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A KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK  
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Végleges változat, 2012.05.14. 
 

Ez a feljegyzés útmutatással szolgál a tagállamok számára a különleges 
természetmegőrzési területeknek az élőhelyvédelmi irányelv értelmében 
történő kijelölésére irányuló fő feladatuk teljesítéséhez. Tükrözi a bizottsági 
szolgálatok nézeteit, tekintettel a vonatkozó ítélkezési gyakorlatra.  

 
 
 
 

1. A különleges természetmegőrzési területek kijelölésének célja  
 
Az élőhelyvédelmi irányelv általános célkitűzését a 2. cikk határozza meg. A 2. cikk 
különösen azt határozza meg, hogy: „Az irányelvnek megfelelően hozott intézkedések célja 
a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok 
kedvező védettségi helyzetének fenntartása illetve helyreállítása.” 
 
Ahhoz, hogy gondoskodni lehessen a közösségi jelentőségű természetes élőhelyek és fajok 
kedvező védettségi állapotának helyreállításáról, illetve fenntartásáról, szükséges létrehozni 
többek között (6. preambulumbekezdés és 3. cikk): „A különleges természetmegőrzési 

területek egységes európai ökológiai hálózatát” (Natura 2000); „Az I. mellékletben felsorolt 

természetes élőhelytípusokat magában foglaló, továbbá a II. mellékletben felsorolt fajok 
élőhelyéül szolgáló természeti területekből álló hálózat célja, hogy biztosítsa az érintett 
természetes élőhelytípusok, valamint az érintett fajok élőhelyeinek kedvező védettségi 
állapotának fenntartását vagy adott esetben helyreállítását természetes kiterjedésükön 
illetve elterjedési területükön belül.”  

 
A „különleges természetmegőrzési terület” fogalmát az 1. cikk l) pontja határozza meg: 
„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 különleges természetmegőrzési terület fogalommeghatározásából és az élőhelyvédelmi 
irányelvben szereplő, a különleges természetmegőrzési területekre történő általános 
utalásokból egyértelmű, hogy ezen területek célja annak elősegítése, hogy a közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező védettségi állapota fenntartható és 
helyreállítható legyen.  
 
A 6. cikk (1) bekezdése meghatározza azokat a természetvédelmi intézkedéseket, 
amelyeket a különleges természetmegőrzési területekre vonatkozóan meg kell hozni: „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 tagállamok 17. cikk 
szerinti jelentéseinek tartalmaznia kell különösen a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
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természetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos információkat, valamint annak vizsgálatát, 
hogy ezek az intézkedések milyen hatást gyakorolnak az I. mellékletben szereplő 
természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben szereplő fajok védettségi állapotára. 
 
A közösségi jelentőségű természeti területek különleges természetmegőrzési területté 
nyilvánítása maga utána vonja a 6. cikk (1) bekezdésének végrehajtását, mivel a 6. cikk 
értelmében hozott összes többi intézkedés – többek között a további károsodás 
megelőzésének feladata (6. cikk (2), (3) és (4) bekezdés) – már vonatkozik a közösségi 
jelentőségű természeti területekre, ezért de facto a különleges természetmegőrzési 
területekre is alkalmazandó.  
 
A 17. cikk értelmében készült legutóbbi (a 2000–2006 közötti időszakra vonatkozó) 
bizottsági jelentés megállapításai alátámasztják az ilyen pozitív természetvédelmi 
intézkedések szükségességét a különleges természetmegőrzési területeken. Eszerint a 
bizottsági jelentés szerint az I. mellékletben felsorolt élőhelytípusok 65%-ának, illetve a II., 
IV. és V. mellékletben felsorolt fajok 54%-ának kedvezőtlen a védettségi állapota.  
 
Az élőhelyvédelmi irányelv 3. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke elismeri, hogy a Natura 

2000 hálózat ökológiai egységességének javítása érdekében, az I. mellékletben felsorolt 
élőhelytípusok vonatkozásában intézkedéseket kell tenni az érintett területeken kívül, de a 6. 
cikk végrehajtása az elsődleges olyan intézkedés, amely az irányelv értelmében 
rendelkezésre áll az I. mellékletben felsorolt élőhelytípusok kedvező védettségi állapotának 
fenntartására, illetve helyreállítására. Habár az irányelv értelmében más fajvédelmi 
rendelkezések is vonatkozhatnak rájuk, a 6. cikk a II. mellékletben szereplő fajok védelme 
szempontjából is kulcsfontosságú rendelkezés.  
 
Ezért megállapítható, hogy a különleges természetmegőrzési területek kijelölése központi 
jelentőséggel bír az élőhelyvédelmi irányelv célkitűzéseinek elérése, valamint a közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelyek kedvező védettségi állapotának fenntartása és helyreállítása 
szempontjából, mert megköveteli a tagállamoktól a szükséges természetvédelmi 
intézkedések alkalmazását a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban. 
 
 
2. Mivel jár a különleges természetmegőrzési területek kijelölése?  
 
Az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy „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.”  
 
Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a legfontosabb területeknek és/vagy a veszélyeztetett 
területeknek elsőbbséget kell adni a különleges természetmegőrzési területek kijelölésével 
kapcsolatos hatéves határidőn belül. A rendelkezés továbbá azt jelenti, hogy a legfontosabb 
fajokra/élőhelyekre vonatkozóan prioritásokat kell megállapítani annak érdekében, hogy a 
területek kijelölése után cselekedni lehessen. Az ilyen prioritások magasabb szinteken is 
meghatározhatók (uniós, biogeográfiai, országos, regionális szint).  
 
A területi szintű prioritások megállapításakor teljes mértékben figyelembe kell venni az 
alábbiakat:  
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 a Natura 2000 egységes űrlapján szereplő fajok és élőhelyek ökológiai szükségletei 
(azaz azon fajok és ékőhelyek szükségletei, melyek előfordulnak az adott területen, 
azok kivételével, amelyek jelenléte az egységes űrlap szerint nem szignifikáns); 

 az élőhelyek és fajok helyi, regionális és országos védettségi állapota; 
 a fajokat és élőhelyeket fenyegető veszélyek és károsodás;  
 a Natura 2000 hálózat egységessége. 

 
A „különleges természetmegőrzési terület” az 1. cikk l) pontja és a 4. cikk (4) bekezdése 
szerinti fogalommeghatározása alapján egyértelmű, hogy: 
 
- a különleges természetmegőrzési területeket kötelező erejű törvényi, közigazgatási 

és/vagy szerződéses aktusok révén kell kijelölni; 
- a szükséges természetvédelmi intézkedéseket legkésőbb hat éven belül meg kell 

állapítani (6. cikk (1) bekezdés), hogy a területek kijelölésekor általában már 
meghozhatóak és alkalmazhatóak legyenek. 

 
A továbbiakban részletesen ismertetésre kerül mindegyik kötelezettség (lásd a 4. és 5. 
pontot).  
 
 
3. A különleges természetmegőrzési területek kijelölésének határideje  
 
A 4. cikk (4) bekezdése értelmében a közösségi jelentőségű természeti területek európai 
listájának elfogadását követő hat éven belül a tagállamok különleges természetmegőrzési 
területté nyilvánítják a közösségi jelentőségű természeti területeket, és meghatározzák 
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 területeket1.  
 
A 6. cikk (1) bekezdése értelmében 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 közösségi jelentőségű természeti területeket jóváhagyó bizottsági határozat egyértelműen 
megállapítja, hogy: […] ki kell azonban emelni, hogy a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek a 
biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó alapjegyzék, illetve 
a frissített jegyzék elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat éven belül 
alkalmazandók, attól függően, hogy az egyes közösségi jelentőségű természeti területek 
mely jegyzékben kerültek először felvételre.  
 
Ez azt jelenti, hogy a hat év számítása az adott területnek a bizottsági határozatban való 
első szereplésének dátumától kezdődik2. Ha a későbbi határozatok módosítanak egyes 

                                                           
1
 A különböző biogeográfiai régiókra vonatkozó bizottsági határozatok elérhetők a Bizottság honlapján 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm). 
2
 A közösségi jelentőségű természeti területek listája, amely a 4. cikk (2) bekezdése értelmében a tagállamokkal 

egyetértésben került megállapításra, megadja a területek kiválasztásával és határainak kijelölésével 
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részleteket a területtel kapcsolatban, az nem szolgálhat ürügyként a különleges 
természetmegőrzési területté történő kijelölés elhalasztására. Ezeket a módosításokat 
azonban bele kell foglalni a különleges természetmegőrzési területek kijelölésének 
folyamatába, és figyelembe kell venni őket a szükséges természetvédelmi intézkedések 
megállapításakor. 
 
 
4.  A különleges természetmegőrzési területek kijelölésére vonatkozó eljárás  
 
Egy terület közösségi jelentőségű természeti területként történő jóváhagyása után a 4. cikk 
(4) bekezdése értelmében a különleges természetmegőrzési területté történő kijelöléssel 
kapcsolatban prioritások megállapítására is sort kell keríteni. Ezért az I. és II. mellékletben 
felsorolt fajok vagy élőhelytípusok, valamint a Natura 2000 hálózat egységessége 
szempontjából legfontosabbnak ítélt területek, és amelyek a leginkább veszélyeztetettek, 
egyértelműen elsőbbséget kell élvezzenek a területek kijelölésekor, valamint az ezt a 
fontosságot egyértelműen tükröző természetvédelmi célkitűzések és intézkedések 
megállapításakor. A természetvédelmi intézkedéseket ideális esetben nyilvános 
konzultációt követően, valamennyi érdekelt fél megfelelő bevonását követően kell 
megállapítani. 
 
Az irányelv ugyan előírja, hogy a tagállamok nyilvánítsák különleges természetmegőrzési 
területté a közösségi jelentőségű természeti területeket az ilyen területek európai listájának 
jóváhagyásától számított hat éven belül, a különleges természetmegőrzési területek 
kijelölésére vonatkozóan azonban nem határoz meg konkrét eljárást. Ez a tagállamok 
nemzeti jogalkotásának körébe tartozik, amelyek széles mérlegelési jogkörrel bírnak a 
közösségi jelentőségű természeti területek különleges természetmegőrzési területté 
nyilvánítása módjának meghatározása terén.  
 
A tagállamok új kijelölési eljárásokat vezethetnek be vagy módosíthatják a meglévőket 
és/vagy egyéb jogi aktusokkal támaszthatják alá a kijelölést. Megválaszthatják a használni 
kívánt jogi aktus típusát – törvényi, szerződéses vagy közigazgatási –, és eldönthetik, melyik 
közigazgatási szint (például országos vagy regionális) a legalkalmasabb a különleges 
természetmegőrzési területek kijelölésére. A tagállamok dönthetnek arról is, hogy a kijelölési 
aktus egyszerre egy vagy több területre vonatkozzon-e. 
 
Bármilyen eljárást használnak is, a különleges természetmegőrzési területek kijelölését 
egyértelmű jogalapnak kell alátámasztania, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a kijelölés 
vitathatatlan kötelező erejét. A kijelölési aktusnak önmagában véve szintén elegendően 
egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy a jogbiztonságot garantálva eleget tegyen az irányelv 
követelményeinek.  
 
Ez megfelel az ítélkezési gyakorlatnak (Bizottság kontra Belgium, C-415/01. sz. ügy)3;  
 

- az irányelvek rendelkezéseit vitathatatlan kötelező erővel, valamint a jogbiztonság 
követelményeinek teljesüléséhez szükséges konkrétsággal, pontossággal és 
egyértelműséggel kell végrehajtani […] A jogbiztonság elve megköveteli a közösségi 

                                                                                                                                                                                     
kapcsolatos jogi keretrendszert. A közösségi jelentőségű természeti területek listájának elfogadása maga után 
vonja a különleges természetmegőrzési területek kijelölésére vonatkozó hatéves határidőt, függetlenül a 
területet érintő későbbi változásoktól, ideértve a határainak változásait is, ami nem szolgálhat a különleges 
természetmegőrzési területté történő kijelölés elhalasztásának alapjául. Adott terület körvonalának 
megváltozása esetén a különleges természetmegőrzési területté történő kijelölés előtt aktualizálni kell a 
közösségi jelentőségű természeti területek listáját.  
3
 Lásd például a Bizottság kontra Belgium C-415/01. sz. ügyben 2003. február 27-én hozott ítélet (EBHT 2003., 2081. o.) 21. pontját. Ez 

ugyan a madárvédelmi irányelv alá tartozó területekkel foglalkozik, de az élőhelyvédelmi irányelv hatálya alá eső területek vonatkozásában 
is releváns. 
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szabályoknak megfelelően hozott nemzeti intézkedések megfelelő nyilvánosságra 
hozatalát oly módon, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen intézkedések által érintett 
személyek megállapítsák a jogaikat és kötelezettségeiket a közösségi jog hatálya alá 
tartozó konkrét területen.  

 

- A különleges madárvédelmi területek határait kijelölő térképeknek vitathatatlan kötelező 
erővel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben a különleges madárvédelmi területeknek a 
határa bármikor megkérdőjelezhető. Továbbá annak kockázata is felmerülne, hogy nem 
teljesülne maradéktalanul a madárvédelmi irányelv 4. cikke szerinti, védelemre 
vonatkozó célkitűzés. 

 
 
5. A kijelölés eredményeképpen a különleges természetmegőrzési területekre 

alkamazandó jogszabályi rendelkezések  
 
A szükséges jogi egyértelműség érdekében a különleges természetmegőrzési területeket 
kijelölő aktusnak – azon kívül, hogy szerepelnie kell benne a terület nevének és 
helyszínének – egyértelműnek és jogilag átláthatónak kell lennie az alábbiakkal 
kapcsolatban:  
 

- Azok a fajok és élőhelytípusok, amelyek céljára a különleges természetmegőrzési 
területet kijelölték: például az adott területen szignifikánsan előforduló, a II. mellékletben 
felsorolt fajok és az I. mellékletben felsorolt élőhelytípusok (azaz valamennyi olyan faj, 
amely az egységes űrlapon az országos populációhoz viszonyítva szignifikáns 
populációval és sűrűséggel4 rendelkezőként szerepel (a populáció mérete: A, B vagy C 
kategória), valamint valamennyi olyan élőhelytípus, amely az egységes űrlapon 
kiemelkedő (A), jó (B) vagy szignifikáns (C) reprezentativitással5 rendelkezőként 
szerepel) – magában az aktusban vagy önálló, jogilag kötelező erővel bíró 
dokumentumban – történő feltüntetésével 

- A különleges természetmegőrzési területek határai: térkép(ek) mellékelésével – 
magában az aktusban vagy önálló, kötelező erejű törvényi, közigazgatási, vagy 
szerződéses aktusban (például nyilvános jegyzékben) – a terület(ek) pontos határainak 
feltüntetésével. A térkép feleljen meg az országos/regionális térképészeti 
rendszereknek, és megfelelő méretaránnyal rendelkezzen, hogy valamennyi érdekelt és 
érintett fél meghatározhassa a terület térbeli elhelyezkedését a földbirtokokhoz képest. 
A határok nem különbözhetnek az adott területen megállapított közösségi jelentőségű 
természeti területek határaitól, kivéve, ha azok határait az elfogadott eljárásnak (Doc. 
Hab.05-06-08) megfelelően már módosították, és szerepelnek valamely aktualizált 
bizottsági határozatban. 

 
- A kijelölés célja: a legtágabb értelemben véve, egyértelművé kell tennie, hogy a 

különleges természetmegőrzési terület célja az, hogy hozzájáruljon az adott területen 
előforduló természetes élőhelytípusok és fajok kedvező védettségi állapotának 
fenntartásához, illetve adott esetben helyreállításához. A különleges 
természetmegőrzési területek konkrét természetvédelmi célkitűzéseit ideális esetben a 
jogi aktusban vagy a jogilag kötelező erejű kísérő dokumentumban kell meghatározni, 
hogy egyértelmű legyen a területek kijelölésének oka, és hogy ez szükség esetén 
természetvédelmi intézkedések bevezetését vonja maga után (azaz hogy ne csak a 
károsodást előzzék meg, ahogy azt a 6. cikk (2)–(4) bekezdése előírja).  

 

                                                           
4
 Az élőhelyvédelmi irányelv III. melléklete B. részének (a) kritériuma: Az érintett faj vizsgált területen élő populációjának nagysága és 

sűrűsége ugyanazon faj országos populációihoz képest. 
5
 Az élőhelyvédelmi irányelv III. melléklete A. részének (a) kritériumát, a reprezentativitást 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”. 
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- A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések: A 
különleges természetmegőrzési területek kijelölése vagy az élőhelyvédelmi irányelvet 
átültető törvény tegye egyértelművé – például a kijelölési aktusban elhelyezett, az 
élőhelyvédelmi irányelvet átültető törvény vonatkozó cikkeire vagy a közösségi 
jelentőségű természeti területek védelmét biztosító korábbi jogi aktusra való 
kereszthivatkozás révén –, hogy a 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének rendelkezései de 
facto a különleges természetmegőrzési területekre és a közösségi jelentőségű 
természeti területekre is vonatkoznak.  

 
A különleges természetmegőrzési területek kijelölése emellett tegye egyértelművé azt a 
kötelezettséget, hogy ezeken a területeken alkalmazni kell a szükséges 
természetvédelmi intézkedéseket, amelyek megfelelnek az adott területen előforduló, az 
I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt 
fajok ökológiai szükségleteinek (az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban). Emellett rendelkezzen ezeknek a természetvédelmi 
intézkedéseknek a megállapítására és végrehajtására irányuló átlátható 
mechanizmusról (például intézkedési tervek, ágazati tervek stb.), vagy mellékeljenek 
hozzá ilyet. 
 
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében megállapítottaknak 
megfelelően a tagállamok kiválaszthatják, milyen megközelítést alkalmazzanak a 
szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtása során. Ez magában foglalja a 
kifejezetten a területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező 
intézkedési tervek, valamint megfelelő törvényi, közigazgatási vagy szerződéses 
aktusok használatát. A Bizottság határozottan támogatta az intézkedési tervek mint a 
Natura 2000 területek proaktív kezelésének elősegítésére szolgáló átlátható eszközök 
használatát. Bármilyen intézkedést választanak is, a cél az, hogy elégséges legyen az 
irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott célkitűzések teljesítéséhez.  
 
A különleges természetmegőrzési területek fogalommeghatározása egyértelművé teszi, 
hogy a természetvédelmi intézkedéseket általában a kijelöléstől számított hatodik év 
végéig meg kell állapítani és alkalmazni kell. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
hatodik év elteltével ne lehetne módosítani őket a kibővült ismeretek és a végrehajtás 
során szerzett tapasztalatok figyelembevételével. A területek kezelése, és különösen 
annak megállapítása, hogy a 6. cikk (1) bekezdése értelmében mi „szükséges” az 
„ökológiai szükségletek” teljesítéséhez idővel tovább változik, jóval a területek kijelölése 
után is. Például az éghajlatváltozás hatásai és a területeket érintő egyéb befolyásoló 
tényezők a jövőben szükségessé tehetik a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
alkalmazandó intézkedések felülvizsgálatát. 
 
A természetvédelmi intézkedések megállapítása gyakran ismétlődő folyamat, amely 
nagymértékben függ az érdekeltek részvételétől és beleegyezésétől, és elismert tény, 
hogy ez időbe telik. Ugyanakkor a közösségi jelentőségű természeti területek 
különleges természetmegőrzési területté nyilvánításának hatéves határideje azt jelenti, 
hogy az adott területen szükséges természetvédelmi intézkedések meghatározásának 
és megállapításának már akkor meg kell kezdődnie, amikor adott területet közösségi 
jelentőségű természeti területté nyilvánítanak, nem pedig csak a hatéves határidő 
végén.  
 
Egyértelmű, hogy a szükséges természetvédelmi intézkedések megállapításának és 
alkalmazásának a természetvédelmi célkitűzések teljes körű megértésén kell alapulnia. 
Ez végső soron területi szinten történik, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
szélesebb földrajzi keretek között (például országosan, regionálisan) hoznak a fajokra 
és élőhelytípusokra vonatkozó általános természetvédelmi célkitűzéseket és 
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intézkedéseket, amelyekre aztán kereszthivatkozni lehet a területi szint 
vonatkozásában.  

 
 
6. A különleges természetmegőrzési területek esetében létrehozandó jogi védelmi 

rendszer típusa 
 
A 6. cikk az élőhelyvédelmi irányelv kulcsfontosságú rendelkezése, mivel meghatározza a 
területek természetvédelmi és jogvédelmi keretét, valamint proaktív, megelőző és eljárási 
követelményeket ír elő. A 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdése a közösségi jelentőségű 
természeti területekre vonatkozik (az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (5) bekezdése 
értelmében). A 6. cikk (1) bekezdése csak a különleges természetmegőrzési területekre 
vonatkozik, amelyekre szintén vonatkoznak a 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének 
követelményei.  
 
A különleges természetmegőrzési területek védelmére vonatkozó követelmények 
tekintetében az ezekre a területekre vonatkozó jogi védelmi rendszer meghatározása során 
figyelembe kell venni a releváns ítélkezési gyakorlatot6; 
 

 Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke úgy értelmezendő, hogy előírja a tagállamok 
számára, hogy olyan jogi védelmi rendszert dolgozzanak ki a különleges 
természetmegőrzési területekkel kapcsolatban, amely lehetővé teszi az érintett 
természetes élőhelytípusok és a fajok élőhelyei kedvező védettségi állapotának 
fenntartását vagy adott esetben helyreállítását a természetes elterjedési területükön (3. 
cikk).  
 

 Amennyiben nincs(enek) olyan konkrét rendelkezés(ek), amely(ek) összeköti(k) egy 
terület különleges természetmegőrzési területté történő kijelölését az ott előforduló 
fajokra és élőhelyekre vonatkozó megfelelő jogi védelem és a szükséges 
természetvédelmi intézkedések alkalmazásával, az veszélyezteti az élőhelyvédelmi 
irányelv 3. cikkében, 4. cikkének (4) bekezdésében és 6. cikkében meghatározott 
célkitűzés teljesülését. 

 
Ezért a meglévő ítélkezési gyakorlatból egyértelműen következik, hogy a különleges 
természetmegőrzési területek kijelölésének megfelelő jogi védelmi és természetvédelmi 
rendszerhez kell kapcsolódnia, amelyet az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke értelmében 
alkalmaznak. 
 
A jogi védelmi és a természetvédelmi rendszer tartalma  
 
A jogi védelmi és a természetvédelmi rendszernek a 6. cikk valamennyi rendelkezésére ki 
kell terjednie. A jogi védelmi rendszernek különösen az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:  
 

 tartalmazza azokat a szükséges természetvédelmi intézkedéseket, amelyek 
megfelelnek a különleges természetmegőrzési területen előforduló, az I. mellékletben 
felsorolt természetes élőhelytípusok és a II. mellékletben felsorolt fajok ökológiai 
szükségleteinek, kivéve azokat, amelyek jelenléte a Natura 2000 egységes űrlapja 
szerint nem szignifikáns. A természetvédelmi intézkedések legyenek elég 
részletesek és alaposak, és arra irányuljanak, hogy a végrehajtásukkal teljesüljenek 

                                                           
6
 Lásd a Bíróság alábbi ítéleteit: Bizottság kontra Spanyolország, 1993. augusztus 2., C-355/90, EBHT 1993., 

4221. o., 28–32. pont; Bizottság kontra Franciaország, 1999. március 18., C-166/97, EBHT 1999., 1719. o., 21. 
és 25. pont; Bizottság kontra Franciaország, 1999. november 25., C-96/98, EBHT 1999., 8531. o., 22–27. pont; 
Bizottság kontra Belgium, 2003. február 27., C-415/01, EBHT 2003., 2081. o., 15–17. és 21–22. pont; Bizottság 
kontra Spanyolország, 2011. szeptember 22., C-90/10, EBHT 2011., …… . o., 37. pont. 
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a területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések és végrehajtásuk járuljon hozzá 
az irányelv általános célkitűzésének megvalósulásához, azaz az érintett fajok és 
élőhelytípusok kedvező védettségi állapotának fenntartásához és helyreállításához a 
természetes elterjedési területükön.  
 
A tagállamok dönthetnek arról, hogyan állapítják meg ezeket a természetvédelmi 
intézkedéseket, és hogyan hajtják végre őket. A tagállamok előírhatják olyan 
intézkedési tervek kidolgozását, amelyek megállapítják a szükséges 
természetvédelmi intézkedéseket és a végrehajtásukhoz szükséges 
mechanizmusokat. Horizontális intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek biztosítják a 
különleges természetmegőrzési területeken előforduló élőhelytípusokra és fajokra 
vonatkozóan megállapított szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtását. 
Ezek az intézkedések lehetnek megfelelő törvényi, közigazgatási vagy szerződéses 
aktusok. 
 
Bármilyen mechanizmust választanak is, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
szükséges természetvédelmi intézkedések eléggé konkrétak, pontosak és 
egyértelműek legyenek ahhoz, hogy jogbiztonságot nyújtsanak az érdekeltek 
számára. Emellett a 6. cikk (1) bekezdése értelmében kidolgozott természetvédelmi 
intézkedések hatékony végrehajtásáról is gondoskodniuk kell. 
 

 megfelelő lépéseket tesz a természetes élőhelyek és a fajok élőhelyei 
károsodásának, valamint azon fajok nagymértékű megzavarásának megelőzésére, 
amelyek céljára a területeket kijelölték. Ezzel kapcsolatban is a tagállamok 
dönthetnek arról, hogyan hajtják végre a gyakorlatban a 6. cikk (2) bekezdését. A 
tagállamok például dönthetnek úgy, hogy listát készítenek az olyan potenciálisan 
káros tevékenységekről, amelyek folytatása előzetes engedélyhez kötött az adott 
területen vagy területcsoporton, vagy megállapíthatják ezeket országos/regionális 
jogszabályokban. 

 

 az olyan tervek vagy programok esetében, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül, 

illetve nem nélkülözhetetlenek a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagukban, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős 
hatást gyakorolnak a terület kezelésére, biztosítja a jogi engedélyezési eljárás 
meglétét az arról való gondoskodás érdekében, hogy a különleges 
természetmegőrzési területek integritása ne sérüljön (kivéve a 6. cikk (4) 
bekezdésének alkalmazása esetén). 

 
 
7. A különleges madárvédelmi területekre való alkalmazhatóság  
 
Az élőhelyvédelmi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a madárvédelmi 
irányelv értelmében kijelölt különleges madárvédelmi területek a Natura 2000 hálózat részét 
képezik. A 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdése (az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdése értelmében) a közösségi jelentőségű természeti területekre és (az 
élőhelyvédelmi irányelv 7. cikke értelmében7) a különleges madárvédelmi területekre 
vonatkozik. A 6. cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a különleges 
madárvédelmi területekre. Ugyanakkor a madárvédelmi irányelv 4. cikkének (1) és (2) 
bekezdése értelmében hasonló rendelkezések vonatkoznak a különleges madárvédelmi 

                                                           
7
 „A 4. cikk (1) bekezdése alapján besorolt vagy a 4. cikk (2) bekezdése értelmében annak megfelelően elismert 

területek tekintetében ezen irányelv alkalmazásának napjától, illetve – amennyiben az későbbi időpontra esik – 
azon időponttól számítva, amikor a tagállam a 79/409/EGK irányelv értelmében végrehajtja, illetve elismeri a 
besorolást, a 79/409/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének első mondatából eredő kötelezettségek helyébe 
ezen irányelv 6. cikkének (2), (3) és (4) bekezdéséből eredő kötelezettségek lépnek.” 
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területekre. Azaz a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az I. mellékletben említett fajokra 
és a rendszeresen előforduló vonuló madárfajokra az élőhelyükkel kapcsolatos különleges 
természetvédelmi intézkedések vonatkozzanak, hogy ezáltal biztosítsák a fennmaradásukat 
és szaporodásukat az elterjedési területükön. A Bíróság e rendelkezésekkel kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlata már meglehetősen bőséges. Például a C-293/07. számú ügy esetében 
a Bíróság tisztázta, hogy szükség van egy olyan koherens, egyedi és teljes szabályozásra, 
amely alkalmas arra, hogy biztosítsa a különleges madárvédelmi területek fenntartható 
kezelését és hatékony védelmét. Ez azt jelenti, hogy a különleges madárvédelmi területekre 
hasonló, egyértelmű védelmi rendszernek kell vonatkoznia, mint a különleges 
természetmegőrzési területekre (határok, a kijelölés okai, természetvédelmi célkitűzések és 
intézkedések).  
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