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DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE 

 

o določitvi ohranitvenih ukrepov v okviru skupne ribiške politike  

 za območja Natura 2000 in za namene okvirne direktive o morski strategiji 

 

1. UVOD 

Ta delovni dokument služb so pripravile službe Komisije po posvetovanju s strokovnjaki 

iz držav članic in ustreznimi deležniki. Namen dokumenta je opisati dobre prakse o 

elementih, ki jih morajo države članice upoštevati pri pripravi skupnih priporočil za 

sprejetje ohranitvenih ukrepov v okviru skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: 

SRP)1, da bi izpolnile svoje obveznosti na podlagi člena 6 direktive o habitatih2, člena 4 

direktive o pticah3 in člena 13(4) okvirne direktive o morski strategiji4. Njegov namen je 

opomniti na pravila in postopke v zvezi s skupnim priporočilom, ki ga morajo predložiti 

države članice, da lahko Komisija sprejme ohranitvene ukrepe prek delegiranih aktov na 

podlagi členov 11(2) in 11(3) uredbe o SRP.  

Ta dokument nadomešča smernice za „ukrepe na področju ribištva za morska območja 

Nature 2000“, ki so bile izdane leta 2009 na podlagi prejšnje uredbe o SRP. V njem je 

upoštevan novi model regionalizacije, po katerem lahko države članice predložijo skupna 

priporočila na podlagi člena 11 uredbe o SRP za sprejetje ohranitvenih ukrepov prek 

delegiranih aktov Komisije. 

Dobre prakse, opisane v tem dokumentu, so zgolj za informativne namene ter ne 

posegajo v razlago Sodišča in Splošnega sodišča ali v sklepe Komisije.  

Vse upoštevne pravne določbe so v celoti navedene v Prilogi. 

2. OZADJE  

V skladu s členom 6 direktive o habitatih in členom 4 direktive o pticah morajo države 

članice opredeliti ohranitvene ukrepe za območja Natura 2000, določena na podlagi 

navedenih direktiv (posebna ohranitvena območja5 in posebna območja varstva), da se 

prepreči slabšanje stanja in vznemirjanje habitatov in vrst, za katere so bila območja 

določena, ter da se izpolnijo njihove ekološke zahteve. V skladu s členom 13(4) okvirne 

direktive o morski strategiji programi ukrepov na podlagi te direktive vključujejo 

prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam 

                                                           
1 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki (UL L 354, 

28.12.2013, str. 34). 
2 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7). 
3 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 

živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7). 
4 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19). 
5 Člen 6(2–4) direktive o habitatih velja tudi za območja, pomembna za Skupnost.  
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zaščitenih morskih območij, ter ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih 

ekosistemov, kot so zaščitena morska območja. 

Na področju skupne ribiške politike lahko države članice sprejmejo ohranitvene ukrepe, 

potrebne za izpolnjevanje obveznosti na podlagi okoljske zakonodaje Unije v skladu s 

členom 11 uredbe o SRP. Ti ukrepi, ki se sprejmejo za ohranitev morskih bioloških 

virov, skladno s členom 3(1)(d) PDEU, spadajo v izključno pristojnost EU in se lahko 

sprejmejo na podlagi pooblastila, določenega v členu 11. 

Člen 11 uredbe o SRP uvaja dva scenarija:  

1. scenarij (člen 11(1)): ukrepi6, ki se sprejmejo, lahko vplivajo izključno na ribiška 

plovila, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice. V tem primeru je zadevna država 

članica pooblaščena, da sprejme zadevne ukrepe pod pogoji, natančno opredeljenimi v 

členu 11(1) uredbe o SRP. 

2. scenarij (člen 11(2)–(3)): ukrepi, ki se sprejmejo, bi vplivali na ribištvo, za katerega 

ima več kot ena država članica neposreden upravljalni interes7. V tem primeru zadevne 

države članice s sodelovanjem na regionalni ravni oblikujejo skupno priporočilo in ga 

predložijo Komisiji. Po presoji, ali je skupno priporočilo skladno z zahtevami iz člena 11, 

je Komisija pooblaščena, da te ukrepe sprejme z delegiranim aktom. Za te namene velja 

člen 18(1) do (4) in (6) uredbe o SRP.  

Kadar v roku, določenem v prvem pododstavku člena 11(3), ni skupnega priporočila ali 

če skupno priporočilo ne izpolnjuje zahtev iz člena 11(1) uredbe o SRP, se lahko 

ohranitveni ukrepi sprejmejo z navadnim zakonodajnim postopkom v skladu z drugim 

pododstavkom člena 11(3) uredbe o SRP.  

V nujnih primerih ali kadar ni skupnega priporočila, Komisija sprejme ukrepe v skladu s 

členom 11(4) uredbe o SRP. 

Brez poseganja v zgoraj navedeno lahko države članice, kadar se ohranitveni ukrepi 

uporabljajo izključno znotraj cone 12 navtičnih milj, ukrepe sprejmejo v skladu s 

členom 20 uredbe o SRP ob upoštevanju tam določenih pogojev. 
 

 

3. SKUPNA PRIPOROČILA 

3.1 Priprava skupnega priporočila 

Pri pripravi skupnega priporočila bi bilo treba predvideti naslednje korake. 

                                                           
6 Po tem scenariju lahko na podlagi člena 11(1) ukrepi veljajo bodisi znotraj cone 12 navtičnih milj ali 

znotraj izključne ekonomske cone zadevne države članice ali znotraj obeh.  
7 Po tem scenariju lahko na podlagi člena 11(2) ukrepi veljajo znotraj izključne ekonomske cone ali tako 

znotraj cone 12 navtičnih milj kot znotraj izključne ekonomske cone.  
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 Opredelitev drugih zadevnih držav članic  

 

Odgovornost države članice pobudnice je, da določi, ali lahko ukrepi vplivajo na ribiška 

plovila, ki plujejo pod zastavo drugih držav članic, oziroma katere druge države članice 

imajo neposreden upravljalni interes za ribištvo, na katerega bodo vplivali ukrepi, ki jih 

namerava sprejeti. V skladu s členom 4(1)(22) uredbe o SRP ta neposredni upravljalni 

interes sestavljajo bodisi ribolovne možnosti bodisi ribištvo v izključni ekonomski coni 

države članice pobudnice. Obširen in pregleden pristop pri posvetovanju z drugimi 

državami članicami bo pomagal ugotoviti, katere države članice imajo neposreden 

upravljalni interes za ribištvo, na katerega bodo ti ukrepi vplivali. Zelo priporočljivo je, 

da ustrezni nacionalni organi dovolj zgodaj vzpostavijo sodelovanje na ravni držav članic 

med organi za ribištvo in organi za ohranjanje narave ter drugimi pristojnimi oddelki 

(npr. nadzor ribištva, pomorske zadeve itd.). 

 Priprava skupnega priporočila in posvetovanje z deležniki  

 

Člen 11(3) uredbe o SRP se nanaša na šestmesečni časovni okvir, v katerem morajo 

države članice predložiti skupno priporočilo, ko zadevne države članice menijo, da je 

država članica pobudnica zagotovila zadostne informacije o zahtevanih ohranitvenih 

ukrepih. To pomeni, da potem ko je država članica pobudnica zagotovila drugim 

državam članicam zadostne informacije o zahtevanih ukrepih, imajo države članice na 

voljo šest mesecev za predložitev skupnega priporočila. Komisija ima nato na voljo tri 

mesece, da preveri, ali so ukrepi skladni z obstoječo zakonodajo (tj. kot je veljavna: 

uredbo o SRP, okvirno direktivo o morski strategiji ter direktivama o pticah in habitatih), 

izvede presojo na podlagi znanstvenih mnenj in sprejme ukrepe na podlagi delegirane 

uredbe.  

Ker so lahko postopek zbiranja informacij in potrebna znanstvena presoja ter tudi 

priprave skupnih priporočil dolgotrajni, bi bilo to treba skrbno načrtovati.  Kot dobra 

praksa se šteje, če se zagotovita pravočasna vključitev deležnikov in preglednost 

postopkov, vključno s časovnim načrtom.  Prav tako se kot dobra praksa štejejo 

neformalna posvetovanja z drugimi državami članicami in zadevnimi deležniki pred 

sprožitvijo uradnega šestmesečnega obdobja. 

Med pripravo skupnih priporočil se morajo države članice v skladu s členom 18(2) 

uredbe o SRP posvetovati s svetovalnimi sveti, ustanovljenimi na podlagi uredbe o SRP.  

Da bi bilo to posvetovanje smiselno in skladno z drugimi uveljavljenimi področji dobre 

prakse8, so bile pri posvetovanju s partnerji (državami članicami in deležniki) 

opredeljene naslednje dobre prakse: 

(a) pravočasno razkritje in preprost dostop do pomembnih informacij, vključno z 

okvirnim časovnim načrtom; 

                                                           
8 Glej npr. pomembne elemente v ‚Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o 

Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov‘. 
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(b) ustrezen čas, ki ga morajo imeti partnerji na razpolago, da lahko analizirajo in 

predložijo pripombe o ključnih pripravljalnih dokumentih;  

(c) razpoložljivi načini, na katere lahko partnerji postavljajo vprašanja, 

zagotavljajo prispevke in so obveščeni o tem, kako so se upoštevali njihovi 

predlogi; 

(d) posredovanje rezultatov posvetovanja drugim. 

Ker je Komisija pooblaščena za sprejetje ukrepov, vsebovanih v skupnem priporočilu, je 

ključnega pomena, da so ukrepi v skupnem priporočilu jasni, popolni, ustrezajo namenu 

in so skladni s členom 11(1) uredbe o SRP. Izhodišče procesa so zaveze na podlagi 

okoljske zakonodaje Unije in cilji ohranjanja9 zadevnih območij. 

3.2 Informacije, priložene skupnemu priporočilu  

Države članice bi morale zagotoviti, da so njihovim skupnim priporočilom priložene 

potrebne biološke, okoljske, socialne, gospodarske, tehnične in morebitne druge 

informacije, ki se zdijo pomembne, da lahko Komisija izvede svoje presoje v skladu z 

določbami člena 11 uredbe o SRP, vključno z ustreznimi znanstvenimi mnenji.  

Predlagani ukrepi bi morali biti potrebni za namen izpolnjevanja okoljske zakonodaje iz 

točke 1 tega dokumenta. Ti ukrepi bi morali biti sorazmerni z zasledovanimi cilji in bi 

morali upoštevati trajnostni razvoj ter socialne in gospodarske vplive predvidenega 

ukrepa. Predlagani ukrepi bi morali biti jasno opisani, da se dokaže, kako so skladni s 

cilji ohranjanja za zadevno območje in previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, 

„v skladu s katerim pomanjkanje ustreznih znanstvenih informacij ne sme upravičiti 

odložitve ali nesprejetja ukrepov upravljanja za ohranitev ciljnih vrst, z njimi povezanih 

ali od njih odvisnih vrst ter neciljnih vrst in njihovega okolja“ (člen 4(8) uredbe o SRP).  

V spodnjem okviru so opredeljene dobre prakse in primeri informacij, ki morajo biti 

vključeni v predložitev skupnih priporočil. Seznam ni izčrpen.  

ELEMENTI DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z INFORMACIJAMI, KI JIH 

PRISKRBIJO DRŽAVE ČLANICE S PREDLOŽITVIJO SKUPNIH 

PRIPOROČIL 

1. Stanje ohranjenosti zaščitenih habitatov in/ali vrst ter cilji ohranjanja območja 

Natura 200010 bi morali biti jasno opredeljeni.  

2. Znanstvena mnenja, priložena skupnim priporočilom, bi morala biti zanesljiva in po 

potrebi vključevati podrobno kartiranje zaščitenih habitatov.  

3. Ribolovne dejavnosti bi morale biti ustrezno opisane. Primeri informacij, ki se lahko 

vključijo, so: operativni statistični podatki o flotah, kot so dejavnost flot na območju in v 

                                                           
9 Na podlagi okvirne direktive o morski strategiji bi bila to presoja okoljskega stanja (člen 8(1)(a)) in 

oblikovanje okoljskih ciljnih vrednosti (člen 10) za dosego dobrega okoljskega stanja. 
10 Na podlagi okvirne direktive o morski strategiji bi bila to presoja okoljskega stanja (člen 8(1)(a)) in 

oblikovanje okoljskih ciljnih vrednosti (člen 10) za dosego dobrega okoljskega stanja. 
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regiji, porazdelitev flot (po državah, opremi in vrstah); opredelitev držav članic s 

trenutno dejavnim ribiškim interesom v območju; posebne informacije o ribolovnih 

dejavnostih/tehnikah, ciljnih vrstah in vrstah prilova, naporu in uporabi prostora za 

posamezna območja; sezonski vzorci ribolovne dejavnosti v nedavnih časovnih obdobjih, 

npr. 3–5 letih; in verjetni vzorci ribolovne dejavnosti v prihodnosti. 

4. Učinki ribolovnih dejavnosti na zaščitene habitate in/ali vrste bi morali biti ustrezno 

opisani in ocenjeni. Primeri informacij, ki se lahko vključijo, so: opredelitev ogrožajočih 

ribolovnih dejavnosti; znani in verjetni vplivi različnih vrst ribolovnega orodja na 

zaščitene habitate in/ali vrste; medsebojni vplivi med ribolovnimi dejavnostmi ter 

zaščitenimi habitati in/ali vrstami; lokalizirani ali za posamezna območja značilni vplivi 

različnih vrst ribolovnega orodja na zaščitene habitate in/ali vrste.  

Zagotoviti je treba tudi informacije o znanih in verjetnih vplivih drugih neribolovnih 

človeških dejavnosti na območju ter o kumulativnih učinkih na zaščitene habitate in/ali 

vrste. 

5. Opisati bi bilo treba pričakovane koristi predlaganih ukrepov za ohranjenost zaščitenih 

območij (v smislu ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in/ali vrst ali dobrega 

okoljskega stanja na podlagi okvirne direktive o morski strategiji). 

6. Opisati bi bilo treba pričakovane vplive predlaganih ukrepov na ribolovne dejavnosti, 

vključno z družbeno-ekonomskimi vplivi. Za nove ukrepe, ki spadajo v okvir programa 

ukrepov na podlagi okvirne direktive o morski strategiji, bi bilo treba vključiti analize 

stroškov in koristi ali presoje vplivov v skladu s členom 13(3) okvirne direktive o morski 

strategiji. 

7. Predvideti bi bilo treba ustrezno spremljanje izvajanja ukrepov glede na ribolov, na 

katerega vplivajo, ter okoljske cilje, ki jih je treba uresničiti, in njihovo redno 

pregledovanje, tj. ukrepe za spremljanje in presojo ohranitve in/ali obnove habitatov 

in/ali vrst znotraj območja, vključno s časovnim okvirom za pregled ukrepov.  

8. Ovrednotiti in ustrezno sporočiti bi bilo treba možno premestitev ribolovnega napora 

in njen vpliv na nova območja. 

9. Jasno bi bilo treba opredeliti predlagane ukrepe nadzora in izvrševanja. Primeri 

informacij, ki se lahko vključijo, so: nadzorni ukrepi, ki jih predvideva zadevna država 

članica ali regionalne organizacije, morebitni ekološki in varovalni pasovi za zagotovitev 

zaščite območij in/ali učinkoviti nadzorni ukrepi. 

10. Po potrebi bi bilo treba zagotoviti informacije o usklajevanju s sosednjimi državami 

članicami. Zagotoviti je treba tudi informacije o posvetovanju z zadevnimi svetovalnimi 

sveti. 
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3.3 Sprejetje delegiranega akta 

Komisija ima na voljo tri mesece za sprejetje delegiranega akta na podlagi člena 11(3) 

uredbe o SRP v povezavi s členom 18 uredbe o SRP.  

Službe Komisije ovrednotijo skupno priporočilo. Komisija se pri tem posvetuje z 

ustreznimi znanstvenimi organi v skladu s členom 26 uredbe o SRP, po potrebi pa ji 

pomaga Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: 

STECF), ki zagotavlja ustrezne znanstvene presoje. Ocena, ki jo opravi STECF, mora 

biti potrjena na njegovem plenarnem zasedanju. Zato je pomembno, da se upošteva urnik 

plenarnih zasedanj STECF za pravočasno izvedbo te ocene. 

Če je ocena služb Komisije pozitivna, Komisija pripravi osnutek delegirane uredbe in ga 

predloži ustreznim strokovnim skupinam v posvetovanje, nato sprejme delegirano 

uredbo.    

Potem ko Komisija sprejme delegirano uredbo, nastopi dvomesečno obdobje, v katerem 

lahko Evropski parlament in Svet izrazita nasprotovanje, to obdobje pa je mogoče enkrat 

podaljšati. Če v tem časovnem okviru ni nasprotovanja, se delegirana uredba objavi v 

Uradnem listu EU in začne veljati. 

Seznam skupnih priporočil, predloženih Komisiji, ter sprejetih in objavljenih delegiranih 

uredb je na voljo na spletnih straneh služb Komisije: 

 

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

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

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_sl.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm.
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PRILOGA – UPOŠTEVNE DOLOČBE 

 

Členi 4(1), 11, 18 in 26 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki 

 

„Člen 4  

 

Opredelitev pojmov 

 

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

 

(8) ,previdnostni pristop k upravljanju ribištva‘ iz člena 6 Sporazuma Združenih narodov 

o staležih rib pomeni pristop, v skladu s katerim pomanjkanje ustreznih znanstvenih 

informacij ne sme upravičiti odložitve ali nesprejetja ukrepov upravljanja za ohranitev 

ciljnih vrst, z njimi povezanih ali od njih odvisnih vrst in neciljnih vrst ter njihovega 

okolja; 

 

(22) ,država članica z neposrednim upravljalnim interesom‘ pomeni državo članico z 

interesom, ki ga sestavljajo bodisi ribolovne možnosti bodisi ribištvo v izključni 

ekonomski coni zadevne države članice, ali – v Sredozemskem morju – tradicionalni 

ribolov na odprtem morju. 

 

(…) 

Člen 11 

Ohranitveni ukrepi, potrebni za izpolnjevanje obveznosti na podlagi okoljske zakonodaje 

Unije 

1.   Države članice se pooblasti, da sprejmejo ohranitvene ukrepe, ki ne vplivajo na 

ribiška plovila drugih držav članic, ki se uporabljajo v vodah pod njihovo suverenostjo 

ali jurisdikcijo ter so nujni za izpolnjevanje obveznosti na podlagi člena 13(4) Direktive 

2008/56/ES, člena 4 Direktive 2009/147/ES ali člena 6 Direktive 92/43/EGS, pod 

pogojem, da so ti ukrepi skladni s cilji iz člena 2 te uredbe, izpolnjujejo cilje zadevne 

zakonodaje Unije, ki naj bi jo izvajali, ter so vsaj tako strogi kot ukrepi iz zakonodaje 

Unije. 

2.   Kadar država članica (v nadaljnjem besedilu: država članica pobudnica) meni, da je 

za upoštevanje obveznosti iz odstavka 1 treba sprejeti ukrepe, druge države članice pa 

imajo neposredni upravljalni interes za ribištvo, na katerega bodo ti ukrepi vplivali, je 

Komisija pooblaščena, da na zahtevo sprejme te ukrepe z delegiranimi akti v skladu s 

členom 46. V ta namen se smiselno uporablja člen 18(1) do (4) in (6). 

3.   Država članica pobudnica Komisiji in drugim državam članicam z neposrednim 

upravljalnim interesom predloži ustrezne informacije o potrebnih ukrepih, vključno z 

njihovo utemeljitvijo, podprto z znanstvenimi dokazi ter podrobnostmi o praktičnem 

izvajanju in izvrševanju ukrepov. Država članica pobudnica in druge države članice z 

neposrednim upravljalnim interesom lahko v šestih mesecih po predložitvi zadostnih 



 

8 

 

informacij predložijo skupno priporočilo, kakor je opredeljeno v členu 18(1). V treh 

mesecih od prejema popolne zahteve Komisija sprejme ukrepe in pri tem upošteva vsako 

razpoložljivo znanstveno mnenje. 

Če se vse države članice ne strinjajo s skupnim priporočilom, ki se ga Komisiji predloži v 

skladu s prvim pododstavkom in v roku, ki je v njem določen, ali če se smatra, da skupno 

priporočilo ni skladno z zahtevami iz odstavka 1, lahko Komisija predloži predlog v 

skladu s Pogodbo. 

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 sprejme Komisija v nujnih primerih ukrepe, v primeru 

da ni skupnega priporočila iz odstavka 3. Ukrepi, ki se sprejmejo v nujnih primerih, so 

omejeni na tiste ukrepe, brez katerih bi bilo ogroženo doseganje ciljev, povezanih z 

vzpostavitvijo ohranitvenih ukrepov v skladu z direktivami iz odstavka 1 in namere držav 

članic. 

5.   Ukrepi iz odstavka 4 se uporabljajo največ 12 mesecev, kar se lahko podaljša še za 

največ 12 mesecev, kadar so izpolnjeni pogoji iz navedenega odstavka. 

6.   Komisija spodbuja sodelovanje med zadevno državo članico in drugimi državami 

članicami z neposrednim upravljalnim interesom za zadevno ribištvo med izvajanjem in 

izvrševanjem ukrepov, sprejetih na podlagi odstavkov 2, 3 in 4. 

(…) 

Člen 18 

Regionalno sodelovanje pri ohranitvenih ukrepih 

1.   Kadar je bilo na Komisijo preneseno pooblastilo, vključno z večletnim načrtom, 

vzpostavljenim v skladu s členi 9 in 10 ter primeri iz členov 11 in 15(6), da sprejme 

delegirane ali izvedbene akte v zvezi z ohranitvenim ukrepom Unije, ki se uporablja za 

ustrezno geografsko območje, se lahko države članice, ki imajo neposreden upravljalni 

interes, na katerega ti ukrepi vplivajo, v roku, določenem v ustreznem ohranitvenem 

ukrepu in/ali večletnem načrtu, dogovorijo o predložitvi skupnih priporočil za uresničitev 

ciljev ustreznih ohranitvenih ukrepov Unije, večletnih načrtov ali posebnih načrtov 

iztovarjanja, ali kombinacijo le-teh. Komisija pred potekom roka za predložitev skupnih 

priporočil s strani držav članic ne sprejme nikakršnih delegiranih ali izvedbenih aktov. 

2.   Za namen odstavka 1 države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes, na 

katerega vplivajo ukrepi iz odstavka 1, med seboj sodelujejo pri pripravi skupnih 

priporočil. Posvetujejo se tudi z ustreznimi svetovalnimi sveti. Komisija omogoča lažje 

sodelovanje med državami članicami, po potrebi z zagotavljanjem, da se od ustreznih 

znanstvenih teles pridobijo znanstveni prispevki. 

3.   Kadar je skupno priporočilo predloženo v skladu z odstavkom 1, se na Komisijo 

prenese pooblastilo, da lahko sprejema te ukrepe z delegiranimi ali izvedbenimi akti, pod 

pogojem, da je tako priporočilo združljivo z ustreznimi ohranitvenimi ukrepi in/ali 

večletnim načrtom. 
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4.   Kadar se ohranitveni ukrep uporablja za določen stalež rib, ki si ga države članice 

delijo s tretjimi državami in ga upravljajo večstranske ribiške organizacije ali se 

upravlja na podlagi dvostranskih in večstranskih sporazumov, si Unija prizadeva, da se z 

ustreznimi partnerji dogovori o potrebnih ukrepih, da se dosežejo cilji iz člena 2. 

5.   Države članice zagotovijo, da skupna priporočila o ohranitvenih ukrepih, ki jih je 

treba sprejeti v skladu z odstavkom 1, temeljijo na najboljšem razpoložljivem 

znanstvenem mnenju in da izpolnjujejo naslednje zahteve: 

(a) so skladna s cilji iz člena 2; 

(b) so skladna s področjem uporabe in cilji zadevnega ohranitvenega ukrepa; 

(c) so skladna s področjem uporabe ter učinkovito izpolnjujejo cilje in merljive cilje, 

določene v zadevnem večletnem načrtu; 

(d) so vsaj tako strogi kot ukrepi iz prava Unije. 

6.   Kadar se vsem državam članicam ne uspe dogovoriti o skupnih priporočilih, ki jih je 

v skladu z odstavkom 1 treba poslati Komisiji v določenem roku, ali če se šteje, da 

skupna priporočila o ohranitvenih ukrepih niso skladna s cilji in merljivimi cilji zadevnih 

ohranitvenih ukrepov, lahko Komisija predloži predlog za ustrezne sklepe v skladu s 

Pogodbo. 

7.   Poleg primerov iz odstavka 1 lahko države članice, ki imajo neposreden upravljalni 

interes za ribištvo na geografsko opredeljenem območju, pripravijo tudi skupna 

priporočila Komisiji v zvezi z ukrepi, ki bi jih ta morala predlagati ali sprejeti. 

8.   Države članice se lahko pooblasti, da kot dopolnilne ali alternativne metode 

regionalnega sodelovanja v okviru ohranitvenega ukrepa Unije, ki se uporablja za 

zadevno geografsko območje, tudi v okviru večletnega načrta, vzpostavljenega v skladu s 

členoma 9 in 10, v določenem roku sprejmejo ukrepe, v katerih podrobneje določijo ta 

ohranitveni ukrep. Zadevne države članice pri sprejemanju takšnih ukrepov tesno 

sodelujejo. Odstavki 2, 4 in 5 tega člena se uporabljajo smiselno. Komisija sodeluje v 

postopku, ki vodi do takega sprejetja, in njene opombe se upoštevajo. Države članice 

zadevne nacionalne ukrepe sprejmejo le, če so vse zadevne države članice soglašale z 

vsebino ukrepov. Kadar Komisija meni, da ukrep države članice ni skladen s pogoji, 

določenimi v zadevnem ohranitvenem ukrepu, lahko od zadevne države članice oziroma 

zadevnih držav članic zahteva spremembo ali razveljavitev tega ukrepa in to zahtevo 

ustrezno utemelji. 

(…) 

 

Člen 26  

Posvetovanje z znanstvenimi organi  

Komisija se posvetuje z ustreznimi znanstvenimi organi. Po potrebi se posvetuje s 

STECF, in sicer o zadevah, ki se nanašajo na ohranjanje in upravljanje živih morskih 
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virov, vključno z biološkimi, gospodarskimi, okoljskimi, socialnimi in tehničnimi 

vprašanji. Pri posvetovanju z znanstvenimi organi se upošteva pravilno upravljanje 

javnih sredstev s ciljem preprečevanja podvajanja dela takšnih organov.“ 

 

Člen 6 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  

„Člen 6 

1. Za posebna ohranitvena območja države članice določijo potrebne ohranitvene 

ukrepe, ki po potrebi vključujejo ustrezne načrte upravljanja, pripravljene posebej za ta 

območja ali zajete v drugih razvojnih načrtih, ter ustrezne zakonske, upravne ali 

pogodbene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam naravnih habitatnih tipov iz 

Priloge I in vrst iz Priloge II na teh območjih. 

2. Države članice storijo vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih preprečijo 

slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so 

bila območja določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na cilje te 

direktive. 

3. Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali 

zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno 

vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje 

ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob 

upoštevanju določb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali 

projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega 

območja, in, če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti. 

4. Če je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt ali projekt iz 

nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa, vključno tistih socialne ali 

gospodarske narave, in ni drugih ustreznih rešitev, država članica izvede vse izravnalne 

ukrepe, potrebne za zagotovitev varstva celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih 

izravnalnih ukrepih obvesti Komisijo. 

Če je zadevno območje območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali 

prednostno vrsto, se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali javno 

varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega pomena za okolje ali drugimi, po 

predhodnem mnenju Komisije nujnimi razlogi prevladujočega javnega interesa.“ 

 

Člen 4 Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic 

 

„Člen 4 

 

1. Vrste iz Priloge I so predmet posebnih ukrepov za ohranitev njihovih habitatov, da se 

zagotovi preživetje in razmnoževanje teh vrst na njihovem območju razširjenosti. 
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V zvezi s tem se upoštevajo: 

 

(a) vrste, ki jim grozi izumrtje; 

 

(b) vrste, občutljive na določene spremembe v svojih habitatih; 

 

(c) vrste, za katere se šteje, da so redke, ker so njihove populacije majhne ali pa so 

omejeno lokalno razširjene; 

 

(d) druge vrste, ki zahtevajo posebno pozornost zaradi posebne narave svojih habitatov. 

 

Kot osnova za vrednotenje se upoštevajo trendi in nihanja populacijskih nivojev. 

 

Države članice razvrstijo zlasti ozemlja, ki so glede na število in velikost najprimernejša, 

kot posebna območja varstva za ohranjanje teh vrst, upoštevaje varstvene zahteve teh 

vrst na geografskem območju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva. 

 

2. Države članice sprejmejo podobne ukrepe za redno pojavljajoče se selitvene vrste, ki 

niso navedene v Prilogi I, upoštevaje njihovo potrebo po varstvu na geografskem 

območju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva, kar zadeva njihova območja za 

razmnoževanje, goljenje in prezimovanje ter počivališča na njihovih selitvenih poteh. 

Države članice zato posvetijo posebno pozornost varovanju mokrišč ter zlasti mokrišč 

mednarodnega pomena. 

 

3. Države članice predložijo Komisiji vse ustrezne informacije, tako da lahko sprejme 

primerne pobude za usklajevanje, potrebno za zagotovitev, da območja, predvidena v 

odstavkih 1 in 2, tvorijo jasno celoto, ki izpolnjuje varstvene zahteve teh vrst na 

geografskem območju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva. 

 

4. V zvezi z območji varstva iz odstavkov 1 in 2 države članice sprejmejo primerne 

ukrepe, da ne pride do onesnaženja ali poslabšanja stanja habitatov ali kakršnih koli 

motenj, ki v taki meri vplivajo na ptice, da bi bilo to pomembno glede na cilje tega člena. 

Države članice si prizadevajo, da ne bi prišlo do onesnaženja ali poslabšanja stanja 

habitatov tudi izven teh območij varstva.“ 

 

 

Člen 13(4) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike 

morskega okolja (Okvirne direktive o morski strategiji) 

 

„4. Programi ukrepov, oblikovani v skladu s tem členom, vključujejo prostorske 

varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam zaščitenih 

morskih območij, ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih ekosistemov, kot so 

posebna ohranitvena območja v skladu z Direktivo o habitatih, posebna območja varstva 

v skladu z Direktivo o pticah in zaščitena morska območja, kakor so se dogovorile 

Skupnost oziroma zadevne države članice v okviru mednarodnih ali regionalnih 

sporazumov, katerih pogodbenice so.“ 


