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Syftet med denna not är att ge vägledning åt medlemsstaterna när det gäller 
förpliktelsen att utse särskilda bevarandeområden enligt habitatdirektivet. Den 
avspeglar kommissionens synpunkter med beaktande av berörd rättspraxis.  

 
 
 
 

1. Syftet med utseendet av särskilda bevarandeområden  
 
Det övergripande syftet med habitatdirektivet definieras i dess artikel 2. Där anges bland 
annat följande: Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att bibehålla 
eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och 
växter av gemenskapsintresse. 
 
För att säkerställa återställandet eller bibehållandet av livsmiljöer och arter av 
gemenskapsintresse är det nödvändigt (skäl 6 och artikel 3) att inrätta bland annat följande: 
Ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät av särskilda bevarandeområden (kallat 
Natura 2000). Detta nät, som ska bestå av områden med de livsmiljötyper som finns 
förtecknade i bilaga 1 och habitat för de arter som finns förtecknade i bilaga 2, skall göra det 
möjligt att bibehålla eller i förekommande fall återställa en gynnsam bevarandestatus hos de 
berörda livsmiljötyperna och arterna i deras naturliga utbredningsområde.  

 
Begreppet särskilda bevarandeområden definieras i artikel 1 l: ”särskilt bevarandeområde: 
ett område av gemenskapsintresse som medlemsstaterna har utsett genom lagar och andra 
författningar eller genom avtal, och där nödvändiga åtgärder genomförs för att bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöerna eller populationerna av de arter för 
vilka området utsetts.” 
 
Det framgår av definitionen av särskilt bevarandeområde och de allmänna hänvisningarna till 
särskilda bevarandeområden i habitatdirektivet att ett särskilt bevarandeområdes uppgift är 
att hjälpa till att bibehålla och återställa arter och livsmiljötyper av gemenskapsintresse till en 
gynnsam bevarandestatus.  
 
I artikel 6.1 definieras bevarandeåtgärder som behöver vidtas för de särskilda 
bevarandeområdena: ”För de särskilda bevarandeområdena skall medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga 
skötsel- och förvaltningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra 
utvecklingsplaner, samt lämpliga lagar och andra författningar eller avtal, som motsvarar de 
ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i 
områdena.” Medlemsstaternas rapporter enligt artikel 17 ska framför allt innehålla 
information om de bevarandeåtgärder som avses i artikel 6.1 samt en utvärdering av 
konsekvenserna av dessa åtgärder på bevarandestatusen för de livsmiljötyper som ingår i 
bilaga 1 och de arter som ingår i bilaga 2. 
 
När ett område av gemenskapsintresse utses till ett särskilt bevarandeområde medför detta 
att artikel 6.1 blir tillämplig eftersom alla andra åtgärder enligt artikel 6 – inklusive 



skyldigheten att förhindra ytterligare försämring (artikel 6.26.4) – redan är tillämpliga på 
områden av gemenskapsintresse och är därför de facto tillämpliga även på de särskilda 
bevarandeområdena.  
 
Kommissionens senaste rapport om resultaten av tillämpningen av artikel 17 (för 

perioden 20002006) visar att det behövs sådana positiva bevarandeåtgärder i de särskilda 
bevarandeområdena. Enligt rapporten har 65 % av de livsmiljötyper som förtecknas i bilaga 1 
och 54 % av de arter som förtecknas i bilagorna 2, 4 och 5 bedömts ha en ogynnsam 
bevarandestatus.  
 
För att göra Natura 2000 mer ekologiskt sammanhängande krävs enligt artiklarna 3.3 och 10 
i habitatdirektivet åtgärder utanför områdena för de livsmiljötyper som förtecknas i bilaga 1. 
Genomförandet av artikel 6 är den främsta åtgärd som är tillgänglig enligt direktivet för att 
bibehålla och/eller återställa de livsmiljötyper som förtecknas i bilaga 1 till en gynnsam 
bevarandestatus. Det kan visserligen också finnas andra bestämmelser om skydd av arter 
för dem i direktivet men artikel 6 är en huvudbestämmelse för skyddet av arter som 
förtecknas i bilaga 2.  
 
Slutsatsen är därför att utseendet av särskilda skyddsområden är av central betydelse för 
uppnåendet av målsättningarna för habitatdirektivet och för att bibehålla eller återställa en 
gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer av gemenskapsintresse, eftersom det 
ålägger medlemsstaterna att tillämpa de nödvändiga bevarandeåtgärderna enligt artikel 6.1. 
 
 
2. Vad utseendet av särskilda skyddsområden medför  
 
I artikel 4.4 i habitatdirektivet föreskrivs att när ett område av gemenskapsintresse valts ut 
ska ”den berörda medlemsstaten så snart som möjligt och senast inom sex år utse området 
till särskilt bevarandeområde, varvid prioriteringar skall fastställas mot bakgrund av den 
betydelse området har för att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus hos en livsmiljötyp 
i bilaga 1 eller en art i bilaga 2 bibehålls eller återställs, och för att Natura 2000 skall bli 
sammanhängande, och mot bakgrund av den risk för försämring eller förstörelse som 
området är utsatt för”.  
 
Detta innebär uppenbart att de viktigaste områdena och/eller de områden som löper störst 
risk ska prioriteras under tidsfristen på sex år för utseendet av särskilda bevarandeområden. 
Det innebär också att prioriteringar ska fastställas för de viktigaste arterna eller livsmiljöerna 
för att vidta åtgärder när områdena har utsetts. Sådana prioriteringar kan också fastställas på 
högre nivåer (EU, biogeografisk, nationell eller regional nivå).  
 
När prioriteringar fastställs på områdesnivå måste full hänsyn tas till följande:  

 De ekologiska behoven för de arter och livsmiljöer som förtecknas i den 
standardiserade datablanketten för Natura 2000 (dvs. sådana som finns i området, 
med undantag av sådana som endast förekommer i obetydlig utsträckning enligt 
datablanketten). 

 Den lokala, regionala och nationella bevarandestatusen för livsmiljöerna och arterna. 
 Risker och försämringsprocesser som arter och livsmiljöer är utsatta för.  
 Den totala graden av sammanhang i Natura 2000. 

 
Mot bakgrund av definitionen av särskilda bevarandeområden i artikel 1 l och artikel 4.4 är 
det uppenbart att  
 
- utseendet av ett särskilt bevarandeområde måste ske genom lagar och andra 

författningar eller avtal som är bindande, 



- de nödvändiga bevarandeåtgärderna måste identifieras inom sex år (artikel 6.1) så att de 
normalt kan fastställas och tillämpas när det särskilda bevarandeområdet utses. 

 
Dessa skyldigheter behandlas närmare nedan (se punkterna 4 och 5).  
 
 
3. Tidsfrist för utseendet av särskilda bevarandeområden  
 
Enligt artikel 4.4 ska medlemsstaterna inom sex år efter antagandet av förteckningar över 
områden av gemenskapsintresse utse områdena av gemenskapsintresse till särskilda 
bevarandeområden och fastställa prioriteringar mot bakgrund av den betydelse området har 
för att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus hos en livsmiljötyp i bilaga 1 eller en art i 
bilaga 2 bibehålls eller återställs, och för att Natura 2000 ska bli sammanhängande, och mot 
bakgrund av den risk för försämring eller förstöring som området är utsatt för1.  
 
Enligt artikel 6.1 ska medlemsstaterna för de särskilda bevarandeområdena vidta 
nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga 
skötsel- och förvaltningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra 
utvecklingsplaner, samt lämpliga lagar och andra författningar eller avtal, som motsvarar de 
ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i 
områdena. 
 
I kommissionens beslut om godkännande av områden av gemenskapsintresse anges 
följande: Det bör emellertid betonas att de förpliktelser som följer av artiklarna 4.4 och 6.1 i 
direktiv 92/43/EEG bör uppfyllas så snart som möjligt och senast inom sex år från 
antagandet av den preliminära [eller uppdaterade] listan över områden av 
gemenskapsintresse i den … biogeografiska regionen, beroende på i vilken av dessa listor 
området av gemenskapsintresse infördes för första gången.  
 
Detta innebär att datumet då området först infördes i kommissionens beslut är det datum från 
vilket de sex åren räknas2. Om vissa av detaljerna för området ändras genom efterföljande 
beslut ska detta inte tas som förevändning för att skjuta upp utseendet av det särskilda 
bevarandeområdet. Dessa nya justeringar måste dock införlivas i processen för utseendet av 
det särskilda bevarandeområdet och beaktas när de nödvändiga bevarandeåtgärderna 
fastställs. 
 
 
4.  Förfarande för utseende av särskilda bevarandeområden  
 
När ett område har antagits som ett område av gemenskapsintresse föreskrivs även i 
artikel 4.4 att prioriteringar för utseendet av ett särskilt bevarandeområde ska fastställas. 

Områden som anses ha störst betydelse för de arter eller livsmiljöer som förtecknas i 
bilaga 1 och bilaga 2 och för att göra Natura 2000 mer sammanhängande, och som är 
utsatta för den största risken, ska således prioriteras vid utseendet och vid fastställandet av 
bevarandemål och bevarandeåtgärder som tydligt avspeglar denna betydelse. 

                                                           
1
 Samtliga kommissionens beslut om de olika biogeografiska regionerna är tillgängliga på kommissionens 

webbplats på adressen  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 Listan över områden av gemenskapsintresse, som fastställts i samförstånd med medlemsstaterna i enlighet med 

artikel 4.2, ger den rättsliga ramen för urval och avgränsning av områdena. Antagandet av denna lista över 
områden av gemenskapsintresse utlöser formellt den sexåriga tidsfristen för utseendet av särskilda 
bevarandeområden, oaktat eventuella ytterligare ändringar av områdena, inklusive ändringar av gränserna, som 
inte ska utgöra en grund för att uppskjuta utseendet av särskilda bevarandeområden. Om ett områdes form ska 
ändras måste listan över områden av gemenskapsintressen uppdateras innan det särskilda bevarandeområdet 
utses.  



Bevarandeåtgärder ska helst fastställas efter offentligt samråd och lämpligt deltagande av 
alla berörda parter. 
 
Även om medlemsstaterna enligt direktivet är skyldiga att utse områden av 
gemenskapsintresse som särskilda bevarandeområden inom sex år från antagandet av listan 
över områden av gemenskapsintresse föreskrivs inget särskilt förfarande för utseendet av de 
särskilda bevarandeområdena. Denna fråga omfattas av den nationella lagstiftningen i 
respektive medlemsstat och medlemsstaterna har stor handlingsfrihet att bestämma på vilket 
sätt de utser områden av gemenskapsintresse som särskilda bevarandeområden.  
 
Medlemsstaterna kan införa nya förfaranden för utseendet eller anpassa befintliga 
förfaranden och/eller underbygga utseendet genom andra rättshandlingar. De har valfrihet 
när det gäller vilken typ av rättsakt de använder – om det är lagar och andra författningar 
eller avtal – och kan bestämma på vilken administrativ nivå (t.ex. nationell eller regional) det 
är mest lämpligt att utse särskilda bevarandeområden. Det är också medlemsstaterna som 
bestämmer om utseendeakten antas för ett område åt gången eller om den täcker flera 
områden. 
 
Vilket förfarande som än används måste det finnas en tydlig rättslig grund som underbygger 
utseendet av särskilda bevarandeområden och medlemsstaterna bör säkerställa att 
utseendet av området har en obestridlig bindande verkan. Utseendeakten måste också vara 
tillräckligt tydlig för att uppfylla direktivets krav på rättssäkerhet.  
 
Detta överensstämmer med rättspraxis (mål C-415/01, kommissionen mot Belgien)3.  
 

- … bestämmelser i ett direktiv skall genomföras med obestridligt bindande verkan samt på 
ett sådant tillräckligt tydligt, precist och klart sätt att kravet på rättssäkerhet uppfylls. 
Enligt rättssäkerhetsprincipen krävs att de nationella åtgärder som vidtagits för 
tillämpning av en gemenskapsrättslig bestämmelse skall offentliggöras i tillräcklig 
utsträckning, så att de rättssubjekt som berörs av sådana åtgärder har möjlighet att få 
kännedom om sina rättigheter och skyldigheter inom det särskilda område som regleras 
av gemenskapsrätten.  

 

- De kartor som avgränsar [de särskilda skyddsområdena] skall oundgängligen ha en 
obestridligt bindande verkan. Om så inte vore fallet skulle den geografiska 
avgränsningen av [de särskilda skyddsområdena] kunna ifrågasättas när som helst. 
Dessutom finns det risk för att det … angivna skyddssyftet med artikel 4 i fågeldirektivet 
inte fullständigt kan uppnås. 

 
 
5. Rättsbestämmelser som blir tillämpliga på särskilda bevarandeområden till följd av 

utseendet  
 
För att ge den nödvändiga rättssäkerheten måste utseendeakten för de särskilda 
bevarandeområdena vara tydlig och rättsligt klar gällande följande:  
 

- Arter och livsmiljötyper för vilka det särskilda bevarandeområdet utsetts: Exempelvis 
genom att förteckna – antingen i själva akten eller i ett separat rättsligt bindande 
dokument – alla arter i bilaga 2 och livsmiljötyper i bilaga 1 som har en betydande 
förekomst i respektive område (dvs. alla arter som enligt den standardiserade 

                                                           
3
 Se exempelvis domstolens dom av den 27 februari 2003 i mål C-415/01, kommissionen mot Konungariket 

Belgien (REG 2003, s. 2081), punkt 21. Även om domen handlar om områden enligt fågeldirektivet är den ändå 
av betydelse för områden enligt habitatdirektivet. 



datablanketten har en betydande populationsstorlek och täthet4 i förhållande till de 
populationer som finns i det nationella territoriet (populationsstorlekskategori A, B eller 
C)) och alla livsmiljötyper som i den standardiserade datablanketten anges ha mycket 
god (A), god (B) eller viss (C) representativitet5.  

- Gränser för särskilda bevarandeområden: Genom att inbegripa en eller flera kartor – 
antingen i själva akten eller i separata lagar och andra författningar eller avtal (t.ex. ett 
offentligt register) med bindande verkan – som visar områdets eller områdenas exakta 
gränser. Kartan ska överensstämma med relevanta nationella eller regionala 
kartografiska system och vara i en lämplig skala som gör det möjligt för alla intresserade 
och berörda parter att bestämma områdets rumsliga belägenhet i förhållande till 
fastighetsgränser. Gränserna får inte avvika från de fastställda gränserna för området av 
gemenskapsintresse såvida inte gränserna för ett område av gemenskapsintresse redan 
har ändrats efter fastställelseförfarandet (Doc. Hab. 05-06-08) och omfattas av ett 
uppdaterat kommissionsbeslut. 

 
- Syftet med utseendet: I dess bredaste bemärkelse bör detta klargöra att syftet med det 

särskilda bevarandeområdet är att bidra till att möjliggöra att de livsmiljötyper och arter 
som finns i området bibehålls eller i förekommande fall återställs till en gynnsam 
bevarandestatus. De specifika bevarandemålen för det särskilda bevarandeområdet bör 
anges klart och tydligt, antingen i rättsakten eller i ett åtföljande rättsligt bindande 
dokument så att det står klart vad motiveringen till att utse det särskilda 
bevarandeområdet är och att detta innebär att bevarandeåtgärder införs om så behövs 

(dvs. inte bara för att skydda området mot försämring i enlighet med artikel 6.26.4).  
 
- Rättsbestämmelser som är tillämpliga på särskilda bevarandeområden: I utseendet av 

det särskilda bevarandeområdet eller i den lagstiftning som införlivar habitatdirektivet bör 

det klargöras att bestämmelserna i artikel 6.26.4 faktiskt är tillämpliga på både de 
särskilda bevarandeområdena och områdena av gemenskapsintresse – exempelvis 
genom att göra en korshänvisning i utseendeakten till berörda artiklar i den lagstiftning 
som införlivar habitatdirektivet eller till en rättsakt som tidigare har antagits för att skydda 
områdena av gemenskapsintresse.  

 
Vid utseendet av det särskilda bevarandeområdet bör man klargöra skyldigheten att 
tillämpa de nödvändiga bevarandeåtgärderna på det särskilda bevarandeområdet som 
motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och arter i bilaga 2 som 
finns i området (i enlighet med artikel 6.1 i habitatdirektivet). Akten bör också föreskriva 
eller åtföljas av en tydlig mekanism för att fastställa och genomföra dessa 
bevarandeåtgärder (t.ex. förvaltningsplaner, sektorplaner osv.). 
 
Så som anges i artikel 6.1 i habitatdirektivet kan medlemsstaterna välja vilket 
tillvägagångssätt som ska användas vid tillämpningen av de nödvändiga 
bevarandeåtgärderna. I detta ingår att använda lämpliga förvaltningsplaner som särskilt 
utformats för områdena eller som integrerats i andra utvecklingsplaner och lämpliga 
lagar och författningar eller avtal. Kommissionen har starkt förordat användningen av 
skötsel- och förvaltningsplaner som ett tydligt verktyg som stöd för en proaktiv förvaltning 
av Natura 2000-områden. Vilka metoder som än väljs måste målet vara att de ska vara 
tillräckliga för att uppnå målsättningarna i artikel 6.1 i direktivet.  
 
Det framgår av definitionen av särskilt bevarandeområde att bevarandeåtgärderna 
normalt ska fastställas och tillämpas från den tidpunkt då området utses, dvs. vid 

                                                           
4
 Kriterium B a i bilaga 3 till habitatdirektivet. Storlek och täthet hos den population av arten som finns på området 

i förhållande till de populationer som finns inom det nationella territoriet. 
5
 Kriterium A a i bilaga 3 till habitatdirektivet. Representativitet bör kopplas till tolkningsmanualen för livsmiljötyper 

enligt bilaga 1 eftersom manualen innehåller en definition, en förteckning över karakteristiska arter och andra 
element av betydelse. Graden av representativitet ger ett mått på hur ”typisk” en livsmiljötyp är. 



utgången av tidsfristen på sex år. Detta innebär inte nödvändigtvis att de inte kan 
anpassas efter de sex åren med hänsyn till förbättrad kunskap och erfarenheterna från 
genomförandet. Förvaltningen av områdena, och i synnerhet identifieringen av vad som 
är nödvändigt för att tillgodose områdenas ekologiska behov enligt artikel 6.1, kommer 
att fortsätta utvecklas över tiden långt efter det att områdena har utsetts. Exempelvis kan 
effekterna av klimatförändringen och andra faktorer som påverkar områdena i framtiden 
kräva en översyn av de åtgärder som behöver vidtas enligt artikel 6.1. 
 
Fastställandet av bevarandeåtgärder är ofta även en iterativ process som är mycket 
beroende av att berörda parter medverkar och godtar åtgärderna, vilket som bekant är 
en process som tar tid. Tidsfristen på sex år från antagandet av området av 
gemenskapsintresse till utseendet av det särskilda bevarandeområdet innebär att arbetet 
med att identifiera och fastställa de nödvändiga bevarandeåtgärderna för området bör 
inledas så snart området har antagits som ett område av gemenskapsintresse och inte 
vid sexårsperiodens slut.  
 
Det är tydligt att fastställandet och tillämpningen av de nödvändiga bevarandeåtgärderna 
måste bygga på en full förståelse av bevarandemålen. Även om dessa slutligen måste 
tolkas på områdesnivå får medlemsstaterna utarbeta allmänna bevarandemål och 
bevarandeåtgärder för arterna och livsmiljöerna i en vidare geografisk skala (t.ex. 
nationellt eller regionalt) som sedan genom hänvisning kan tillämpas på områdesnivå.  

 
 
6. Formen för det rättsliga skydd som ska fastställas för särskilda bevarandeområden 
 
Artikel 6 är en viktig bestämmelse i habitatdirektivet eftersom den fastställer ramen för 
bevarandet och skyddet av området och inbegriper krav på proaktiva och förebyggande 

åtgärder samt förfarandekrav. Artikel 6.26.4 är tillämplig på områden av 
gemenskapsintresse (enligt artikel 4.5 i habitatdirektivet). Artikel 6.1 gäller endast för 

särskilda bevarandeområden, vilka också omfattas av kraven i artikel 6.26.4.  
 
I fråga om skyddskraven för särskilda bevarandeområden, bör relevant rättspraxis6 beaktas 
vid fastställandet av det rättsliga skyddet för dessa. 
 

 Artikel 6 i habitatdirektivet ska förstås som att medlemsstaterna är skyldiga att förse 
särskilda bevarandeområden med ett rättsligt skydd som kan möjliggöra att de berörda 
livsmiljötyperna och arternas livsmiljöer bibehålls eller i förekommande fall återställs till 
en gynnsam bevarandestatus i deras naturliga utbredningsområde (artikel 3).  
 

 Om det saknas särskilda bestämmelser som kopplar utseendet av ett område som 
särskilt bevarandeområde till tillämpningen av tillräckligt rättsligt skydd och nödvändiga 
bevarandeåtgärder för de arter eller livsmiljöer som finns i detta särskilda 
bevarandeområde, undergrävs den målsättning som fastställts i artiklarna 3, 4.4 och 6 i 
habitatdirektivet. 

 
Det är således klart från befintlig rättspraxis att utseendet av det särskilda bevarandeområdet 
måste kopplas till ett tillräckligt rättsligt skydd och en bevarandeordning som tillämpas i 
enlighet med artikel 6 i habitatdirektivet. 

                                                           
6
 Se följande domar: domstolens dom av den 2 augusti 1993 i mål C-355/90, kommissionen mot Spanien 

(Rec. 1993, s. 4221), punkterna 2832; domstolens dom av den 18 mars 1999 i mål C-166/97, kommissionen mot 
Frankrike (REG 1999, s. 1719), punkterna 21 och 25; domstolens dom av den 25 november 1999 i mål C-96/98, 

kommissionen mot Frankrike (REG 1999, s. 8531), punkterna 2227; domstolens dom av den 27 februari 2003 i 

mål C-415/01, kommissionen mot Belgien (REG 2003, s. 2081), punkterna 1517 och 2122; domstolens dom av 
den 22 september 2011 i mål C-90/10, kommissionen mot Spanien (REU 2011, s. ----), punkt 37. 



 
Vad det rättsliga skyddet och bevarandeordningen ska innehålla  
 
Det rättsliga skyddet och bevarandeordningen bör täcka alla bestämmelser i artikel 6. Det 
rättsliga skyddet bör i synnerhet omfatta följande:  
 

 Innehålla de nödvändiga bevarandeåtgärder som motsvarar de ekologiska behoven 
hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och arter i bilaga 2 som finns i det särskilda 
bevarandeområdet, med undantag av sådana som endast förekommer i obetydlig 
utsträckning enligt den standardiserade datablanketten för Natura 2000. 
Bevarandeåtgärderna bör vara tillräckligt detaljerade och konkreta för att säkerställa 
uppnåendet av bevarandemålen för området och bidra till direktivets övergripande 
mål att bibehålla och återställa de berörda arterna till en gynnsam bevarandestatus i 
hela deras naturliga utbredningsområde.  
 
Hur dessa bevarandeåtgärder fastställs och genomförs är varje medlemsstats sak att 
bestämma. Medlemsstaterna kan kräva att förvaltningsplaner fastställs som 
identifierar de nödvändiga bevarandeåtgärderna och tillhandahåller en mekanism för 
att säkerställa att de genomförs. De får anta övergripande åtgärder som säkerställer 
genomförandet av de nödvändiga bevarandeåtgärder som har identifierats för de 
livsmiljötyper och arter som finns i bevarandeområdet. Dessa åtgärder kan vara 
lämpliga lagar och författningar eller avtal. 
 
Oavsett vilken mekanism som används måste medlemsstaterna säkerställa att de 
nödvändiga bevarandeåtgärderna är tillräckligt specifika, exakta och tydliga för att ge 
de berörda rättssäkerhet. De måste också säkerställa att de bevarandeåtgärder som 
utvecklats enligt artikel 6.1 genomförs effektivt. 
 

 Vidta lämpliga åtgärder för att förebygga försämring av livsmiljöerna och arternas 
habitat samt betydande störningar av de arter för vilka områdena har utsetts. Återigen 
är det medlemsstatens sak att besluta hur artikel 6.2 ska genomföras i praktiken. 
Medlemsstaterna kan exempelvis bestämma sig för att upprätta en förteckning över 
potentiellt skadliga verksamheter som kräver förhandsgodkännande för varje område 
eller en rad områden eller identifiera dessa verksamheter i den nationella eller 
regionala lagstiftningen. 

 

 Säkerställa att det finns ett rättsligt förfarande för samtycke om alla planer eller 
projekt som inte är direkt förknippade med eller nödvändiga för förvaltningen av 
området men som sannolikt kan få en betydande effekt på det, antingen var för sig 
eller i kombination med andra planer eller projekt, för att säkerställa att de inte 
inverkar negativt på det särskilda bevarandeområdets integritet (såvida inte artikel 6.4 
åberopas). 

 
 
7. Tillämplighet på särskilda skyddsområden  
 
I enlighet med artikel 3.1 i habitatdirektivet ingår särskilda skyddsområden som utsetts enligt 

fågeldirektivet i nätet Natura 2000. Artikel 6.26.4 är tillämplig på områden av 
gemenskapsintresse (enligt artikel 4.5 i habitatdirektivet) och på särskilda skyddsområden 
(enligt artikel 7 i habitatdirektivet7). Bestämmelserna i artikel 6.1 är inte tillämpliga på 

                                                           
7
 ”Förpliktelser som uppstår till följd av artikel 6.24 i detta direktiv skall ersätta alla förpliktelser som uppstår till 

följd av artikel 4.4 första meningen i direktiv 79/409/EEG vad gäller områden som klassificerats i enlighet med 
artikel 4.1 eller som på samma sätt erkänts i enlighet med artikel 4.2 i det direktivet, från och med dagen för 



särskilda skyddsområden. Motsvarande bestämmelser är dock tillämpliga på särskilda 
skyddsområden enligt artikel 4.1 och 4.2 i fågeldirektivet. Det vill säga att medlemsstaterna 
måste säkerställa att de arter som nämns i bilaga 1 och regelbundet förekommande 
flyttfågelarter omfattas av särskilda bevarandeåtgärder avseende deras livsmiljö för att 
säkerställa deras överlevnad och fortplantning i sitt utbredningsområde. EU-domstolens 
rättspraxis om dessa bestämmelser är redan ganska omfattande. Domstolen förtydligade 
exempelvis i sin dom i mål C-293/07 att det krävs en sammanhängande, särskild och 
fullständig rättslig ordning som kan säkerställa varaktig skötsel och ett effektivt skydd för 
särskilda skyddsområden. Detta innebär att de särskilda skyddsområdena behöver vara 
föremål för en liknande tydlig skyddsordning som de särskilda bevarandeområdena (gränser, 
skäl för utseendet, bevarandemål och bevarandeåtgärder).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionens not om utseendet av särskilda bevarandeområden. 14 maj 2012. 

Europeiska kommissionen, Doc. Hab.12-04/05, Maj 2012 (Den ursprungliga texten: 

engelska).  

Kopiering tillåten med angivande av källan. 

Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_SV.pdf 

Contakt: nature@ec.europa.eu 

 

                                                                                                                                                                                     
genomförandet av det här direktivet eller den dag då en medlemsstat i enlighet med direktiv 79/409/EEG har 
klassificerat eller erkänt ett område, om den dagen infaller senare.” 

mailto:nature@ec.europa.eu
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