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KOMISJONI TEADAANNE 

KAITSE-EESMÄRKIDE KEHTESTAMISE KOHTA 
NATURA 2000 ALADEL 

 
 

 
Käesoleva dokumendi eesmärk on anda suuniseid, et aidata liikmesriikidel 

kehtestada Natura 2000 alade kaitse-eesmärke. 
 
 
1. Mida loodusdirektiivi kohaselt nõutakse? 
 
Direktiivi preambulis on mitu korda viidatud mõistele „looduskaitse eesmärgid”, 
samuti on mõistele selgesõnaliselt osutatud artikli 6 lõikes 3. Vajadust sellise mõiste 
järele on rõhutatud direktiivi artikli 4 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 1 ning mõiste on 
asjakohane ka seoses artikli 8 lõikega 2.  

Direktiivi preambulis on sätestatud: 

„...kui on asjakohane, tuleb igal määratud alal rakendada vajalikke meetmeid, mis on 
seotud looduskaitse eesmärkide täitmisega;” 

„... asjakohane hinnang tuleb anda iga kava või programmi kohta, mis tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab juba määratud või tulevikus määratava ala kaitse-eesmärke...” 
 
Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõikes 4 on sätestatud: „Kui ala on lõikes 2 sätestatud 
korras kinnitatud ühenduse jaoks oluliseks alaks, määravad asjaomased liikmesriigid 
ala erikaitsealaks võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kuue aasta jooksul, kehtestades 
prioriteedid lähtuvalt sellest, kui tähtis ala on I lisas nimetatud looduslike 
elupaigatüüpide või II lisas nimetatud liikide soodsa kaitsestaatuse säilitamise või 
taastamise ja Natura 2000 sidususe seisukohast, ning pidades silmas ala 
ähvardavat kahjustamist või hävitamist.”  
 
Artikli 6 lõikes 1 on sätestatud: „Liikmesriigid kehtestavad erikaitsealade suhtes 
vajalikud kaitsemeetmed, mille hulka kuuluvad vajaduse korral asjakohased 
kaitsekorralduskavad, mis on eraldi välja töötatud või lisatud muudesse 
arengukavadesse, ning asjakohased õiguslikud, halduslikud või lepingulised 
meetmed, mis vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa 
liikide ökoloogilistele vajadustele.” 

Artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid, et vältida 
erikaitsealadel looduslike elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist ning selliste 
liikide häirimist, mille kaitseks alad on määratud, kuivõrd selline häirimine võib 
oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmist. 

Artikli 6 lõikega 3 on ette nähtud, et „iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud 
ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab 
alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega, tuleb asjakohaselt 
hinnata seoses tagajärgedega, mida see ala kaitse-eesmärkidele avaldab1…" 

                                                 
1 Wadden Sea kohtuasjas (C-127/02) märkis Euroopa Kohus, et „selline tagajärgede hindamine tähendab seda, et 

enne kava või projekti heakskiitmist tuleb parimatest teadussaavutustest lähtudes kindlaks teha kõik kava või 
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Direktiivi artiklis 7, mida kohaldatakse linnudirektiivi alusel määratletud linnualade 
suhtes, on selgesõnaliselt sätestatud, et artikli 6 lõiget 3 kohaldatakse ka linnualade 
suhtes. 

Artikli 8 lõikega 2 on ette nähtud: „Alade osas, millele taotletakse ühenduse 
kaasrahastamist, määrab komisjon kokkuleppel iga asjaomase liikmesriigiga 
meetmed, mis on vajalikud esmatähtsate looduslike elupaigatüüpide ja esmatähtsate 
liikide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks või taastamiseks asjaomasel alal, ning 
nende meetmete üldmaksumuse.” 

Eespool nimetatud sätted osutavad vajadusele kehtestada alaga seotud kaitse-
eesmärgid, millest saaks lähtuda alaga seotud kaitsemeetmete väljatöötamisel ning 
asjakohaste hinnangute koostamisel kavade ja projektide raames alale avaldatud 
mõju kohta. 

 

2. Mida kaitse-eesmärkide all mõeldakse? 

Direktiivi artiklis 1 on sätestatud, et „kaitse on meetmete kogum, mis on vajalik 
looduslike elupaikade ja looduslike looma- ja taimeliikide populatsioonide soodsa 
kaitsestaatuse säilitamiseks või taastamiseks...” 

Artiklis 2 on selgitatud, et loodusdirektiivi üldine eesmärk on aidata looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisega kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse säilimisele. Direktiivi alusel vastu võetud meetmete eesmärk on 
tagada, et hõlmatud liikide ja elupaigatüüpide soodne kaitsestaatus ja nende 
pikaajaline püsimajäämine on tagatud kogu nende looduslikul levialal Euroopas.  

Kõige üldisemas mõttes on kaitse-eesmärk sõnastada üldeesmärk seoses nende 
liikide ja/või elupaigatüüpidega, mille kaitsmiseks on loodud kaitseala, et aidata 
säilitada või saavutada asjaomaste elupaikade ja liikide soodsat kaitsestaatust2,3 
riiklikul, biogeograafilisel või Euroopa tasandil.  

Kuigi iga ala aitab kaasa soodsa kaitsestaatuse saavutamisele, saab eesmärgi 
seada ja selle saavutada üksnes liigi või elupaiga tüübi loodusliku levila tasandil. 
Ulatuslikud kaitse-eesmärgid, millega nähakse ette soodsa kaitsestaatuse 
                                                                                                                                                         
projekti aspektid, mis eraldi või koos muude kavade või projektidega võivad avaldada mõju selle ala kaitse-

eesmärkidele.” 

2 Liikide kaitsestaatus on määratletud artikli 1 punktis i kui asjaomast liiki mõjutavate tegurite summa, mis 

pikema aja jooksul võib mõjutada liigi levikut ja populatsiooni arvukust artiklis 2 nimetatud territooriumil. 

Kaitsestaatust loetakse soodsaks, kui: 

- asjaomase liigi populatsiooni dünaamika andmed näitavad, et liik on oma looduslikus elupaigas 

elujõuline püsinud pikema aja jooksul ja  

- liigi looduslik levila ei ole vähenemas ega vähene tõenäoliselt ka lähitulevikus ning 

- selle liigi populatsiooni pikaajaliseks säilimiseks on olemas piisavalt ulatuslik elupaik, mis tõenäoliselt ei 

vähene ka tulevikus. 

3 Looduslike elupaigatüüpide kaitsestaatus on määratletud artikli 1 punktis e kui „looduslikku elupaika ja selle 

tüüpilisi liike mõjutavate tegurite summa, mis võib mõjutada selle pikaajalist looduslikku levikut, struktuuri ja 

funktsioone ning selle tüüpiliste liikide pikaajalist säilimist .. .” Kaitsestaatust loetakse soodsaks, kui: 

- elupaiga looduslik levila ja territoorium, millel kõnealune elupaik esineb, on stabiilne või laieneb, ning  

- selle pikaajaliseks säilimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid on praegu ja tõenäoliselt ka 

lähitulevikus olemas ja 

- asjaomastele elupaigatüüpidele tüüpiliste liikide kaitsestaatus on soodne.  
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saavutamine, tuleb seega seada asjakohasel tasandil, nagu näiteks riigi, 
biogeograafilisel või Euroopa tasandil.  

Selleks et saavutada kõigi loodusdirektiivi I ja II lisas loetletud liikide ja 
elupaigatüüpide soodne kaitsestaatus, tuleb see üldeesmärk jagada 
kaitsealapõhisteks eesmärkideks, milles määratakse kindlaks tingimused, mis 
tuleb saavutada asjaomastel aladel esinevate liikide ja elupaigatüüpide osas, et 
nende alade panus soodsa kaitsestaatuse saavutamisse riiklikul, biogeograafilisel või 
Euroopa tasandil oleks maksimaalne.  

Selleks, et kaitseala eesmärkide püstitamisel oleks millele toetuda, tuleb kindlaks 
määrata konkreetse kaitseala panus liikmesriigi püüdlustesse saavutada alal 
esinevate elupaikade ja liikide jaoks soodne kaitsestaatus. 

Selgete kaitsemeetmete abil saavutamist vajavate eesmärkide määratlemine on 
vajalik siis, kui praegune kaitsestaatus ei ole riikliku eesmärgi saavutamiseks piisav. 
Ala tasandil on vaja kindlaks määrata, millises ulatuses vajavad asjaomased 
elupaigad ja liigid säilitamist või vajaduse korral taastamist, et saavutada nende 
konkreetne kaitsestaatus ning saaks olla kindel, et ala aitab kaasa võimalike kaitse-
eesmärkide saavutamisele kõrgemal tasandil (piirkondlik, riiklik, biogeograafiline või 
ELi tasand).  

Kaitse-eesmärkide vastuvõtmisel konkreetse Natura 2000 ala jaoks, peaksid 
liikmesriigid kehtestama prioriteedid, võttes arvesse vastava ala olulisust seal 
esinevate ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikade soodsa kaitsestaatuse 
säilitamisel või taastamisel ja Natura 2000 sidususe saavutamisel ning pidades 
silmas hävimise või olukorra halvenemise ohtu, mille vältimiseks ala on loodud. 

Mõisteid „kaitse-eesmärgid”, „kaitsemeetmed” ja „kaitseprioriteedid” kasutatakse 
sageli koos, neid aetakse sageli omavahel segamini ja isegi esitletakse kui sama 
kontseptsiooni. Kuigi need mõisted on selgelt omavahel seotud, on siiski tegemist 
erinevate mõistetega. 
  
Oluline on teha vahet konkreetse ala kaitse-eesmärkide ja soodsa kaitsestaatuse 
saavutamise üldeesmärgi vahel. Ala tasandil seatud kaitse-eesmärgid on kaitseala 
jaoks seatud konkreetsed eesmärgid selle tagamiseks, et ala aitaks parimal 
võimalikul viisil saavutad soodsat kaitsestaatust asjakohasel tasandil (riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, võttes arvesse asjaomaste liikide või elupaigatüüpide loodusliku 
levilat). Kuna liikmesriikidel ei ole võimalik kehtestada kaitse-eesmärke soodsa 
kaitsestaatuse saavutamiseks tasandil, mis hõlmab teise liikmesriigi territooriumi, on 
kõnealuste eesmärkide püstitamisel abiks biogeograafilise tasandi eesmärgid. 
Selleks et täita direktiivi artiklis 2 ning artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud nõudeid 
tuleks kaitseala tasandi eesmärgid kehtestada mitte ainult loodusdirektiivi kohaste 
erikaitsealade jaoks, vaid ka linnudirektiivi kohaste linnualade jaoks. 
  
Kaitsemeetmed on mehhanismid ja meetmed, mida tuleb Natura 2000 alal selle 
kaitse-eesmärkide saavutamiseks rakendada. Kohustus on kehtestada vajalikud 
meetmed, olenemata sellest, kas need meetmed on kohaldatavad üksikutel aladel 
või mõnel juhul isegi väljaspool ala piire või korraga mitmel alal. Võib juhtuda, et 
liikmesriigid täidavad artikli 6 lõike 1 nõudeid suures osas meetmetega, mis ei ole 
seotud konkreetse alaga. See võib olla iseäranis oluline merealade puhul, kus 
artikli 6 lõike 1 nõuete täitmiseks on vaja võtta ulatuslikumaid kalandust reguleerivaid 
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meetmeid. Artikli 6 lõike 1 kohaselt peavad erikaitseala kaitsemeetmed vastama 
aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele 
vajadustele. Kaitsemeetmed on tavaliselt kehtestatud kohalikul/ala tasandil, kuid 
need võivad olla ka ette nähtud piirkondlikul või riiklikul tasandil või kokku lepitud 
piiriülesel, biogeograafilisel või ELi tasandil. Kaitsemeetmed võivad hõlmata alasid, 
mis ei kuulu Natura 2000 võrgustikku (horisontaalsed meetmed või riiklike 
ökoloogiliste võrgustike meetmed, ühenduvus, jne). 
 
Kaitseprioriteetide määramine tähendab, et määratakse kindlaks kõige olulisemad 
liigid/elupaigad, mille suhtes meetmeid võetakse, ja/või kõige olulisemad või 
kiireloomulisemad meetmed. Sellised prioriteedid saab samuti kehtestada eri 
tasanditel (ELi, biogeograafiline, riiklik, piirkondlik, kohalik/ala tasand). Artikli 4 
lõikes 4 osutatakse prioriteetide kehtestamise vajadusele, kui ühenduse tähtsusega 
ala nimetatakse erikaitsealaks. Siiski tuleb tunnistada, et prioriteedid seati juba 
Natura 2000 alade valimisel ja on oluline tagada, et kõigi Natura 2000 alade 
haldamine toimub viisil, mis tagab nende optimaalse panuse soodsa kaitsestaatuse 
saavutamiseks. 
 
Ala tasandil peavad kaitse-eesmärgid võtma arvesse  

 Natura 2000 standardsel andmevormil loetletud liikide ja elupaigatüüpide 
ökoloogilisi vajadusi (st alal esinevate liikide ja elupaigatüüpide vajadusi, välja 
arvatud need, mille esinemine on standardse andmevormi kohaselt 
ebaoluline); 

 liikide ja elupaigatüüpide kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku kaitsestaatust; 
 Natura 2000 võrgustiku üldist sidusust; 
 kõrgema tasandi (riikliku/biogeograafilise tasandi) kaitse-eesmärke ning ala 

panust eesmärkide saavutamisse. 
 
Oluline on selgelt eristada eesmärke ja meetmeid. Näiteks võib eeldada, et kaitse-
eesmärgid ei muutu aja möödudes. Enamasti peavadki need olema pikaajalised 
eesmärgid. Samal ajal nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud kaitsemeetmed 
tõenäoliselt muutuvad, sest alaga seotud ohutase muutub ning loodetavasti 
avaldavad juba võetud kaitsemeetmed positiivset mõju. 
 

3. Millal tuleb ala tasandi kaitse-eesmärgid kehtestada? 

 

Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 järgimiseks on selle direktiivi artikli 4 lõike 5 
kohaselt kaitse-eesmärgid õiguslikult ja praktiliselt vajalikud niipea kui alad on 
ühenduse tähtsusega aladena heaks kiidetud. Kaitse-eesmärgid on ka praktiline 
nõue (kuigi seda ei ole õigusaktis selgesõnaliselt nimetatud) artikli 6 lõike 2 tõhusaks 
rakendamiseks, mida kohaldatakse samuti alates ühenduse tähtsusega ala 
heakskiitmisest.  
 

Selgete kaitse-eesmärkide püstitamine on vajalik, et määrata seejärel kindlaks 
erikaitseala suhtes kohaldatavad kaitsemeetmed. Artikli 6 lõikes 1 osutatakse 
vajadusele võtta „asjakohased õiguslikud, halduslikud või lepingulised meetmed, mis 
vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide 
ökoloogilistele vajadustele.” Sellised meetmed tuleb välja töötada kuue aasta jooksul 
(artikli 6 lõige 1), et need saaks vastu võtta ja neid saaks kohaldada kohe pärast 
erikaitseala määramist.  
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Selged kaitse-eesmärgid on olulised ka prioriteetide kindlaksmääramisel 
loodusdirektiivi artikli 4 lõike 4 kohaselt, milles osutatakse vajadusele kehtestada 
„prioriteedid lähtuvalt sellest, kui tähtis ala on I lisas nimetatud looduslike 
elupaigatüüpide või II lisas nimetatud liikide soodsa kaitsestaatuse säilitamise või 
taastamise ja Natura 2000 sidususe seisukohast, ning pidades silmas ala 
ähvardavat kahjustamist või hävitamist.” 
 

4. Mida tuleks arvesse võtta kaitse-eesmärkide püstitamisel? 

Mõned liikmesriigid on selle üle juba tõsiselt mõelnud ja esitanud vastused olulistele 
või teatavatele kaitse-eesmärkidega seotud küsimustele4. 
 

Liigid ja looduslikud elupaigad, mille suhtes tuleks kehtestada looduskaitse 
eesmärgid 

Ala tasandil tuleks kaitse-eesmärgid kehtestada seoses kõigi loodusdirektiivi kohaselt 
ühenduse tähtsusega liikide ja elupaigatüüpidega ning linnudirektiivi I lisas nimetatud 
linnuliikidega, mis on märkimisväärselt esindatud Natura 2000 aladel, ja samuti 
reeglipäraselt esinevate rändliikide jaoks. Ala tasandil seatud kaitse-eesmärgid peaks 
põhinema liikide ja looduslike elupaigatüüpide ökoloogilistele vajadustele. Need 
peaksid kajastama ala tähtsust seal esinevate liikide ja elupaigatüüpide soodsa 
kaitsestaatuse säilitamise või taastamise, Natura 2000 sidususe tagamise ning alal 
esinevaid liike ja elupaigatüüpe ähvardava kahjustamise või hävimise seisukohast. 

Seega võib kaitse-eesmärkide seadmisel lähtuda Natura 2000 standardsest 
andmevormist. Andmevorm võimaldab ka kindlaks määrata need liigid ja 
elupaigatüübid, mille puhul on juba kindlaks tehtud, et nende esinemine konkreetsel 
alal on ebaoluline (esindatuse või populatsiooni kood D) ja loodusdirektiivi kohaselt ei 
nõuta nende kaitsmist. 

Loodusdirektiivi artikli 6 lõikes 1 osutatakse vajadusele kehtestada asjakohased 
kaitsemeetmed „[...], mis vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide 
ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele”. Kaitse-eesmärkide kehtestamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta iga kaitsealal esinevat huvipakkuvat looduselementi. Siiski ei 
ole vaja kehtestada konkreetseid kaitse-eesmärke või kaitsemeetmeid liigi või 
loodusliku elupaigatüübi jaoks, mida Natura 2000 standardse andmevormi kohaselt 
esineb väga vähesel määral [st kõik liigid, mille populatsiooni suurus ja tihedus 5 
võrreldes riigi territooriumil esineva populatsiooniga (populatsiooni suuruse 
kategooria D) on tähtsusetu; väga vähesel määral esinevad elupaigatüübid6 (D 
kategooria)].  

                                                 
4
 Vt näiteks lk 24–25: "Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level" in the booklet on 

Natura 2000 targets document summary of the Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 

(Madalmaade põllumajandusministeeriumi brošüür Natura 2000 kohta „Korduvad küsimused ala tasandi kaitse-

eesmärkide kohta”) 
<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683>. 

 
5
 Loodusdirektiivi III lisa punkti B alapunkti a kriteerium: alal esinevate liikide populatsiooni suurus ja tihedus 

võrreldes kogu riigi territooriumil esinevate populatsioonidega. 
6
Loodusdirektiivi III lisa punkti A alapunkti a kriteerium tuleks siduda I lisa elupaigatüüpide tõlgendamise 

käsiraamatuga, kuna selles käsiraamatus esitatakse tüübi määratlus, iseloomulike liikide loetelu ja muud 

elemendid. Esindavuse aste annab ettekujutuse, kui tüüpiline elupaigatüüp kõnealusel alal on. 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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Kaitse-eesmärkide kehtestamise tasand 

Kaitse-eesmärkidele osutamisel loodusdirektiivi preambulis ja artikli 6 lõikes 3 
rõhutatakse vajadust kehtestada kaitse-eesmärgid iga ala tasandil. Kui samad liigid 
ja elupaigatüübid esinevad ligistikku asuvatel aladel võib olla mõttekas kehtestada 
mitme ala jaoks ühised kaitse-eesmärgid. Võttes arvesse, et kaitse-eesmärkide 
kehtestamisel tuleks keskenduda üldise soodsa kaitsestaatuse saavutamisele, oleks 
võib-olla vaja kehtestada laiemad kaitse-eesmärgid kõrgemal tasandil, et võrgustik 
saaks panustada üldise eesmärgi saavutamisse7. Seda on tõstetud esile ka direktiivi 
artikli 4 lõikes 4, milles on osutatud vajadusele kehtestada „prioriteedid lähtuvalt 
sellest, kui tähtis ala on I lisas nimetatud looduslike elupaigatüüpide või II lisas 
nimetatud liikide soodsa kaitsestaatuse säilitamise või taastamise ... seisukohast”.  
 
Kui liikmesriik on otsustanud kehtestada kaitse-eesmärgid kõrgemal tasandil, tuleb 
eesmärgid soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks määratleda riiklikul, piirkondlikul või 
biogeograafilisel tasandil liikmesriigi piires või veelgi laiemal tasandil (biogeograafiline 
või ELi tasand). Ala tasandil ning piirkondlikul, riiklikul või laiemal tasandil (kui see on 
määratletud) kehtestatud kaitse-eesmärgid on oma olemuselt üksteist täiendavad, 
sest Natura 2000 võrgustikus on igal kaitsealal ülesanne toetada võrgustiku üldist 
sidusust ja suurendada seega võrgustiku üldist panust üldeesmärgini jõudmisel, 
milleks on ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikade soodsa kaitsestaatuse 
saavutamine. 
 

Kaitse-eesmärkide kehtestamise suunised ja soovitused 

Natura 2000 alade kaitse-eesmärgid peavad olema võimalikult selged ja lihtsad ning 
võimaldama praktikas rakendada kaitsemeetmeid. Eesmärk peab olema konkreetne 
ja võimaluse korral peaksid tulemused olema mõõdetavad arvuliselt ja/või suuruse 
järgi. Teisisõnu ei tohi ala tasandil seatud kaitse-eesmärgid olla ebamäärased, 
ebamääraselt sõnastatud, kontrollimatud või sisaldama ebamäärast vastutust seoses 
konkreetsete kaitsemeetmete kehtestamisega.  

Kaitse-eesmärkide kehtestamisel võib abi olla järgmistest soovitustest8. Eesmärk 
peab olema: 

 konkreetne – seotud konkreetse huvipakkuva looduselemendiga (liik või 
loodusliku elupaiga tüüp) ning tuleb kindlaks määrata kaitse-eesmärgi 
saavutamise tingimused;  

 mõõdetav ja aruandlusega hõlmatud – võimaldama teha kindlaks, kas 
kaitse-eesmärgid on saavutatud, ning loodusdirektiivi artikli 17 kohaldamiseks;  

 realistlik – teostuse aeg ja vahendid on mõistlikud;  
 järjepidev – võimaluse korral peaks kaitse-eesmärkide struktuur olema sama 

kõigi alade ja muude alade puhul, mis on loodud samade looduselementide 
kaitseks; soodsate tingimuste kirjeldamisel tuleks kasutada sarnaseid tulemusi 
ja eesmärke ning  

                                                 
7 Direktiivi artikli 17 lõikes 2 rõhutatakse vajadust esitada asjakohane hinnang tehtud edusammude kohta ja 

eelkõige Natura 2000 rolli kohta artiklis 3 sätestatud eesmärkide (st soodsa kaitsestaatuse) saavutamisel. 
8
 Sellist lähenemisviisi kasutab Ühendkuningriigi looduskaitse komitee (UK's Joint Nature Conservation 

Committee) mere erikaitsealade puhul, et tagada Natura 2000 võrgustiku sidusus. 

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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 kõikehõlmav – tulemused ja eesmärgid peaksid hõlmama huvipakkuva 
looduselemendi omadusi, mis on vajalikud, et kirjeldada, kas tingimused on 
soodsad või ebasoodsad.  

 
Teatavate liikide või elupaikade kaitse-eesmärkide üksikasjalikul kirjeldamisel võib 
piiravaks teguriks osutuda teaduslike teadmiste praegune tase. Sellisel juhul võib 
kasutada direktiivi artiklis 1 määratletud soodsa kaitsestaatuse üldist eesmärki, 
lisades sellele olemasolevad teadmised liigi või loodusliku elupaiga tegeliku 
esinemise, leviku jne kohta.  
 
Maaomanikud ja kohalikud töötajad peavad väga hästi tundma ja mõistma kõikidel 
tasanditel ja eriti ala tasandil kehtestatud kaitse-eesmärke ning teadma, millist panust 
neilt oodatakse. Selge teavitamine ala kaitse-eesmärkidest ja panusest kõrgema 
tasandi kaitse-eesmärkide saavutamisel peaks aitama parandada kohalike 
sidusrühmade teadlikkust ja pühendumust. 
 

Milline peaks olema kaitse-eesmärkide õiguslik staatus?  

Ala tasandil seatud kaitse-eesmärgid, mis on juba praegu vaja kehtestada ühenduse 
tähtsusega ala puhul, on vajalikud ka kaitsemeetmete määratlemiseks erikaitsealade 
loomisel. Seega tuleks ala kaitse-eesmärgid selgelt määratleda silmas pidades 
nende olulisust erinevate liikide ja elupaigatüüpide jaoks, mille kaitseks ala on 
loodud.  

Kaitse-eesmärke võib täpsustada ala loomise otsuses või põhjalikumalt lahti kirjutada 
ala kaitsekorralduskavades või muudes dokumentides.  

Millal on ala tasandil seatud kaitse-eesmärkide saavutamise tähtaeg? 

Loodusdirektiivis ei ole sätestatud kuupäeva, millal soodne kaitsestaatus tuleb 
saavutada. Samuti puudub selline täpsustus linnudirektiivis seoses üldise 
eesmärgiga. Selgelt on sätestatud kohustus kehtestada erikaitsealal vajalikud 
kaitsemeetmed soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks. Praktikas peavad ala 
kaitsemeetmed lähtuma ala kaitse-eesmärkidest. Kaitsemeetmete usaldusväärsuse 
tagamiseks määratakse need üldjuhul kindlaks, kehtestatakse ja neid kohaldatakse 
alates erikaitseala loomisest. 

Oluline on määrata kindlaks ka tähtaeg võetavate kaitsemeetmete läbivaatamiseks, 
et uurida meetmete sobivust, kaitse-eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ning 
kontrollida meetmete asjakohasust, mõõdetavust ja rakendamist. 
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