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Ez a feljegyzés útmutatással szolgál a tagállamok számára a Natura 2000 
területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések megállapításával 

kapcsolatban. 
 
 
1. Mit ír elő az élőhelyvédelmi irányelv? 
 
Az irányelv preambulumában számos utalás található a „természetvédelmi 
célkitűzések” kifejezésre, illetve explicit módon a 6. cikk (3) bekezdésében is 
szerepel. Az irányelv 4. cikkének (4) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése is 
hangsúlyozza ennek a fogalomnak a szükségességét, és a 8. cikk (2) bekezdésének 
összefüggésében is fontos szerepet kap.  

Az irányelv preambuluma megállapítja, hogy: 

„[…] az egyes kijelölt területeken végre kell hajtani a kitűzött természetvédelmi 
célok eléréséhez szükséges intézkedéseket” 

„[…] alaposan meg kell vizsgálni minden olyan tervet vagy programot, amelynek 
jelentős hatása lehet a már kijelölt, illetve a jövőben kijelölendő területek 

védelmének célkitűzéseire.” 
 
A 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése értelmében „egy közösségi 
jelentőségű természeti terület (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban 
történő jóváhagyása után az érintett tagállam a lehető leghamarabb – de legkésőbb 
hat éven belül – különleges természetvédelmi területté nyilvánítja az érintett területet, 
és meghatározza annak különös fontosságát annak alapján, hogy az egyes 
természeti területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. mellékletben 
felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező 
védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása illetve helyreállítása, 
valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, figyelembe véve 
továbbá, hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az 
egyes természeti területeket”.  
 
A 6. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „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.” 

A 6. cikk (2) bekezdése megállapítja, hogy „A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a különleges természetvédelmi területeken található olyan 
természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és 
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megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket 
kijelölték, amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős 
hatással lehet.” 

A 6. cikk (3) bekezdése megállapítja, hogy „Figyelembe véve az adott természeti 
terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős 
hatással lesz arra1 […].” 

Az irányelv 7. cikke, amely a madárvédelmi irányelv értelmében kijelölt különleges 
madárvédelmi területekre vonatkozik, egyértelművé teszi, hogy a 6. cikk (3) 
bekezdésének rendelkezései vonatkoznak ezekre a területekre. 

A 8. cikk (2) bekezdése megállapítja, hogy „Olyan, közösségi jelentőségű természeti 
területek esetében, amelyeknél felmerült a társfinanszírozás igénye, a Bizottság az 
érintett tagállamokkal egyetértésben határozza meg azon intézkedéseket, amelyek 
az érintett természeti területeken elengedhetetlenek az elsődleges fontosságú 
természetes élőhelytípusok és a veszélyeztetett fajok kedvező védettségi állapotának 
fenntartásához, illetve helyreállításához, és állapítja meg az ezen intézkedésekből 
eredően felmerülő költségek összegét.” 

Ezek a fent említett rendelkezések azt mutatják, hogy szükség van területi szintű 
természetvédelmi célkitűzések megállapítására, mert ez szükséges az adott területtel 
kapcsolatos természetvédelmi intézkedések megállapításához, illetve a tervek és 
projektek megfelelő hatásvizsgálatához. 

 

2. Mit jelentenek a természetvédelmi célkitűzések? 

Az 1. cikk megállapítja, hogy az irányelv alkalmazásában a „védelem: valamennyi, a 
vadon élő állat- és növényfajok természetes élőhelyei és populációi […] kedvező 
védettségi helyzetének fenntartásához, illetve helyreállításához szükséges 
intézkedés”. 

Ahogy a 2. cikkben szerepel, az élőhelyvédelmi irányelv átfogó célja, hogy a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével 
hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához. Az irányelv értelmében hozott 
intézkedések célja az érintett fajok és élőhelytípusok „kedvező védettségi 
állapotának”, valamint annak biztosítása, hogy az EU-ban található teljes 
természetes elterjedési területükön garantálják a hosszú távú fennmaradásukat.  

Ezért a legáltalánosabb értelemben véve, a természetvédelmi célkitűzés az adott 
kijelölt területre jellemző fajokra és/vagy élőhelytípusokra vonatkozó általános célok 
annak érdekében történő meghatározását jelenti, hogy az hozzájáruljon az érintett 

                                                 
1 A Bíróság a Watt-tenger ügyében (C-127/02) megállapította, hogy „Ezen hatások ilyen (megfelelő) vizsgálata 

azt jelenti, hogy a terv vagy projekt engedélyezése előtt az adott terület legújabb tudományos ismereteire 

figyelemmel meg kell határozni a terv vagy projekt minden olyan részletét, amely – akár önmagában, akár más 

terv vagy projekt részeként – hatással lehet a természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzésekre.” 
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élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának2,3 fenntartásához vagy 
helyreállításához országos, biogeográfiai vagy európai szinten.  

Mivel mindegyik terület hozzájárul a kedvező védettségi állapot eléréséhez, ezt a 
célkitűzést csak a fajok vagy élőhelytípusok természetes előfordulási helyének 
szintjén lehet meghatározni és teljesíteni. A kedvező védettségi állapot elérésére 
irányuló általános természetvédelmi célkitűzést ezért csak megfelelő szinten lehet 
alkalmazni, például országos, biogeográfiai vagy európai szinten.  

Ugyanakkor az élőhelyvédelmi irányelv I. és II. mellékletében felsorolt fajok és 
élőhelytípusok kedvező védettségi állapota elérésének általános célkitűzését az 
érintett területeken található fajok és élőhelytípusok által elérendő állapotot 
meghatározó, területi szintű természetvédelmi célkitűzésekké kell alakítani 
annak érdekében, hogy a területek maximálisan hozzájáruljanak a kedvező 
védettségi állapot eléréséhez országos, biogeográfiai vagy európai szinten.  

Ezért a területi szintű célkitűzések megállapítása annak meghatározásán alapul, 
hogy az adott terület hogyan járulhat hozzá az élőhelyek és fajok kedvező védettségi 
állapotának eléréséhez az adott tagállamban. 

Az egyértelmű természetvédelmi intézkedésekkel elérendő célok megállapítása 
azokban az esetekben tűnik szükségesnek, ahol a jelenlegi védettségi állapot nem 
felel meg az országos célok elérése szempontjából kívánt állapotnak. Ehhez 
értékelni kell az adott területet abból a szempontból, hogy az érintett élőhelyek és 
fajok milyen mértékben igényelnek egy bizonyos védettségi állapotnak megfelelő 
fenntartást vagy szükség esetén helyreállítást annak biztosítása érdekében, hogy az 
adott terület hozzájáruljon a magasabb (regionális, országos, biogeográfiai vagy 
európai) szinten esetlegesen létező természetvédelmi célok eléréséhez.  

Egy adott Natura 2000 területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések 
elfogadásakor a tagállamok meghatározzák a prioritásokat annak alapján, hogy az 
egyes területek mennyire fontos szerepet töltenek be a közösségi jelentőségű 
élőhelytípusok és fajok kedvező védettségi állapotának megfelelő fenntartása, illetve 
helyreállítása, valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, 

                                                 

2 A fajok védettségi állapotát az 1. cikk i) pontja a következőképpen határozza meg:  „a fajt érintő azon 

hatások összessége, amelyek […] hosszú távon befolyásolhatják a faj populációinak eloszlását és sűrűségét”. 

Abban az esetben minősül kedvezőnek, ha: 

- az érintett faj populációinak dinamikájára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a faj képes hosszú távon 

fenntartani magát természetes élőhelyének életképes alkotórészeként, továbbá  

- a faj természetes előfordulási területe nem csökken, és valószínűleg a belátható jövőben sem fog 

csökkenni, továbbá 

- kellő nagyságú élőhely áll rendelkezésre jelenleg és valószínűleg a jövőben is a faj populációinak hosszú 

távú fennmaradásához. 

3 A természetes élőhelytípusok védettségi állapotát az 1. cikk e) pontja a következőképpen határozza meg: „a 

természetes élőhelyet és jellegzetes fajait érintő azon hatások összessége, amelyek […] hosszú távon 

befolyásolhatják az élőhely természetes kiterjedését, szerkezetét és funkcióit csakúgy, mint jellegzetes fajainak 

hosszú távú fennmaradását.” A természetes élőhely védettségi állapota abban az esetben minősül kedvezőnek, 

ha: 

- természetes kiterjedése és az azon belül található területek nagysága állandó vagy növekvő, továbbá  

- hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos szerkezete és funkciói biztosítottak és valószínűleg a 

belátható jövőben is biztosítottak lesznek, továbbá 

- jellegzetes fajainak védettségi helyzete kedvezőnek minősül.  
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figyelembe véve továbbá, hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a 
pusztulás veszélye az egyes természeti területeket. 

A „természetvédelmi célkitűzések”, a „természetvédelmi intézkedések” és a 
„természetvédelmi prioritások” kifejezést gyakran együtt használják, és gyakran 
előfordulhat, hogy összekeverik őket, sőt még az is, hogy azonos fogalomként 
használják őket. Noha egyértelműen kapcsolódnak egymáshoz, eltérő fogalmat 
takarnak. 
  
Fontos különbséget tenni az egyes területek természetvédelmi célkitűzései és a 
kedvező védettségi állapot elérésének általános célkitűzése között. A területi szintű 
természetvédelmi célkitűzések meghatározott célkitűzések összességét jelentik, 
amelyek az adott területen annak biztosítása érdekében teljesítendők, hogy az adott 
terület a lehető legjobban hozzájáruljon a kedvező védettségi állapot eléréséhez a 
megfelelő szinten (országos vagy regionális szinten, figyelembe véve az adott fajok, 
illetve élőhelytípusok természetes előfordulási területeit). Elképzelhető, hogy a 
gyakorlatban nem lehetséges, hogy a tagállamok egy másik tagállam területét is 
érintő kedvező védettségi állapot elérésére vonatkozó természetvédelmi 
célkitűzéseket fogalmazzanak meg, de az ilyen célkitűzések meghatározása 
szempontjából kedvező, ha létezik biogeográfiai perspektíva. Területi szintű 
célkitűzéseket nem csak az élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelően kijelölt 
különleges természetmegőrzési területekre vonatkozóan kell meghatározni, hanem a 
madárvédelmi irányelv értelmében kijelölt különleges madárvédelmi területekre 
vonatkozóan is az irányelv 2. cikkében, valamint 4. cikkének (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése érdekében. 
  
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. A 
szükséges intézkedéseket attól függetlenül meg kell állapítani, hogy azokat önálló 
területeken alkalmazzák-e, vagy néhány esetben a területek határain kívül vagy több 
területen. Előfordulhat, hogy a tagállamok főként nem területi szintű intézkedések 
révén tesznek eleget a 6. cikk (1) bekezdésének. Ez különösen a tengeri területek 
esetében lehet fontos, ahol például a halászati tevékenységek szélesebb körű 
szabályozása fontos szerepet kaphat a 6. cikk (1) bekezdésének való megfelelésben. 
A 6. cikk (1) bekezdése értelmében a különleges természetmegőrzési területek 
védelméhez szükséges intézkedéseknek meg kell felelniük az adott természeti 
területen előforduló, az I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve a 
II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek. A természetvédelmi 
intézkedések megállapítása általában helyi/területi szinten történik, azonban 
regionális vagy országos szinten is kidolgozhatók, illetve akár határokon átnyúló, 
biogeográfiai vagy uniós szinten is meg lehet állapodni azokról. Olyan területeket is 
érinthetnek, amelyek nem részei a Natura 2000 hálózatnak (horizontális 
intézkedések vagy az országos ökológiai hálózatokkal, összekapcsolhatósággal stb. 
kapcsolatos intézkedések). 
 
A természetvédelmi prioritások a legfontosabb olyan fajok/élőhelyek 
meghatározását jelentik, amelyekkel kapcsolatban lépéseket kell tenni, és/vagy a 
legfontosabb vagy legsürgősebb intézkedések meghatározását jelentik. Az ilyen 
prioritások megállapítása szintén különböző szinteken (uniós, biogeográfiai, 
országos, regionális, helyi/területi szint) történhet. A 4. cikk (4) bekezdése utal arra, 
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hogy egy közösségi jelentőségű természeti terület különleges természetmegőrzési 
területté nyilvánításakor szükséges „prioritásokat megállapítani”. Ugyanakkor azt is el 
kell ismerni, hogy bizonyos szempontból már sor került a prioritások megállapítására, 
amikor a területeket kiválasztották a Natura 2000 hálózatba, és lényeges annak 
biztosítása, hogy valamennyi Natura 2000 terület kezelése úgy történjék, hogy azok 
optimális mértékben járuljanak hozzá a kedvező védettségi állapot eléréséhez. 
 
A területi szintű természetvédelmi célkitűzéseknek teljes mértékben figyelembe 
kell venniük az alábbiakat:  

 a Natura 2000 egységes űrlapján szereplő fajok és élőhelytípusok ökológiai 
szükségletei (azaz azon fajok és élőhelytípusok szükségletei, amelyek jelen 
vannak az adott területen, azok kivételével, amelyek jelenléte az űrlap szerint 
nem szignifikáns); 

 az élőhelyek és fajok helyi, regionális és országos védettségi állapota; 
 a Natura 2000 hálózat egységessége; 
 magasabb szintű természetvédelmi célkitűzések országos/biogeográfiai 

szinten, és a terület hozzájárulása ezekhez a célkitűzésekhez. 
 
Fontos, hogy egyértelmű különbséget tegyünk a célkitűzések és az intézkedések 
között. Például a természetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatban elvárható, hogy 
azok az idő előrehaladtával is ésszerű mértékben állandóak legyenek, és 
lényegében a legtöbb esetben hosszú távú céloknak kell lenniük. Ugyanakkor a 
célkitűzések eléréséhez szükséges természetvédelmi célkitűzések valószínűleg 
megváltoznak, többek között a területeket fenyegető veszélyek változása, valamint 
természetesen a már meghozott intézkedések remélhetőleg pozitív hatásai miatt. 
 

3. Mikor kell megállapítani a területi szintű természetvédelmi célkitűzéseket? 

 
Az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a természetvédelmi 
célkitűzéseket jogilag és gyakorlatilag is ki kell dolgozni addigra, mire a területek közösségi 
jelentőségű természeti területekként történő jóváhagyására sor kerül, hogy lehetővé váljon 
az irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének való megfelelés. A természetvédelmi 
célkitűzések gyakorlati, ha jogilag explicit módon nem is meghatározott követelményt 
jelentenek a 6. cikk (2) bekezdésének hatékony végrehajtásához, amely bekezdés szintén a 
közösségi jelentőségű természeti terület jóváhagyásától kezdve alkalmazandó.  
 
A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó intézkedések későbbi 
meghatározásához egyértelmű természetvédelmi célkitűzésekre van szükség. A 6. cikk (1) 
bekezdése említi a „különleges természetvédelmi területek védelméhez szükséges 
intézkedéseket […] amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben 
szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai 
szükségleteinek megfelelnek.” Az ilyen intézkedéseket legkésőbb hat éven belül meg kell 
állapítani (6. cikk (1) bekezdés), hogy a különleges természetmegőrzési területek 
kijelölésekor általában már bevezethessék és alkalmazhassák őket.  
 
Az egyértelmű természetvédelmi célkitűzések az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazása szempontjából szükséges prioritások meghatározásakor is 
fontosak; ez a bekezdés utal rá, hogy meg kell határozni „annak különös fontosságát annak 
alapján, hogy az egyes természeti területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. 
mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok 
kedvező védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása illetve helyreállítása, 



Végleges változat, 2012.11.23. 

 

valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, figyelembe véve továbbá, 
hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az egyes 
természeti területeket.” 

 

4. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a természetvédelmi célkitűzések 
megállapításakor? 

Néhány tagállam már sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és válaszokat adott a 
természetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos kulcsfontosságú, illetve konkrét 
kérdésekre4. 
 

Fajok és élőhelytípusok, amelyek vonatkozásában természetvédelmi célkitűzéseket 
kell megfogalmazni 

Területi szintű természetvédelmi célkitűzéseket elvileg minden olyan, az 
élőhelyvédelmi irányelvben szereplő, közösségi jelentőségű fajjal és élőhelytípussal, 
valamint a madárvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő madárfajjal kapcsolatban 
meg kell határozni, amelyek szignifikánsan jelen vannak valamely Natura 2000 
területen, valamint a rendszeresen előforduló vonuló madárfajokkal kapcsolatban is. 
A területi szintű természetvédelmi célkitűzéseknek a természetes élőhelytípusok és 
fajok ökológiai szükségletein kell alapulniuk. Tükrözniük kell, hogy az egyes területek 
mennyire fontos szerepet töltenek be az ott előforduló élőhelytípusok és fajok 
kedvező védettségi állapotnak megfelelő fenntartása, illetve helyreállítása, valamint a 
Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, és figyelembe kell venniük, hogy 
milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az ott előforduló 
élőhelyeket és fajokat. 

Ezért a Natura 2000 egységes űrlapon található információk jelentik a 
természetvédelmi célkitűzések meghatározásának kiindulópontját. Emellett lehetővé 
teszik azoknak a fajoknak és élőhelytípusoknak a meghatározását, amelyekkel 
kapcsolatban már megállapításra került, hogy jelenlétük az adott területen nem 
szignifikáns (D kód a reprenzentativitás vagy populáció szempontjából), és 
amelyekkel kapcsolatban az élőhelyvédelmi irányelv nem ír elő természetvédelmi 
lépéseket. 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése utal rá, hogy meg kell 
határozni a szükséges természetvédelmi intézkedéseket, „amelyek az adott 
természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes 
élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek 
megfelelnek.” A természetvédelmi célkitűzések megállapításakor ezért figyelembe 
kell venni a terület valamennyi közösségi jelentőségű jellegzetességét. Ugyanakkor 
nem szükséges konkrét természetvédelmi célkitűzéseket vagy intézkedéseket hozni 
az olyan fajok és élőhelytípusok esetében, amelyek jelenléte az adott területen a 
Natura 2000 egységes űrlap szerint nem szignifikáns (például olyan fajok esetében, 

                                                 
4
 Lásd például a holland Mezőgazdasági, Természeti és Élelmiszerminőségi Minisztériumnak a Natura 2000 hálózat céljainak 

összefoglalását tartalmazó kiadványát ("Gyakori kérdések a területi szintű természetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatban ",  
24–25. oldal) 

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

 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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amelyek populációjának nagysága és sűrűsége5 az országos populációhoz 
viszonyítva nem szignifikáns [a populáció nagysága: D kategória], vagy a nem 
szignifikáns reprezentativitású élőhelytípusok esetében6 [D kategória]).  

A meghatározás szintje 

Az élőhelyvédelmi irányelv preambulumában és a 6. cikkének (3) bekezdése 
megfogalmazásában szereplő, természetvédelmi célkitűzésekre való utalás 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a természetvédelmi célkitűzések az 
egyes területek szintjén kerüljenek meghatározásra. Abban az esetben, ha az 
azonos fajokkal és élőhelytípusokkal rendelkező területek egymáshoz közel 
találhatók, érdemes lehet több területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzéseket 
megállapítani. Emellett, mivel a kedvező védettségi állapot általános elérése 
szempontjából kell megfogalmazni a természetvédelmi célkitűzéseket, szélesebb 
körű természetvédelmi célokra lehet szükség a magasabb szinteken, illetve azért, 
hogy a hálózat hozzájáruljon az általános cél eléréséhez7. Ezt hangsúlyozza az 
irányelv 4. cikk (4) bekezdésében az arra a kötelezettségre való utalás is, miszerint 
„meghatározza annak különös fontosságát annak alapján, hogy az egyes természeti 
területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. mellékletben felsorolt 
természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező 
védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása illetve helyreállítása […] 
szempontjából.”  
 
Ha egy tagállam úgy határozott, hogy magasabb szinten állapít meg 
természetvédelmi célkitűzéseket, a kedvező védettségi állapot elérésére vonatkozó 
célokat országos, regionális vagy biogeográfiai szinten kell meghatározni az adott 
tagállamban vagy még szélesebb (biogeográfiai vagy uniós) szinten. A területi szintű 
természetvédelmi célkitűzések, valamint a regionális, országos és szélesebb szintű 
célok, ha vannak ilyenek, kiegészítő jellegűek, mert a Natura 2000 hálózatban 
minden természeti terület sajátosan járul hozzá a hálózat átfogó koherenciájához és 
ezáltal a közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre vonatkozó kedvező védettségi 
állapot elérésének általános céljához. 
 

Iránymutatások/ajánlások a természetvédelmi célkitűzések megállapításához 

A Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések legyenek a 
lehető legegyértelműbbek, és tegyék lehetővé a természetvédelmi intézkedések 
gyakorlati alkalmazását. Konkrét fogalmakat használjanak, és ahol lehet, legyenek 
számszerűsíthetőek, azaz számokkal és/vagy volumenben kifejezhetőek. Más szóval 
a területi szintű természetvédelmi célkitűzések megfogalmazása ne legyen 
kétértelmű, homályos, ellenőrizhetetlen, és ne tartalmazzon nem egyértelmű 
feladatokat a konkrét természetvédelmi intézkedések megállapítása szempontjából.  

                                                 
5
 Az élőhelyvédelmi irányelv III. melléklet B. rész a) kritériuma: Az érintett faj vizsgált területen élő populációjának nagysága és sűrűsége 

ugyanazon faj országos populációihoz képest. 
6
 A III. melléklet A. részének a) kritériumát az I. melléklet szerinti élőhelytípusok értelmezési kézikönyve (interpretation manual) alapján 

kell használni, mivel ez a kézikönyv adja meg az élőhelyek definícióját, jellegzetes fajait, és egyéb jellemzőit. A reprezentativitás mértéke 

azt mutatja meg, hogy egy élőhelytípus „mennyire tipikus”. 
7 Az irányelv 17. cikkének (2) bekezdése kihangsúlyozza, hogy szükség van „az elért eredmények, különösen a Natura 2000 3. cikkben 

megállapított célkitűzések megvalósulásához” (azaz a kedvező védettségi állapot eléréséhez) „való hozzájárulásának megfelelő” értékelésére 

. 
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A természetvédelmi célkitűzések szempontjából az alábbi előírások lehetnek 
relevánsak8: 

 legyen konkrét – egy bizonyos közösségi jelentőségű jellegzetességhez 
kapcsolódjon (faj vagy élőhelytípus), és határozza meg a természetvédelmi 
célkitűzés teljesítéséhez szükséges feltétel(eke)t;  

 legyen mérhető és jelenthető – tegye lehetővé a nyomon követést, annak 
meghatározása érdekében, hogy teljesülnek-e a természetvédelmi 
célkitűzések, valamint az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkének 
alkalmazásában;  

 legyen reális – ésszerű időkeretet és erőforrás-felhasználást tartalmazzon;  
 következetes megközelítést használjon – a természetvédelmi célkitűzések 

szerkezete – amennyire lehetséges – egyezzen meg valamennyi tengeri 
természeti területen és az ugyanolyan közösségi jelentőségű 
jellegzetességeket támogató területeken, továbbá ugyanazokkal a 
jellemzőkkel és célokkal írják le a kedvező feltételeket; és  

 legyen átfogó – a jellemzők és célok tartalmazzák a közösségi jelentőségű 
jellegzetességeknek azokat a tulajdonságait, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy kedvezőnek vagy kedvezőtlennek ítéljék meg állapotukat.  

 
A tudományos ismeretek jelenlegi szintje korlátozhatja az egyes fajokra vagy 
élőhelyekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések részletességét. Ilyen 
körülmények között az irányelv 1. cikkében meghatározott kedvező védettségi állapot 
általános célkitűzése együtt alkalmazható az adott területre jellemző, a mindenkori 
fajok és élőhelyek mindenkori előfordulásával, elterjedésével stb. kapcsolatos 
ismeretekkel.  
 
A földterületek tulajdonosainak és a helyi képviselőknek valamennyi szinten, 
különösen az egyes területek szintjén, alaposan ismerniük és érteniük kell a 
természetvédelmi célkitűzéseket, valamint a tőlük elvárt hozzájárulás módját. A 
területi szintű természetvédelmi célkitűzésekről és a terület magasabb szintű 
természetvédelmi célkitűzésekhez való hozzájárulásáról szóló egyértelmű 
tájékoztatással elő kell segíteni a helyi érdekeltek tudatosságának és 
elkötelezettségének növelését. 
 

Milyen jogi státuszt kapjanak a természetvédelmi célkitűzések?  

A területi szintű természetvédelmi célkitűzések, amelyekre már a közösségi 
jelentőségű természeti területek védelméhez is szükség van, a különleges 
természetmegőrzési területek kijelölése után alkalmazandó természetvédelmi 
intézkedések meghatározásához és megállapításához is szükségesek. 
Egyértelműen meg kell határozni az adott terület természetvédelmi célkitűzéseit 
annak figyelembevételével, hogy a terület mennyire fontos azoknak a fajoknak és 
élőhelytípusoknak a szempontjából, amelyek céljára azt kijelölték.  

Ezek meghatározhatók a terület kijelölésére vonatkozó határozatokban vagy tovább 
részletezhetők a területkezelési tervekben és egyéb jogi aktusokban.  

Mikor kell teljesülniük a területi szintű természetvédelmi célkitűzéseknek? 

                                                 
8
 Az Egyesült Királyság természetvédelmi koordinációs ügynöksége (Joint Nature Conservation Committee, JNCC) ezt a megközelítést 

használta a különleges természetmegőrzési tengeri területek esetében, hogy biztosítsa a Natura 2000 hálózat egységességét 

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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Az élőhelyvédelmi irányelv nem adja meg a kedvező védettségi állapot elérésének 
dátumát. A madárvédelmi irányelv általános célkitűzésével kapcsolatban sem jelöltek 
ki konkrét dátumot. Egyértelműen az a feladat, hogy meg kell határozni a különleges 
természetmegőrzési területekkel kapcsolatban szükséges természetvédelmi 
intézkedéseket annak érdekében, hogy azok hozzájáruljanak a kedvező védettségi 
állapot eléréséhez. A gyakorlatban az adott területre vonatkozó természetvédelmi 
intézkedéseknek egyértelműen utalniuk kell a terület természetvédelmi 
célkitűzéseire. A hitelesség érdekében a természetvédelmi intézkedéseket általában 
már a különleges természetmegőrzési területté történő kijelölés idejére meg kell 
állapítani és ki kell dolgozni, hogy alkalmazásra készen álljanak. 

Emellett fontos meghatározni a végrehajtott intézkedések abból a szempontból 
történő felülvizsgálatának időbeli menetét, hogy mennyire alkalmasak a 
természetvédelmi célkitűzések teljesítésére, és milyen eredményeket értek el, hogy 
ezáltal ellenőrzésre kerüljön megfelelőségük, mérhetőségük és végrehajtásuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZOTTSÁGI FELJEGYZÉS A NATURA 2000 TERÜLETEKRE VONATKOZÓ 
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Európai Bizottság, Doc. Hab.12-04/06, 2012 novembere (eredeti változat angol nyelven).  
A dokumentum a forrás feltüntetésével szabadon másolható. 

 
Letöltés: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HU.pdf  
 
Kapcsolatfelvétel: nature@ec.europa.eu 
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