy miért fontos az a terület 

az egyes élőhelyek és fajok védelme szempontjából, ezáltal segítve az érdekelteket a 

terület megfelelő kezelése érdekében hozott intézkedések fontosságának megértésében és 

bevonva őket a folyamatba.  

A sok uniós tagállamban jelenleg használt bevált gyakorlat többek között magában 

foglalja valamennyi érdekelt aktív részvételének biztosítását, például a kezelési 

intézkedések kidolgozásával foglalkozó irányító csoportok vagy bizottságok felállítása 

révén. Ezek az irányító bizottságok általában az érintett helyi hatóságokból, valamint a 

Natura 2000 területeken található földterületek tulajdonosainak, használóinak és fő 

kezelőinek képviselőiből állnak.  

A hatékony nyilvános konzultáció megszervezéséhez szükség van a folyamat hatékony 

megszervezésére és a különböző szakpolitikai szintek közötti együttműködésre, 
továbbá megfelelő nagyságú személyzetre és költségvetésre, valamint hatékony 

kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazására. Annak elősegítése érdekében, 

hogy a különböző érdekeltek, különösen azok, akik nem vesznek részt közvetlenül a 

környezetvédelmi kezelésben, tisztában legyenek a környezetvédelemmel kapcsolatos 

jogi kötelezettségekkel, az egyes területekre vonatkozó, javasolt természetvédelmi 

célkitűzésekkel és intézkedésekkel, valamint a területek megfelelő kezeléséből 

esetlegesen adódó lehetőségekkel; szükség lehet célirányos képzési és információs 

lehetőségek biztosítására is, valamint – amennyiben néhány esetben szükséges – 

hatékony konfliktusmegoldási módszerekre is. Ez megkönnyíti a konszenzus elérését a 

kezeléssel kapcsolatos ügyekben.  

Jelentős hozzáadott értéknek bizonyult, amikor a természetvédelmi intézkedések 

kidolgozása, az érdekeltek részvétele és – néhány esetben – a konfliktusmegoldás során 

közreműködött egy erre a célra kinevezett „területi vezető”, akit kijelölhet és/vagy 

pénzügyileg támogathat a felelős hatóság, de lehet a nagyobb földtulajdonosok, a helyi 

hatóságok, a helyi nem kormányzati szervek vagy egyéb érdekeltek körébe tartozó 

személy is. Ebbe a szerepkörbe beletartozhat az intézkedések végrehajtásának áttekintése 

vagy elősegítése is.  

A szükséges természetvédelmi intézkedések meghatározása 

A természetvédelmi intézkedéseket megfelelő részletességgel kell meghatározni a 

végrehajtásuk elősegítése (ki mit csinál, mikor és hogyan), valamint az egyértelmű 

információk hiányából fakadó esetleges konfliktusok elkerülése érdekében. A területekre 

vonatkozó természetvédelmi intézkedések emellett legyenek reálisak, számszerűek és 

kezelhetőek. A természetvédelmi intézkedések leírása során használt nyelvezet pedig 

legyen egyértelmű annak érdekében, hogy az intézkedések közérthetőek legyenek.  

A természetvédelmi intézkedések meghatározása megfelelő szintű szakértelmet 

igényel, amely lehetővé teszi a területi célkitűzések eléréséhez használható lehetséges 

intézkedések körének mérlegelését, a lényeges intézkedések, valamint az olyan 

intézkedések azonosítását, amelyek esetében számos alternatív lehetőség kínálkozik a 

végrehajtásra, hogy a helyi érdekeltek a terv általános keretein belül adaptálhassák az 

ilyen intézkedéseket. Meg kell határozni a pontos helyszínt, és ismertetni kell a 

végrehajtáshoz szükséges eszközöket és módszereket. Ez legjobban egy olyan ütemterv 
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segítségével valósítható meg, amely feltünteti a végrehajtás idejét, valamint kijelöli az 

intézkedések végrehajtásban részt vevők szerepeit és feladatait. Az ilyen ütemterv legyen 

elég rugalmas ahhoz, hogy szükség esetén felül lehessen vizsgálni és adaptálható legyen, 

például a már végrehajtott intézkedések eredményei alapján. Emellett fontos 

meghatározni a végrehajtott természetvédelmi intézkedések abból a szempontból történő 

felülvizsgálatának időbeli menetét, hogy mennyire alkalmasak a természetvédelmi 

célkitűzések teljesítésére, és milyen eredményeket értek el, hogy ezáltal ellenőrzésre 

kerüljön a megfelelőségük, mérhetőségük és végrehajtásuk 

A végrehajtáshoz használt erőforrások. Költség- és haszonbecslés, a lehetséges pénzügyi 

eszközök meghatározása 

Ha lehetséges, a Natura 2000 területek kezelése során használt jogi aktusokban 

figyelembe kell venni a természetvédelmi intézkedések végrehajtásához szükséges 

erőforrásokat, többek között a valamennyi tervezett tevékenység végrehajtására és 

nyomon követésére, az adminisztrációra, a kártérítési kifizetésekre stb. vonatkozó becsült 

költségeket. Az emberi erőforrások ugyanolyan fontosak, mint a pénzügyi erőforrások. A 

Natura 2000 területek helyes kezeléséhez megfelelő képességekkel rendelkező 

emberekre van szükség az intézkedések kidolgozása és végrehajtása során. Ezek az 

információk a különböző lehetséges forrásokból és támogatási rendszerekből származó 

támogatások kiosztása szempontjából is fontosak. 

A Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések megállapítása – 

azon kívül, hogy egyértelmű alapul szolgál a természetvédelmi célkitűzések eléréséhez – 

az alapvető ökoszisztéma-szolgáltatások folyamatosságának biztosításával jelentős 

előnyökkel jár a társadalom és a gazdaság számára is
4
. A hálózat a jelentős 

szénkészletekkel rendelkező élőhelyek fontos tára, és mind az éghajlatváltozás 

mérséklése, mind az ahhoz való alkalmazkodás révén fontos szerepet játszik az 

éghajlatváltozás kihívásaira való válaszadásban
5
. Emellett egyéb olyan társadalmi-

gazdasági előnyöket biztosít, mint például a vízutánpótlás és -minőség fenntartása, a 

természetes beporzók védelme, a tájkép és a tájképi értékek megóvása, valamint a 

turizmus és a rekreáció támogatása. Ezért teljes mértékben figyelembe kell venni a 

Natura 2000 hálózatba való befektetésből származó számos előnyt.  

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos költségek és előnyök csak akkor értékelhetők, ha 

megfelelően tervezik meg a területek kezelését. Minden területen megfelelően meg kell 

határozni a társadalmi-gazdasági tényezők fontosságát, ha rendelkezésre állnak 

vonatkozó információk. Elemezni kell a gazdasági tevékenység ágazatait, valamint a 

természeti környezettel való viszonyukat és interakciójukat, hogy lehetővé váljon a 

terület kezelésével járó lehetséges költségek és előnyök meghatározása. Ez a mindenkor 

szükséges pénzügyi támogatás meghatározása, valamint az érintett támogató 

mechanizmusok elérhetővé tétele, a szolgáltatásokért járó kifizetések biztosítása stb. 

szempontjából is hasznos lehet. 

Hatékony végrehajtás és kommunikáció 

                                                 
4
 Európai Bizottság (2013). A Natura 2000 hálózat gazdasági előnyei. 

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

5
 Európai Bizottság (2013). Az éghajlatváltozással és a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos iránymutatások. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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A természetvédelmi intézkedések kidolgozását követően gondoskodni kell a hatékony 

végrehajtásukat biztosító mechanizmusról. A tagállamoknak igazolniuk kell, hogy 

meghozták a szükséges természetvédelmi intézkedéseket ezeken a területeken, és 

valamilyen módon bizonyítaniuk kell, hogy nem csak kidolgozták, hanem végre is 

hajtották őket. A tagállamoknak hatévente jelentést kell készíteniük a Natura 2000 

területeken végzett természetvédelmi intézkedésekről (az élőhelyvédelmi irányelv 17. 

cikkének megfelelően, lásd alább). 

Néhány tagállam az intézkedési terveket és természetvédelmi intézkedéseket jogilag 

kötelezővé teszi. Kommunikációs és információs szempontból az adott területekre 

meghatározott természetvédelmi intézkedések – illetve ha kereskedelmi vagy egyéb 

szempontból érzékeny vagy magánjellegű információkat tartalmaznak, akkor a nyilvános 

összefoglalásuk – legyenek átlátható módon elérhetőek a nyilvánosság számára (például 

honlapokon vagy hivatalos nyilvántartásokban), hogy információval szolgáljanak az 

adott területen élő, illetve a kijelölés által érintett emberek számára. 

6. A természetvédelmi intézkedések nyomon követése, értékelése és felülvizsgálata 

A Natura 2000 területeken folytatott tevékenységeknek a tervezett természetvédelmi 

intézkedések szempontjából történő nyomon követése az alábbi két célt szolgálja: 

- a tervezett természetvédelmi intézkedések tényleges végrehajtásának, valamint annak 

értékelése, hogy milyen hatékonyan járultak hozzá a területre vonatkozó 

természetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez;  

- az intézkedéseknek a területen található élőhelyek és fajok védettségi fokára 

gyakorolt hatásának vizsgálata. 

A nyomon követési mechanizmusoknak mérhető és egyértelműen ellenőrizhető 

célkitűzéseket kell tartalmazniuk, és olyan mutatórendszert is alkalmazhatnak, amely 

elősegíti az eredmények nyomon követését és értékelését. A nyomon követési és 

felügyeleti tevékenységekre az élőhelyvédelmi irányelvben található utalás (11. és 17. 

cikk). A 17. cikk (1) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy szolgáltassanak 

információkat a 6. cikk (1) bekezdésében említett természetvédelmi intézkedésekkel, 

valamint ezek hatásvizsgálatával kapcsolatban. 

Jelenleg sok tagállamban zajlanak az uniós jelentőségű élőhelyek és fajok védettségi 

állapotának értékelésére irányuló nyomon követési programok. A 17. cikk végrehajtására 

vonatkozó iránymutatások szerint az értékeléseket minden országban biogeográfiai 

szinten, az egész elterjedési terület figyelembevételével kell elvégezni. Ugyanakkor az 

intézkedési terveket és intézkedéseket megfelelő időkereten belül felül kell vizsgálni, 

hogy a terület kezelése alkalmazkodni tudjon a lehetséges változásokhoz, figyelembe 

véve a természetvédelmi célkitűzéseket, az intézkedések típusát és a körülményeket az 

egyes Natura 2000 területeken. 
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BIZOTTSÁGI FELJEGYZÉS A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ 

TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

Európai Bizottság, Doc. Hab.13-04/05, 2013 szeptembere (eredeti változat angol 
nyelven).  

A dokumentum a forrás feltüntetésével szabadon másolható. 

Letöltés:   

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_HU.pdf  

 Kapcsolatfelvétel: nature@ec.europa.eu 
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