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KOMISJONI TEADAANNE 
ERIKAITSEALADE   

MÄÄRAMISE KOHTA 
 

Lõplik versioon, 14. mai 2012 
 

Käesoleva dokumendi eesmärk on esitada liikmesriikidele suunised 
loodusdirektiivi kohase kaitsealade määramise kohustuse täitmiseks. See 
kajastab komisjoni talituste seisukohti, võttes arvesse asjaomast 
kohtupraktikat.  

 
 
 
 

1. Erikaitsealade määramise eesmärk  
 
Loodusdirektiivi üldeesmärk on määratletud artiklis 2. Selles on sätestatud, et: Käesoleva 
direktiivi kohaselt võetud meetmed on kavandatud ühenduse tähtsusega looduslike 
elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks või 
taastamiseks. 
 
Selleks et tagada ühenduse tähtsusega looduslike elupaikade ja liikide taastamine või 
säilitamine, on vaja (6. põhjendus ja artikkel 3) muu hulgas teha järgmist: Luuakse Euroopa 
erikaitsealade sidus ökoloogiline võrgustik Natura 2000. See võrgustik, mis koosneb aladest, 
kus esinevad I lisas loetletud looduslikud elupaigatüübid ja II lisas loetletud liikide elupaigad, 
võimaldab säilitada või vajaduse korral taastada asjaomaste looduslike elupaigatüüpide ja 
liikide elupaikade soodsat kaitsestaatust nende looduslikul levilal.  

 
Mõiste „erikaitsealad” on määratletud artikli 1 punktis l: „erikaitseala - ühenduse tähtsusega 
ala, mille liikmesriik on määranud õigus- ja haldusaktide ja/või lepingu alusel ning kus 
kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, et säilitada või taastada nende looduslike 
elupaikade ja/või liikide populatsioonide soodsat kaitsestaatust, mille jaoks ala on määratud”.  
 
Erikaitseala mõiste määratlusest ja loodusdirektiivis esitatud üldistest viidetest kõnealustele 
aladele selgub, et erikaitsealade roll on aidata säilitada ja taastada ühenduse tähtsusega 
liikide ja elupaigatüüpide soodsat kaitsestaatust.  
 
Artikli 6 lõikes 1 on sätestatud kaitsemeetmed, mida tuleb erikaitsealade suhtes võtta: 
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 17 kohased liikmesriikide aruanded peavad 
sisaldama eelkõige teavet artikli 6 lõikes 1 nimetatud kaitsemeetmete kohta ning hinnangut 
nende meetmete mõju kohta I lisa looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide 
kaitsestaatusele. 
 
Ühenduse tähtsusega ala määramisel erikaitsealaks tuleb rakendada artikli 6 lõiget 1, kuna 
kõiki muid artikli 6 kohaseid meetmeid — sealhulgas kohustust vältida edasist halvenemist 
(artikli 6 lõiked 2, 3, ja 4) — kohaldatakse juba ühenduse tähtsusega aladele ning on 
seetõttu de facto kohaldatavad ka erikaitsealade suhtes.  
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Vajadust selliste positiivsete looduskaitsemeetmete järele erikaitsealadel on näidanud 
komisjoni viimane artikli 17 kohaselt koostatud aruanne aastate 2000–2006 kohta. Selle 
kohaselt näitavad 65 % I lisas loetletud elupaigatüüpide hindamistest ja 54 % II, IV ja V lisas 
loetletud liikide hindamistest, et nende kaitsestaatus on ebasoodne.   
 
Võttes arvesse, et loodusdirektiivi artikli 3 lõikes 3 ja artiklis 10 tunnistatakse, et Natura 2000 
ökoloogilise sidususe suurendamiseks on vaja võtta meetmeid väljaspool alasid, on I lisas 
loetletud elupaigatüüpide puhul artikli 6 rakendamine peamine direktiivi kohane meede I 
lisas loetletud elupaigatüüpide soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks ja/või taastamiseks. Kuigi 
direktiiv sisaldab ka muid liikide kaitset käsitlevaid sätteid, on artikkel 6 põhiline säte ka II 
lisas loetletud liikide kaitsmiseks.  
 
Seepärast võib järeldada, et erikaitsealade määramine on kesksel kohal loodusdirektiivi 
eesmärkide saavutamisel ning ühenduse tähtsusega liikide ja elupaikade soodsa 
kaitsestaatuse säilitamisel või taastamisel, kuna see kohustab liikmesriike kohaldama 
vajalikke kaitsemeetmeid kooskõlas artikli 6 lõikega 1. 
 
 
2. Mida erikaitsealade määramine hõlmab?  
 
Loodusdirektiivi artikli 4 lõikes 4 on sätestatud, et „liikmesriigid määravad ühenduse jaoks 
olulised alad 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”.  
 
See tähendab selgelt, et erikaitsealade määramisel tuleks kuue aasta perspektiivis eelistada 
kõige olulisemaid alasid ja/või ohustatud alasid. Samuti tähendab see kohustust kehtestada 
prioriteedid seoses kõige olulisemate liikide ja elupaikadega, et võtta meetmeid kohe, kui 
alad on määratud. Sellised prioriteedid võib kehtestada ka kõrgemal tasandil (ELi, 
biogeograafiline, riiklik või piirkondlik tasand).  
 
Alade tasandil prioriteetide kehtestamisel tuleb täiel määral arvesse võtta järgmist:  

 „Natura 2000” standardsel andmevormil loetletud (st olemasolu alal, välja arvatud 
need, kelle olemasolu ei ole standardse andmevormi alusel oluline) liikide ja 
elupaikadega seotud ökoloogilised vajadused; 

 elupaikade ja liikide kohalik, piirkondlik ja riiklik kaitsestaatus;  
 ohud ja degradeerumisprotsessid, mis liike ja elupaikasid ohustavad;  
 Natura 2000 võrgustiku üldine sidusus. 

 
Pidades silmas artikli 1 punktis l sätestatud „erikaitseala” mõiste määratlust ja artikli 4 lõiget 
4 on selge, et: 
 
- erikaitsealade määramine peab toimuma siduva õigus- ja haldusakti ja/või lepingu 

alusel; 
- vajalikud kaitsemeetmed tuleb kindlaks määrata kuue aasta jooksul (artikli 6 lõige 1), nii 

et neid oleks võimalik kehtestada ja kohaldada erikaitseala määramise ajal. 
 
Kõiki need kohustusi käsitletakse põhjalikumalt allpool (vt punktid 4 ja 5).  
 
 
 
 
3. Erikaitsealade määramise ajakava  
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Vastavalt loodusdirektiivi artikli 4 lõikele 4 määravad liikmesriigid kuue aasta jooksul alates 
ühenduse tähtsusega alade loetelu vastuvõtmisest kõnealused alad erikaitsealaks, 
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 
hävitamist1.  
 
Vastavalt artikli 6 lõikele 1 kehtestavad liikmesriigid erikaitsealade suhtes vajalikud 
kaitsemeetmed, mille hulka kuuluvad vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, 
mis on alade jaoks 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. 
 
Komisjoni otsuses, millega kiidetakse heaks ühenduse tähtsusega alad, on selgelt 
sätestatud, et: ... tuleb rõhutada, et direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 1 
sätestatud kohustusi peab kohaldama võimalikult kiiresti, aga mitte hiljem kui kuus aastat 
pärast biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade esialgse loetelu või 
esimese ajakohastatud loetelu vastuvõtmist, olenevalt sellest, millisesse loetelusse 
ühenduse tähtsusega ala esimest korda lisati.  
 
See tähendab, et kuue aasta pikkust perioodi hakatakse lugema kuupäevast, mil ala esimest 
korda komisjoni otsusesse lisati2. Kui hilisemate otsustega teatavaid alaga seotud üksikasju 
muudetakse, ei tohiks seda kasutada ettekäändena erikaitseala määramise 
edasilükkamiseks. Muudatusi tuleb arvesse võtta erikaitseala määramise protsessis ja 
vajalike kaitsemeetmete kehtestamisel. 
 
 
 
4.  Erikaitsealade määramise kord  
 
Kui ala on kinnitatud ühenduse tähtsusega alaks, tuleb artikli 4 lõike 4 kohaselt kehtestada 
ka erikaitsealaks määramisega seotud prioriteedid. Seega tuleks erikaitsealaks määramisel 
ning kaitse-eesmärkide ja -meetmete kehtestamisel selgelt eelistada alasid, mida peetakse 
kõige tähtsamaks I lisas nimetatud looduslike elupaigatüüpide või II lisas nimetatud liikide ja 
Natura 2000 sidususe seisukohast ning mis on kõige suuremas ohus, selleks et kajastada 
kõnealuste alade tähtsust. Kaitsemeetmed tuleks ideaaljuhul kehtestada pärast avalikke 
konsultatsioone ja sellesse protsessi tuleks kaasata kõik huvitatud osalised. 
 
Kuigi direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid määraksid ühenduse tähtsusega alad 
erikaitsealadeks kuue aasta jooksul pärast ühenduse tähtsusega alade Euroopa loetelu 
vastuvõtmist, ei ole selles sätestatud konkreetset määramise korda. See küsimus kuulub 
liikmesriikide õigusesse ja neil on lai otsustusõigus, millisel viisil nad ühenduse tähtsusega 
ala erikaitsealaks määravad.  
 

                                                           
1
 Kõiki erinevaid biogeograafilisi piirkondi käsitlevad komisjoni otsused on kättesaadavad komisjoni 

veebisaidil 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 Ühenduse tähtsusega alade loetelus, mis on koostatud kokkuleppel liikmesriikidega vastavalt artikli 4 

lõikele 2, nähakse ette õigusraamistik kaitsealade valimiseks ja piiritlemiseks. Kõnealuse loetelu vastuvõtmisest 
algab ametlikult kuue aasta pikkune periood erikaitseala määramiseks, olenemata mis tahes edasistest aladega 
seotud muudatustest, sealhulgas piiride muutmisest, mis ei tohiks anda alust erikaitseala määramisega 
viivitamiseks. Kui ala piire muudetakse, tuleb ühenduse tähtsusega alade loetelu ajakohastada enne 
erikaitseala määramist.    
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Liikmesriigid võivad kehtestada uue määramiskorra või kohandada olemasolevat korda 
ja/või näha sellise korra ette muude õigusaktidega. Neil on valida, millist liiki sätteid kasutada 
– kas õigusakti, haldusakti või lepingut – ja nad võivad otsustada, millisel haldustasandil (nt 
riiklik või piirkondlik) on erikaitsealasid kõige asjakohasem määrata. Samuti on liikmesriikide 
otsustada, kas määramisotsus tehakse ühe ala kohta või hõlmatakse mitu ala korraga. 
 
Ükskõik millist korda kasutatakse, on vaja selget õiguslikku alust erikaitsealade 
määramiseks ja liikmesriigid peaksid tagama, et sellisel määramisel oleks vaieldamatu siduv 
jõud. Määramisotsus ise peab olema piisavalt selge, et järgida õiguskindlalt direktiivi 
nõudeid.  
 
See on kooskõlas kehtiva kohtupraktikaga (komisjon/Belgia, C-415/01)3:  
 

- Õiguskindluse nõuete täitmiseks tuleb direktiivide sätteid rakendada vaieldamatu 
sunnijõuga, nõutava erisuse, täpsuse ja selgusega. Õiguskindluse põhimõtte kohaselt 
peavad ühenduse õigusnormide alusel võetud meetmed olema piisavalt avalikustatud, et 
asjaomased õigussubjektid, keda sellised meetmed puudutavad, saaksid teada oma 
õiguste ja kohustuste ulatusest ühendusega hõlmatud konkreetses valdkonnas.  

 

- Erikaitsealade kaardid peavad olema vaieldamatult siduvad. Vastasel juhul võidakse 
erikaitsealade piirid seada igal ajal kahtluse alla. Samuti oleks risk, et linnudirektiivi 
artikli 4 kohast kaitse-eesmärki täiel määral ei saavutataks. 

 
 
5. Õigusnormid, mida erikaitsealadele pärast nende määramist kohaldatakse  
 
Selleks et luua vajalik õigusselgus peab erikaitsealaks määramise otsuses lisaks ala nimele 
ja asukohale olema selgelt ja õiguslikult läbipaistvalt esitatud järgmine:  
 

- Liigid ja elupaigatüübid, mille jaoks erikaitseala määrati: näiteks loetletakse otsuses 
endas või õiguslikult siduvas eraldi dokumendis kõigi alal olulisel määral esindatud II lisa 
liigid ja I lisa elupaigatüübid; st liigid, mille populatsiooni suurus ja tihedus4 on 
standardse andmevormi kohaselt märkimisväärne võrreldes muude riigi territooriumil 
esinevate populatsioonidega (populatsiooni suuruskategooria A, B või C) ning kõik 
standardsel andmevormil märgitud elupaigatüübid, mille esindatus on eeskujulik (A), 
hea (B) või oluline (C)5.  

- Erikaitseala piirid: lisatakse kaart või kaardid kas otsusesse endasse või õiguslikult 
siduvasse eraldi õigus- või haldusakti või lepingusse (nt avalik register), näidates ära 
ala(de) täpsed piirid. Kaart peaks olema kooskõlas asjaomaste riiklike/piirkondlike 
kartograafiliste süsteemidega ja sobivas mõõtkavas, et kõik huvitatud ja mõjutatud 
osalised saaksid kindlaks teha ala ruumilise asukoha maavalduste suhtes. Piirid ei tohi 
erineda selle ala puhul kehtestatud ühenduse tähtsusega ala piiridest, välja arvatud 
juhul, kui ühenduse tähtsusega ala piire on juba muudetud vastavalt kehtestatud korrale 
(Doc. Hab. 05-06-08) ja ajakohastatud vastavalt komisjoni otsusele. 

 
- Erikaitsealaks määramise eesmärk: tuleks laiemas mõistes selgitada, et erikaitseala 

määramise eesmärk on aidata säilitada alal esinevaid looduslikke elupaigatüüpe ja liike 
või vajaduse korral taastada nende soodne kaitsestaatus. Ideaaljuhul tuleks erikaitseala 

                                                           
3
  Vt nt kohtuotsus 27.2.2003, komisjon/Belgia, kohtuasi C-415/01, EKL 2003, lk 2081, punkt 21. Kuigi kohtuotsus puudutab 

linnudirektiiviga hõlmatud alasid, on see asjakohane ka loodusdirektiiviga hõlmatud alade puhul. 
4
 Loodusdirektiivi III lisa punkti B alapunkt a: Alal esinevate liikide populatsiooni suurus ja tihedus võrreldes kogu riigi territooriumil 

esinevate populatsioonidega. 
5
Loodusdirektiivi III lisa punkti A alapunkt a (esindatus) tuleks siduda I lisa elupaigatüüpide tõlgendamise käsiraamatuga, kuna selles 

käsiraamatus on esitatud määratlus, iseloomulike liikide loetelu ja muud asjakohased elemendid. Esindatuse aste annab ettekujutuse, kui 
tüüpiline elupaigatüüp kõnealusel alal on. 
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puudutavad kaitsealased erieesmärgid sõnastada kas õigusaktis või sellega kaasnevas 
õiguslikult siduvas dokumendis, nii et oleks selge, mille alusel erikaitseala määrati ning 
et selline määramine hõlmab vajaduse korral kaitsemeetmete võtmist (st mitte ainult 
erikaitsealade kaitsmiseks olukorra halvenemise eest artikli 6 lõigete 2–4 kohaselt).  

 
- Erikaitsealadele kohaldatavad õigusnormid: erikaitseala määramise otsusest või 

loodusdirektiivi ülevõtvast õigusaktist peaks selgelt olema näha, et artikli 6 lõikeid 2–4 
kohaldatakse de facto nii erikaitsealade kui ka ühenduse tähtsusega alade suhtes – 
näiteks viidates määramisotsuses loodusdirektiivi ülevõtva õigusakti asjaomastele 
sätetele või õigusaktile, mis on ühenduse tähtsusega alade kaitsmiseks varem vastu 
võetud.  

 
Samuti tuleks erikaitseala määramise otsuses selgelt sätestada kohustus kohaldada 
erikaitsealal vajalikke kaitsemeetmeid, mis vastavad alal esinevate I lisa looduslike 
elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele (loodusdirektiivi artikli 6 lõige 
1). See peaks ka sisaldama või sellele tuleks lisada läbipaistev mehhanism kõnealuste 
kaitsemeetmete kehtestamiseks ja rakendamiseks (nt kaitsekorralduskavad, 
sektoripõhised kavad jne). 
 
Loodusdirektiivi artikli 6 lõike 1 kohaselt on liikmesriikidel valida mitu lähenemisviisi, 
mida nad võivad kasutada seoses vajalike kaitsemeetmete rakendamisega. See hõlmab 
alade jaoks spetsiaalselt välja töötatud või muudesse arengukavadesse lisatud 
kaitsekorralduskavade kasutamist ning asjakohaseid õigus-, haldus- või lepingulisi 
meetmeid. Komisjon on tungivalt soovitanud kasutada kaitsekorralduskavasid kui 
läbipaistvat vahendit, millega toetada Natura 2000 alade ennetavat haldamist. 
Olenemata valitud meetmest, peab see olema piisav direktiivi artikli 6 lõike 1 
eesmärkide saavutamiseks.  
 
Erikaitseala mõiste määratlusest selgub, et kaitsemeetmeid tuleb üldjuhul kehtestada ja 
kohaldada alates erikaitsealaks määramise hetkest, st kuue aasta pikkuse tähtaja 
möödudes. See ei tähenda tingimata seda, et neid ei ole võimalik kuue aasta pärast 
kohandada, võttes arvesse paremaid teadmisi ja rakendamisel saadud kogemusi. Alade 
haldamine ja eelkõige selle kindlaksmääramine, mis on artikli 6 lõike 1 alusel „vajalik” 
selleks, et täita alade „ökoloogilisi vajadusi”, jätkub aja jooksul ja pikka aega pärast 
seda, kui alad on määratud. Näiteks kliimamuutuste ja muu mõju aladele võib tulevikus 
tingida artikli 6 lõike 1 kohaste meetmete läbivaatamise. 
 
Sageli on kaitsemeetmete määramine korduv protsess ning sõltub suurel määral 
sidusrühmade osalemisest ja heakskiidust ning on teada, et see võtab aega. Kuue aasta 
pikkune periood alates ühenduse tähtsusega ala vastuvõtmisest kuni erikaitsealaks 
määramiseni tähendab, et alal vajalike kaitsemeetmete kindlaksmääramine ja 
kehtestamine peaks algama niipea, kui ala on ühenduse tähtsusega alana vastu võetud, 
mitte kuue aasta pikkuse perioodi lõpus.  
 
On selge, et vajalike kaitsemeetmete väljatöötamiseks ja rakendamiseks tuleb täielikult 
mõista kaitse-eesmärke. Võttes arvesse, et neid eesmärke tuleb mõista ala tasandil, 
võivad liikmesriigid otsustada, et liikide ja elupaigatüüpide üldised kaitse-eesmärgid ja 
meetmed töötatakse välja laiemal geograafilisel tasandil (nt riiklikult, piirkondlikult) ning 
hiljem saab neid rakendada ka ala tasandil.  

 
 
6. Erikaitsealade jaoks loodav õiguskaitsekord 
 
Artikkel 6 on loodusdirektiivi kõige olulisem säte, sest selles on sätestatud alade säilitamise 
ja kaitse raamistik ning see sisaldab ennetavaid ja menetlusnõudeid. Direktiivi artikli 6 
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lõikeid 2–4 kohaldatakse ühenduse tähtsusega alade suhtes (loodusdirektiivi artikli 4 lõike 5 
kohaselt). Artikli 6 lõiget 1 kohaldatakse ainult erikaitsealadele, mille suhtes kohaldatakse ka 
artikli 6 lõigete 2–4 sätteid.  
 
Seoses erikaitsealade kaitset käsitlevate nõuetega tuleks erikaitsealade õiguskaitsekorra 
määratlemisel arvesse võtta asjaomast kohtupraktikat6. 
 

 Loodusdirektiivi artiklit 6 tuleks mõista kui nõuet, et liikmesriigid peavad ette nägema 
erikaitsealade jaoks õiguskaitsekorra, mis võimaldab säilitada või vajaduse korral 
taastada looduslike elupaigatüüpide ja liikide elupaikade soodsat kaitsestaatust nende 
looduslikul levilal (artikkel 3).  
 

 Kui puuduvad sätted, mis seovad ala erikaitsealaks määramise piisava õiguskaitse ja 
kõnealusel kaitsealal esinevate liikide ja elupaikade kaitseks vajalike kaitsemeetmete 
kohaldamisega, kahjustab see loodusdirektiivi artiklis 3, artikli 4 lõikes 4 ja artiklis 6 
sätestatud eesmärki. 

 
Seega on olemasoleva kohtupraktika põhjal selge, et erikaitseala määramine tuleb siduda 
piisava õigusliku kaitse ja säilitamise korraga, mida kohaldatakse kooskõlas loodusdirektiivi 
artikliga 6. 
 
Mida peaks sisaldama kaitse ja säilitamise kord?  
 
Kaitse ja säilitamise kord peaks hõlmama kõiki artikli 6 sätteid. Kaitsekord peab eelkõige:  
 

 sisaldama vajalikke kaitsemeetmeid, mis vastavad erikaitsealal esinevate I lisa 
looduslike elupaigatüüpide ja II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele, välja arvatud 
sellised elupaigatüübid ja liigid, mille esinemine alal on Natura 2000 standardse 
andmevormi kohaselt ebaoluline. Kaitsemeetmed peaksid olema piisavalt 
üksikasjalikud ja sisukad, et nende rakendamine tagaks ala kaitse-eesmärkide 
saavutamise ja aitaks täita direktiivi üldeesmärki säilitada ja taastada asjaomaste 
liikide ja elupaigatüüpide soodne kaitsestaatus kogu nende looduslikul levialal.  
 
See, kuidas need kaitsemeetmed kindlaks määratakse ja kuidas neid rakendatakse 
on iga liikmesriigi otsustada. Liikmesriigid võivad nõuda selliste korralduskavade 
koostamist, milles määratakse kindlaks vajalikud kaitsemeetmed ja luuakse 
mehhanism nende rakendamise tagamiseks. Nad võivad vastu võtta horisontaalseid 
meetmeid, millega tagatakse erikaitsealal esinevate elupaigatüüpide ja liikidega 
seoses kindlaks tehtud vajalike kaitsemeetmete rakendamine. Need meetmed võivad 
olla õiguslikud, halduslikud või lepingulised. 
 
Olenemata sellest, millist mehhanismi kasutatakse, peavad liikmesriigid tagama, et 
vajalikud kaitsemeetmed on piisavalt konkreetsed, täpsed ja selged, et tagada 
osalejatele õiguskindlust. Nad peavad ka tagama, et artikli 6 lõike 1 kohaselt välja 
töötatud kaitsemeetmeid rakendatakse tõhusalt. 
 

 nägema ette asjakohased meetmed, et vältida looduslike elupaikade ja liikide 
hävimist ning selliste liikide märkimisväärset häirimist, mille kaitseks alad on 
määratud. Samuti on liikmesriigi otsustada, kuidas artikli 6 lõiget 2 praktikas 

                                                           
6
 Vt järgmisi Euroopa Kohtu otsuseid: Komisjon vs Hispaania, 2. august 1993, C-355/90, EKL 1993, lk 4221, 

punktid 28–32; Komisjon vs Prantsusmaa, 18. märts 1999, C-166/97, EKL 1999 lk 1719, punktid 21–25; 
Komisjon vs Prantsusmaa, 25. november 1999, C-96/98, EKL 1999 lk 8531, punktid 22–27; Komisjon vs Belgia, 
27. veebruar 2003, C-415/01, EKL 2003 lk 2081, punktid 15–17 ja 21–22; Komisjon vs Hispaania, 22. september 
2011, C-90/10, EKL 2011 lk ---, punkt 37. 
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rakendatakse. Näiteks võivad liikmesriigid otsustada kehtestada potentsiaalselt 
kahjulike tegevuste loetelu, mille jaoks on vaja eelnevat nõusolekut iga ala või alade 
rühma puhul. Samuti võivad liikmesriigid need tegevused kindlaks määrata riiklike või 
piirkondlike õigusaktidega. 

 

 tagama, et nõusoleku andmise seaduslik kord on olemas iga kava või projekti jaoks, 
mis ei ole kaitseala haldamisega otseselt seotud või ei ole selleks otseselt vajalik, 
kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju kas eraldi või koos muude kavade või 
projektidega; sellega tagatakse, et ei kahjustata kaitseala terviklikkust (välja arvatud 
juhul, kui kohaldatakse artikli 6 lõiget 4). 

 
 
 
7. Kohaldatavus linnukaitsealade suhtes  
 
Vastavalt loodusdirektiivi artikli 3 lõikele 1 kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ka 
linnudirektiivi alusel määratud linnukaitsealad. Artikli 6 lõikeid 2–4 kohaldatakse ühenduse 
tähtsusega aladele (vastavalt loodusdirektiivi artikli 4 lõikele 5) ja linnukaitsealadele 
(vastavalt loodusdirektiivi artiklile 7)7. Artikli 6 lõike 1 sätteid ei kohaldata linnukaitsealade 
suhtes. Analoogseid sätteid kohaldatakse linnukaitsealadele vastavalt linnudirektiivi artikli 4 
lõikele 1 ja 2. See tähendab, et liikmesriigid peavad tagama, et I lisas nimetatud liikide ja 
reeglipäraselt esinevate rändlinnuliikide kaitseks kohaldatakse nende elupaigas 
erimeetmeid, et tagada kõnealuste liikide säilimine ja paljunemine nende levikualal. Euroopa 
Kohtu praktika on seoses kõnealuste sätetega juba küllalt mahukas. Näiteks kohtuasjas C-
293/07 selgitas Euroopa Kohus vajadust sidusa, konkreetse ja tervikliku õiguskorra järele, 
millega oleks võimalik tagada linnukaitsealade jätkusuutlik haldamine ja tõhus kaitse. See 
tähendab, et linnukaitsealade suhtes tuleb kohaldada samasugust selget kaitsekorda nagu 
erikaitsealadele (piirid, kaitsealaks määramise põhjused, kaitse-eesmärgid ja -meetmed).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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_ET.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 

                                                           
7
 „Käesoleva direktiivi artikli 6 lõigetest 2, 3 ja 4 tulenevad kohustused asendavad kõik direktiivi 79/409/EMÜ 

artikli 4 lõike 4 esimesest lausest tulenevad kohustused artikli 4 lõike 1 kohaselt klassifitseeritud alade või artikli 
4 lõike 2 kohaselt tunnustatud alade osas alates käesoleva direktiivi rakendamise kuupäevast või alates ala 
direktiivi 79/409/EMÜ kohasest klassifitseerimisest või tunnustamisest liikmesriigi poolt, kui viimane kuupäev 
on hilisem.” 

mailto:nature@ec.europa.eu
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