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RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE 

 

o utvrđivanju mjera očuvanja u okviru zajedničke ribarstvene politike 

 za područja mreže Natura 2000 i za potrebe Okvirne direktive o pomorskoj 

strategiji 

 

1. UVOD 

Ovaj radni dokument službi Komisije izradile su službe Komisije nakon savjetovanja sa 

stručnjacima država članica i relevantnim dionicima. Cilj je ovog dokumenta opisati 

primjere dobre prakse u pogledu elemenata koje bi države članice trebale razmotriti pri 

pripremi zajedničkih preporuka za donošenje mjera očuvanja u okviru zajedničke 

ribarstvene politike (ZRP)1 kako bi ispunile svoje obveze iz članka 6. Direktive o 

staništima2, članka 4. Direktive o pticama3 i članka 13. stavka 4. Okvirne direktive o 

pomorskoj strategiji (ODPS)4. Njime se nastoji podsjetiti na pravila i postupke povezane 

s podnošenjem zajedničke preporuke država članica Komisiji kako bi ona donijela mjere 

očuvanja delegiranim aktom u skladu s člankom 11. stavcima 2. i 3. ZRP-a.  

Ovaj dokument zamjenjuje smjernice o „mjerama u području ribarstva za morska 

područja mreže Natura 2000”, koje su objavljene 2009. na temelju prethodnog ZRP-a. U 

njemu se uzima u obzir novi model regionalizacije na temelju kojeg države članice u 

skladu s člankom 11. ZRP-a mogu podnijeti zajedničke preporuke za donošenje mjera 

očuvanja delegiranim aktima Komisije. 

Primjeri dobre prakse opisani u ovom dokumentu imaju isključivo informativnu svrhu i 

njima se ne dovode u pitanje tumačenja Suda i Općeg suda ni odluke Komisije.  

Sve relevantne zakonske odredbe u cijelosti su navedene u Prilogu. 

2. KONTEKST  

U skladu s člankom 6. Direktive o staništima i člankom 4. Direktive o pticama od država 

članica zahtijeva se da utvrde mjere očuvanja za područja mreže Natura 2000 određena 

tim direktivama (posebna područja očuvanja5 odnosno posebna zaštićena područja) kako 

bi se spriječilo pogoršanje staništa i uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena 

te ispunili njihovi ekološki zahtjevi. U skladu s člankom 13. stavkom 4. ODPS-a 

programi mjera u okviru te direktive uključuju mjere prostorne zaštite koje doprinose 

                                                           
1 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 

28.12.2013., str. 34.). 
2 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL 

L 206, 22.7.1992., str. 7.). 
3 Direktiva 2009/147/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica 

(SL L 20, 26.1.2010., str. 7.). 
4 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za 

djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.). 
5 Članak 6. stavci od 2. do 4. Direktive o staništima primjenjuju se i na područja od značaja za Zajednicu.  
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stvaranju koherentnih i reprezentativnih mreža zaštićenih morskih područja i primjereno 

obuhvaćaju raznolikost ekosustava koji ih čine, kao što su zaštićena morska područja. 

U području zajedničke ribarstvene politike države članice mogu donijeti mjere očuvanja 

potrebne za usklađivanje s obvezama na temelju zakonodavstva Unije u području okoliša 

u skladu s člankom 11. ZRP-a. Te mjere, koje se donose za očuvanje morskih bioloških 

resursa, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) UFEU-a u isključivoj su 

nadležnosti EU-a i mogu se donijeti na temelju ovlaštenja utvrđenog člankom 11. 

U članku 11. ZRP-a iznose se dva scenarija:  

Scenarij 1. (članak 11. stavak 1.): mjere6 koje se donose mogu utjecati isključivo na 

ribarska plovila koja plove pod zastavom predmetne države članice. U tom slučaju 

predmetna je država članica ovlaštena donijeti odgovarajuće mjere pod određenim 

uvjetima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ZRP-a. 

Scenarij 2. (članak 11. stavci 2. i 3.): mjere koje se donose utjecale bi na ribarstvo u 

kojem izravni upravljački interes ima više država članica7. U tom slučaju predmetne 

države članice na regionalnoj razini surađuju na razvoju zajedničke preporuke i njezinu 

podnošenju Komisiji. Nakon što Komisija procijeni da je zajednička preporuka u skladu 

sa zahtjevima utvrđenima u članku 11., ovlaštena je donijeti te mjere delegiranim aktom. 

U tu se svrhu primjenjuje članak 18. stavci od 1. do 4. i stavak 6. ZRP-a.  

Ako se zajednička preporuka ne podnese u roku utvrđenom u članku 11. stavku 3. prvom 

podstavku ili u slučaju da zajednička preporuka ne ispunjava zahtjeve iz članka 11. 

stavka 1. ZRP-a, mjere očuvanja mogu se donijeti redovnim zakonodavnim postupkom u 

skladu s člankom 11. stavkom 3. drugim podstavkom ZRP-a.  

U hitnim slučajevima i ako nisu podnesene zajedničke preporuke, Komisija donosi mjere 

u skladu s člankom 11. stavkom 4. ZRP-a. 

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, u slučajevima u kojima se mjere očuvanja 

primjenjuju isključivo unutar zone od 12 nautičkih milja, države članice mogu ih donijeti 

i u skladu s člankom 20. ZRP-a pod uvjetima koji su utvrđeni u tom članku. 
 

 

3. ZAJEDNIČKE PREPORUKE 

3.1. Priprema zajedničke preporuke 

Pri pripremi zajedničke preporuke preporučuje se poduzeti korake navedene u nastavku. 

                                                           
6 U tom se scenariju u skladu s člankom 11. stavkom 1. mjere mogu primjenjivati unutar zone od 12 

nautičkih milja ili unutar isključivog gospodarskog pojasa predmetne države članice ili unutar oba 

područja.  
7 U tom se scenariju u skladu s člankom 11. stavkom 2. mjere mogu primjenjivati unutar isključivog 

gospodarskog pojasa ili unutar zone od 12 nautičkih milja i isključivog gospodarskog pojasa.  
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 Utvrđivanje drugih država članica na čiji interes mjere mogu utjecati  

 

Država članica koja pokreće inicijativu odgovorna je utvrditi mogu li mjere utjecati na 

ribarska plovila koja plove pod zastavom drugih država članica i ustanoviti koje druge 

države članice imaju izravan upravljački interes u ribarstvu na koje će utjecati mjere koje 

država članica namjerava donijeti. U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 22. ZRP-a 

taj se izravni upravljački interes sastoji od ribolovnih mogućnosti ili od odvijanja 

ribolova u isključivom gospodarskom pojasu države članice koja pokreće inicijativu. 

Sveobuhvatnim i transparentnim pristupom savjetovanju s drugim državama članicama 

moglo bi se olakšati utvrđivanje država članica koje imaju izravan upravljački interes u 

ribarstvu na koje će donesene mjere utjecati. Osobito se preporučuje da nadležna 

nacionalna tijela uspostave ranu suradnju na razini država članica između tijela nadležnih 

za ribarstvo i za očuvanje prirode te drugih relevantnih odjela (npr. kontrola ribarstva, 

pomorska pitanja itd.). 

 Priprema zajedničke preporuke i savjetovanje s dionicima  

 

Članak 11. stavak 3. ZRP-a odnosi se na šestomjesečni vremenski okvir u kojem bi 

države članice trebale podnijeti zajedničku preporuku nakon što države članice na čiji 

interes mjere mogu utjecati zaključe da je država članica koja pokreće inicijativu pružila 

dostatne informacije o potrebnim mjerama očuvanja. To znači da nakon što država 

članica koja pokreće inicijativu drugim državama članicama pruži dostatne informacije o 

potrebnim mjerama, države članice imaju šest mjeseci da podnesu zajedničku preporuku. 

Komisija zatim ima tri mjeseca da provjeri usklađenost mjera s postojećim 

zakonodavstvom (tj., prema potrebi, Uredbom o ZRP-u, ODPS-om, Direktivom o 

staništima ili Direktivom o pticama), provede procjenu na temelju znanstvenog savjeta i 

donese mjere delegiranom uredbom.  

S obzirom na to da za proces prikupljanja informacija i potrebnu znanstvenu procjenu te 

pripremu zajedničkih preporuka može biti potrebno mnogo vremena, važno je pažljivo 

planirati cijeli postupak.  Stoga se smatra da je najbolje osigurati rano uključivanje 

dionika i transparentnost postupaka, uključujući vremenski okvir.  Smatra se da je 

neslužbeno savjetovanje s drugim državama članicama i uključenim dionicima najbolje 

započeti prije nego što počne teći vremenski rok od šest mjeseci. 

Za vrijeme pripreme zajedničkih preporuka države članice moraju se u skladu s 

člankom 18. stavkom 2. ZRP-a savjetovati sa savjetodavnim vijećima uspostavljenima u 

okviru ZRP-a.  

Da bi to savjetovanje bilo smisleno i u skladu s drugim potvrđenim područjima dobre 

prakse8, sljedeći su postupci utvrđeni kao primjeri najbolje prakse u savjetovanju s 

partnerima (državama članicama i dionicima): 

                                                           
8 Na primjer, vidjeti relevantne elemente u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 240/2014 оd 

7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova. 
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(a) pravovremeno objavljivanje relevantnih informacija i jednostavan pristup tim 

informacijama, uključujući indikativni vremenski okvir 

(b) dostatno vrijeme u kojem partneri mogu analizirati i komentirati ključne 

pripremne dokumente  

(c) uspostava kanala putem kojih partneri mogu postavljati pitanja, dostavljati 

svoje doprinose te primati obavijesti o načinu na koji se njihovi prijedlozi 

uzimaju u obzir 

(d) širenje rezultata savjetovanja. 

S obzirom na to da je Komisija ovlaštena donijeti mjere iz zajedničke preporuke, iznimno 

je važno da mjere navedene u njoj budu jasne, potpune i prikladne svrsi u skladu s 

člankom 11. stavkom 1. ZRP-a. Obveze koje proizlaze iz zakonodavstva Unije i ciljevi 

očuvanja9 predmetnih područja polazna su točka tog procesa. 

3.2. Informacije koje se prilažu zajedničkoj preporuci  

Države članice trebale bi osigurati da su njihovim zajedničkim preporukama priložene 

potrebne biološke, društvene, ekonomske i tehničke informacije te informacije u 

području okoliša i sve ostale informacije koje se smatraju bitnima za procjenu Komisije u 

skladu s odredbama iz članka 11. ZRP-a, uključujući primjenjive znanstvene savjete.  

Predložene mjere trebale bi biti nužne u svrhu usklađivanja sa zakonodavstvom u 

području okoliša koje se navodi u točki 1. ovog dokumenta. Te bi mjere trebale biti 

proporcionalne ciljevima koji se žele ostvariti i njima bi se trebali uzeti u obzir održivi 

razvoj te društveni i gospodarski učinci predviđenih mjera. Potrebno je jasno opisati 

predložene mjere te pokazati na koji su način usklađene s ciljevima očuvanja predmetnih 

područja i s predostrožnim pristupom upravljanju ribarstvom „prema kojem izostanak 

adekvatne znanstvene informacije ne bi trebao opravdati odgađanje ili nepoduzimanje 

mjera upravljanja za očuvanje ciljanih vrsta, povezanih ili ovisnih vrsta i neciljanih vrsta 

i njihova okoliša” (članak 4. točka 8. ZRP-a).  

U okviru u nastavku navedeni su primjeri dobre prakse i informacija koje treba uključiti 

pri podnošenju zajedničkih preporuka. Popis nije iscrpan.  

ELEMENTI DOBRE PRAKSE U POGLEDU INFORMACIJA KOJE DRŽAVE 

ČLANICE PODNOSE SA ZAJEDNIČKIM PREPORUKAMA 

1. Stanje očuvanosti zaštićenih staništa i/ili vrsta i ciljevi očuvanja područja mreže 

Natura 200010 trebali bi biti jasno utvrđeni.  

2. Znanstveni savjet koji je priložen zajedničkim preporukama trebao bi biti pouzdan i 

prema potrebi uključivati detaljni kartografski prikaz zaštićenih staništa.  

                                                           
9 U okviru ODPS-a to bi bila procjena stanja okoliša (članak 8. stavak 1. točka (a)) i određivanje okolišnih 

ciljeva (članak 10.) radi postizanja dobrog stanja okoliša. 
10 U okviru ODPS-a to bi bila procjena stanja okoliša (članak 8. stavak 1. točka (a)) i određivanje okolišnih 

ciljeva (članak 10.) radi postizanja dobrog stanja okoliša. 
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3. Trebalo bi na odgovarajući način opisati ribolovne aktivnosti. Mogu se uključiti 

sljedeće informacije: operativni statistički podaci o floti, kao što su aktivnost flote u 

području i regiji te raspodjela flota (prema državi, alatima i vrsti); utvrđene države 

članice koje trenutačno imaju aktivni ribolovni interes na predmetnom području; 

informacije o području, kao što su ribolovne aktivnosti/tehnike, ciljane vrste i vrste iz 

usputnog ulova, ribolovni napor i uporaba prostora; sezonska kretanja ribolovne 

aktivnosti u određenim vremenskim razdobljima, npr. od tri do pet godina, te vjerojatna 

kretanja ribolovne aktivnosti u budućnosti. 

4. Trebalo bi na odgovarajući način opisati i procijeniti učinke ribolovnih aktivnosti na 

zaštićena staništa i/ili vrste. Mogu se uključiti sljedeće informacije: ribolovne aktivnosti 

za koje je utvrđeno da predstavljaju prijetnju; poznati i vjerojatni učinci različitih vrsta 

ribolovnih alata na zaštićena staništa i/ili vrste; odnos između ribolovnih aktivnosti i 

zaštićenih staništa i/ili vrsta; učinci različitih vrsta ribolovnih alata na zaštićena staništa 

i/ili vrste na području očuvanja ili drugom ograničenom području.  

Trebalo bi navesti i informacije o poznatim i vjerojatnim učincima drugih neribolovnih 

ljudskih aktivnosti na tom području te o kumulativnim učincima na zaštićena staništa i/ili 

vrste. 

5. Trebalo bi opisati očekivane koristi predloženih mjera za očuvanje zaštićenih područja 

(u pogledu povoljnog stanja očuvanosti staništa i/ili vrsta ili dobrog stanja okoliša na 

temelju ODPS-a). 

6. Trebalo bi opisati očekivane učinke predloženih mjera na ribolovne aktivnosti, 

uključujući socioekonomske učinke. Za nove mjere u programu mjera ODPS-a trebalo bi 

uključiti analize troškova i koristi ili procjene učinka provedene u skladu s člankom 13. 

stavkom 3. ODPS-a. 

7. Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće praćenje provedbe mjera u pogledu ribarstava na 

koja te mjere utječu i ciljeva zaštite okoliša koji se žele ostvariti te njihovo periodično 

ocjenjivanje, npr. mjere za praćenje i procjenu održavanja i/ili obnove staništa i/ili vrsta 

na području, uključujući vremenski okvir za ocjenjivanje mjera.  

8. Trebalo bi procijeniti moguće premještanje ribolovnog napora i njegov učinak na nova 

područja te o tome primjereno izvijestiti. 

9. Trebalo bi jasno utvrditi predložene mjere kontrole i izvršenja. Mogu se uključiti 

sljedeće informacije: mjere kontrole koje predviđa država članica ili regionalne 

organizacije, moguće ekološke i zaštitne zone čija je svrha zaštita područja i/ili 

učinkovite mjere kontrole. 

10. Prema potrebi bi trebalo uključiti informacije o koordinaciji sa susjednim državama 

članicama. Trebalo bi uključiti i informacije o savjetovanju s odgovarajućim 

savjetodavnim vijećem ili vijećima. 
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3.3. Donošenje delegiranog akta 

Komisija ima tri mjeseca za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 11. 

stavkom 3. ZRP-a u vezi s njegovim člankom 18.  

Službe Komisije ocjenjuju zajedničku preporuku. Komisija se pri ocjenjivanju savjetuje s 

odgovarajućim znanstvenim tijelima u skladu s člankom 26. ZRP-a te joj pomoć prema 

potrebi pruža Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), koji 

obavlja odgovarajuću znanstvenu procjenu. Ocjena STECF-a treba se potvrditi na 

njegovoj plenarnoj sjednici. Stoga je važno uzeti u obzir raspored plenarnih sjednica 

STECF-a kako bi se ocjena isporučila na vrijeme. 

Ako je ocjena službi Komisije pozitivna, Komisija priprema nacrt delegirane uredbe i 

dostavlja ga relevantnim stručnim skupinama radi savjetovanja, nakon čega donosi 

delegiranu uredbu.    

Nakon što Komisija donese delegiranu uredbu, slijedi dvomjesečno razdoblje u kojem 

Europski parlament i Vijeće mogu podnijeti prigovor, a koje se može jednom produljiti. 

Ako se u tom razdoblju ne podnese prigovor, delegirana uredba objavljuje se u 

Službenom listu Europske unije i stupa na snagu. 

Popis zajedničkih preporuka podnesenih Komisiji te donesenih i objavljenih delegiranih 

uredaba dostupan je na internetskim stranicama službi Komisije: 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_en 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_en
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
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PRILOG – RELEVANTNE ODREDBE 

 

Članak 4. stavak 1. te članci 11., 18. i 26. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici 

 

„Članak 4.  

 

Definicije 

 

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije: 

 

(8) „predostrožni pristup upravljanju ribarstvom”, prema članku 6. Sporazuma UN-a o 

ribljim vrstama, znači pristup prema kojem izostanak adekvatne znanstvene informacije 

ne bi trebao opravdati odgađanje ili nepoduzimanje mjera upravljanja za očuvanje 

ciljanih vrsta, povezanih ili ovisnih vrsta i neciljanih vrsta i njihova okoliša; 

 

(22) „država članica koja ima izravan upravljački interes” znači država članica koja 

ima interes koji se sastoji ili od ribolovnih mogućnosti ili od odvijanja ribolova u 

isključivom gospodarskom pojasu dotične države članice ili, u Sredozemnom moru, od 

tradicionalne ribolovne aktivnosti na otvorenome moru; 

 

[...] 

Članak 11. 

Mjere očuvanja potrebne za usklađivanje s obvezama na temelju zakonodavstva Unije u 

području okoliša 

1.   Države članice su ovlaštene donijeti mjere za očuvanje koje ne utječu na ribarska 

plovila drugih država članica koje se primjenjuju u vodama pod njihovim suverenitetom 

ili jurisdikcijom a koje su nužne radi poštovanja njihovih obveza na temelju članka 13. 

stavka 4. Direktive 2008/56/EZ, članka 4. Direktive 2009/147/EZ ili članka 6. 

Direktive 92/43/EEZ, pod uvjetom da su te mjere usklađene s ciljevima navedenim u 

članku 2. ove Uredbe, ispunjavaju ciljeve relevantnog zakonodavstva Unije kojeg one 

namjeravaju provesti, i barem jednako stroge kao mjere predviđene pravom Unije. 

2.   Kada država članica („država članica koja pokreće inicijativu”) smatra da se mjere 

moraju donijeti u svrhu usklađivanja s obvezama iz stavka 1. i druge države članice 

imaju izravan interes za upravljanje u ribarstvu koji će biti pogođen takvim mjerama, 

Komisija je ovlaštena, donijeti takve mjere, na zahtjev, putem delegiranih akata u skladu 

s člankom 46. U tu se svrhu primjenjuje članak 18. stavci od 1. do 4. i stavak 6. mutatis 

mutandis. 

3.   Država članica koja pokreće inicijativu, dostavlja Komisiji i drugim državama 

članicama koje imaju izravan upravljački interes, relevantne informacije o potrebnim 

mjerama, uključujući njihove razloge, znanstveni dokaz koji im ide u prilog i detalje o 

njihovoj praktičnoj primjeni i provedbi. Država članica koja pokreće inicijativu i druge 

države članice koje imaju izravan upravljački interes, mogu podnijeti zajedničku 
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preporuku iz članka 18. stavka 1. u roku od šest mjeseci nakon dobivanja dovoljno 

informacija. Komisija donosi mjere, uzimajući u obzir svaki raspoloživ znanstveni savjet, 

u roku od tri mjeseca od dana primitka potpunog zahtjeva. 

Ako se sve države članice ne uspiju suglasiti oko zajedničke preporuke koja se podnosi 

Komisiji u skladu s prvim podstavkom u roku koji je u njemu određen ili ako se smatra 

da zajednička preporuka nije u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. Komisija može podnijeti 

prijedlog u skladu s Ugovorom. 

4.   Odstupajući od stavka 3., ako nema zajedničke preporuke iz stavka 3., u hitnim 

slučajevima Komisija donosi mjere. Mjere koje se donose u hitnim slučajevima 

ograničene su na one u nedostatku kojih je postizanje ciljeva povezanih s 

uspostavljanjem mjera očuvanja, u skladu s direktivama iz stavka 1. i namjerama države 

članice, u opasnosti. 

5.   Mjere iz stavka 4. primjenjuju se najdulje na razdoblje od 12 mjeseci koje može 

produljiti za najviše 12 mjeseci ako uvjeti predviđeni tim stavkom i dalje postoje. 

6.   Komisija olakšava suradnju između dotične države članice i ostalih država članica 

koje imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u postupku provedbe i stupanja na 

snagu mjera donesenih na temelju stavaka 2., 3. i 4. 

[...] 

Članak 18. 

Regionalna suradnja o mjerama očuvanja 

1.   Kada su Komisiji dodijeljene ovlasti, uključujući u višegodišnjem planu 

uspostavljenom u skladu s člancima 9. i 10., kao i u slučajevima predviđenima 

člankom 11. i člankom 15. stavkom 6., za donošenje mjera putem delegiranih ili 

provedbenih akata u vezi s mjerom Unije koja se tiče očuvanja i koja se primjenjuje na 

određeno geografsko područje, države članice koje imaju izravni upravljački interes na 

koji utječu te mjere mogu se, u vremenskom okviru koji će biti određen u relevantnoj 

mjeri očuvanja i/ili višegodišnjem planu, složiti da podnesu zajedničke preporuke za 

postizanje ciljeva relevantnih mjera Unije koje se tiču očuvanja, višegodišnjih planova ili 

posebnih planova za odbačeni ulov. Komisija ne donosi nijedan takav delegirani akt ili 

provedbeni akt prije isteka roka za podnošenje zajedničkih preporuka država članica. 

2.   Za potrebe stavka 1., države članice koje imaju izravni upravljački interes na kojeg 

utječu mjere iz stavka 1. međusobno surađuju u oblikovanju zajedničkih preporuka. 

Također se savjetuju s relevantnim savjetodavnim vijećima. Komisija olakšava suradnju 

među državama članicama, uključujući, prema potrebi, osiguravanjem mogućnosti da 

relevantna znanstvena tijela daju svoj znanstveni doprinos. 

3.   Kada je zajednička preporuka podnesena na temelju stavka 1., Komisija može 

donijeti te mjere putem delegiranih ili provedbenih akata, pod uvjetom da je takva 

preporuka usklađena s relevantnom mjerom očuvanja i/ili višegodišnjim planom. 
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4.   Kada se mjera očuvanja primjenjuje na specifični riblji stok koji se dijeli s trećim 

zemljama i kojim upravlja multilateralna organizacija u području ribarstva ili kojim se 

upravlja u okviru bilateralnih ili multilateralnih sporazuma, Unija nastoji postići 

dogovor s relevantnim partnerima oko potrebnih mjera kako bi se postigli ciljevi 

navedeni u članku 2. 

5.   Države članice osiguravaju da zajedničke preporuke o mjerama očuvanja koje treba 

donijeti sukladno stavku 1. budu utemeljene na najboljem mogućem znanstvenom savjetu 

i da ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve: 

(a) da su usklađene s ciljevima navedenima u članku 2.; 

(b) da su usklađene s opsegom i ciljevima relevantne mjere očuvanja; 

(c) da su usklađene s opsegom te da učinkovito ispunjavaju ciljeve i mjerljive ciljeve 

navedene u relevantnom višegodišnjem planu; 

(d) da su barem jednako stroge kao mjere predviđene pravom Unije. 

6.   Ako se sve države članice ne uspiju dogovoriti oko zajedničkih preporuka koje će 

podnijeti Komisiji u skladu sa stavkom 1. u utvrđenom roku ili ako se smatra da 

zajedničke preporuke o mjerama očuvanja nisu usklađene s ciljevima i mjerljivim 

ciljevima predmetnih mjera očuvanja, Komisija može u skladu s Ugovorom uputiti 

prijedlog za prikladne mjere. 

7.   Osim u slučajevima navedenima u stavku 1., države članice koje imaju izravni 

upravljački interes za ribolov u zemljopisno definiranom području također mogu 

pripremiti zajedničke preporuke Komisiji o mjerama koje će Komisija predložiti ili 

donijeti. 

8.   Kao dopunska ili alternativna metoda regionalne suradnje, države članice će biti 

ovlaštene, u mjeri Unije za očuvanje koja se primjenjuje na relevantno geografsko 

područje, uključujući u višegodišnjem planu uspostavljenom sukladno člancima 9. i 10., 

donijeti u određenom roku mjere koje detaljnije opisuju tu mjeru očuvanja. Države 

članice koje imaju izravni upravljački interes na kojeg utječu te mjere usko surađuju 

prilikom donošenja takvih mjera. Stavci 2., 4. i 5. ovog članka primjenjuju se mutatis 

mutandis. Komisija sudjeluje u procesu te se njezini komentari uzimaju u obzir. Država 

članica donosi samo svoje nacionalne mjere ako je dogovor o sadržaju tih mjera 

postignut između svih dotičnih država članica. Kada Komisija smatra da mjera države 

članice nije u skladu s uvjetima navedenim u relevantnoj mjeri očuvanja, Komisija može, 

nakon što iznese relevantne razloge, zatražiti da dotična država članica izmijeni ili stavi 

izvan snage tu mjeru. 

[...] 

 

Članak 26.  

Savjetovanje sa znanstvenim tijelima  
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Komisija se savjetuje s odgovarajućim znanstvenim tijelima. Prema potrebi, savjetuje se 

s STECF-om o pitanjima koja se odnose na očuvanje i upravljanje živim morskim 

resursima, uključujući biološka, ekonomska, socijalna i tehnička pitanja te pitanja 

vezana uz okoliš. Savjetovanja sa znanstvenim tijelima uzimaju u obzir pravilno 

upravljanje javnim sredstvima, s ciljem izbjegavanja dupliciranja rada takvih tijela.” 

 

Članak 6. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih 

staništa i divlje faune i flore  

„Članak 6. 

1. Za posebna područja očuvanja, države članice utvrđuju potrebne mjere za očuvanje 

koje prema potrebi uključuju odgovarajuće planove upravljanja, posebno priređene za ta 

područjima ili integrirane u druge razvojne planove te odgovarajuće zakonske, 

administrativne ili ugovorne mjere koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih 

stanišnih tipova iz Priloga I. i vrstama iz Priloga II. koji su prisutni na tim područjima. 

2. Države članice poduzimaju odgovarajuće korake kako bi se u posebnim područjima 

očuvanja izbjeglo pogoršanje prirodnih staništa i staništa vrsta, kao i uznemiravanje 

vrsta za koje su ta područja određena, u mjeri u kojoj bi takvo uznemiravanje moglo 

utjecati na ciljeve ove Direktive. 

3. Svaki plan ili projekt koji nije izravno povezan s upravljanjem područjem ili potreban 

za njegovo upravljanje, ali bi na njega mogao imati značajan utjecaj, bilo pojedinačno 

bilo u kombinaciji s ostalim planovima ili projektima, predmet je ocjene prihvatljivosti 

utjecaja koje bi mogao imati na ta područje, s obzirom na ciljeve očuvanja područja. U 

svjetlu zaključaka procjene utjecaja na područje i sukladno odredbama stavka 4., 

nadležna tijela državne vlasti odobravaju plan ili projekt tek nakon što se uvjere da on 

neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja te, ako je to potrebno, nakon 

dobivanja mišljenja od šire javnosti. 

4. Ako se, unatoč negativnoj procjeni utjecaja na područje i u nedostatku drugih 

pogodnih mogućnosti, plan ili projekt ipak moraju provesti zbog imperativnih razloga 

prevladavajućeg javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, 

država članica poduzima sve kompenzacijske mjere kako bi osigurala zaštitu 

koherentnosti mreže Natura 2000. Ona Komisiju izvješćuje o usvojenim kompenzacijskim 

mjerama. 

Kad se u određenom području nalazi prioritetni prirodni stanišni tip i/ili prioritetna 

vrsta, mogu se razmatrati samo ona pitanja koja se odnose na zdravlje ljudi ili javnu 

sigurnost, na korisne posljedice od primarnog značaja za okoliš ili, nastavno na 

mišljenje Komisije, na ostale imperativne razloge prevladavajućeg javnog interesa.” 

 

Članak 4. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 

30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica 
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„Članak 4. 

 

1. Vrste ptica navedene u Prilogu I. predmet su posebnih mjera očuvanja koje se odnose 

na njihova staništa, kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i razmnožavanje na 

njihovom području raširenosti. 

 

S tim u vezi, uzimaju se u obzir 

 

(a) vrste u opasnosti od izumiranja; 

 

(b) vrste osjetljive na određene promjene u njihovim staništima; 

 

(c) vrste koje se smatraju rijetkima zbog male populacije ili ograničene lokalne 

raširenosti; 

 

(d) druge vrste koje zahtijevaju posebnu pažnju zbog posebne prirode njihovih staništa. 

 

Trendovi i promjene populacijskih razina uzimaju se u obzir kao podloga za 

ocjenjivanje. 

 

Države članice posebno klasificiraju područja koja su s obzirom na broj i veličinu 

najprimjerenija kao posebna zaštićena područja za očuvanje tih vrsta u okviru morskih i 

kopnenih zemljopisnih područja gdje se primjenjuje ova Direktiva. 

 

2. Države članice poduzimaju slične mjere za migracijske vrste koje se redovito 

pojavljuju a nisu navedene u Prilogu I., imajući na umu potrebu za njihovom zaštitom u 

okviru morskih i kopnenih zemljopisnih područja gdje se ova Direktiva primjenjuje s 

obzirom na područja za njihovo razmnožavanje, mitarenje i prezimljavanje te odmorišta 

duž njihovih migracijskih putova. U tu svrhu države članice trebaju obratiti posebnu 

pozornost na zaštitu močvarnih područja, a posebno na močvarna područja od 

međunarodnog značaja. 

 

3. Države članice šalju Komisiji sve relevantne informacije kako bi Komisija mogla 

poduzeti odgovarajuće inicijative u svrhu koordinacije koja je potrebna da bi se 

osiguralo da područja utvrđena u stavcima 1. i 2. čine usklađenu cjelinu koja ispunjava 

zahtjeve u pogledu zaštite tih vrsta na morskim i kopnenim zemljopisnim područjima gdje 

se primjenjuje ova Direktiva. 

 

4. U vezi s zaštićenim područjima iz stavaka 1. i 2., države članice poduzimaju 

odgovarajuće mjere za sprečavanje onečišćavanja ili pogoršavanja stanja staništa ili 

bilo kakvih poremećaja koji negativno utječu na ptice u tolikoj mjeri da bi to bilo 

značajno s obzirom na ciljeve iz ovog članka. Države članice nastoje spriječiti 

onečišćavanje ili pogoršavanje stanja staništa i izvan tih zaštićenih područja.” 

 

 

Članak 13. stavak 4. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 

17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike 

morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) 
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„4. Programi mjera utvrđeni prema ovom članku uključuju mjere prostorne zaštite koje 

doprinose stvaranju koherentnih i reprezentativnih mreža zaštićenih morskih područja i 

primjereno obuhvaćaju raznolikost ekosustava koji ih čine, kao što su posebna područja 

očuvanja prema Direktivi o staništima, područja posebne zaštite prema Direktivi o 

pticama, kao i zaštićena morska područja, kako su se Zajednica ili dotične države 

članice usuglasile u okviru međunarodnih ili regionalnih sporazuma čije su ugovorne 

stranke.” 
 


