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DYREKTYWA RADY 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. UE.L. z dnia 22 lipca 1992 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności
jego art. 130s,
uwzględniając wniosek Komisji(1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),
a także mając na uwadze, co następuje:
zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, w tym ochrona siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory jest istotnym celem stanowiącym element realizacji ogólnego interesu
Wspólnoty wyrażonego w art. 130r Traktatu;
polityka Wspólnoty Europejskiej i program działań w zakresie ochrony środowiska (na lata
1987-1992)(4) przewidują środki dotyczące ochrony przyrody i zasobów naturalnych;
uznając za główny cel niniejszej dyrektywy wspieranie zachowania różnorodności biologicznej
przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych, niniejsza
dyrektywa przyczynia się do realizacji ogólnego celu polegającego na trwałym rozwoju; zachowanie
takiej różnorodności biologicznej może w niektórych przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz
pobudzania działalności człowieka;
na europejskim terytorium Państw Członkowskich stan siedlisk przyrodniczych nadal się
pogarsza i coraz większa liczba dzikich gatunków jest poważnie zagrożona; jeśli się uwzględni, iż
zagrożone siedliska i gatunki tworzą część dziedzictwa naturalnego Wspólnoty i że dotyczące ich
zagrożenia mają często charakter transgraniczny, konieczne jest w celu ich ochrony podjęcie środków
na poziomie wspólnotowym;
ze względu na zagrożenia niektórych typów siedlisk przyrodniczych i niektórych gatunków
konieczne jest, w celu wspierania szybkiego wprowadzenia w życie środków zmierzających do ich
ochrony, uznanie ich za mające priorytetowe znaczenie;
w celu odtworzenia lub zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, objętych zakresem
zainteresowania Wspólnoty, we właściwym stanie ochrony, konieczne jest wyznaczenie specjalnych
obszarów ochrony w celu stworzenia spójnej europejskiej sieci ekologicznej zgodnie z wyznaczonym
harmonogramem;
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wszelkie wyznaczone obszary, w tym obszary sklasyfikowane obecnie lub w przyszłości jako
obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa(5), będą musiały zostać włączone do spójnej europejskiej sieci
ekologicznej;
jest właściwe, aby na każdym wyznaczonym obszarze wprowadzić konieczne środki przy
uwzględnieniu realizowanych celów w dziedzinie ochrony;
tereny kwalifikujące się do wyznaczenia na specjalne obszary ochrony są proponowane przez
Państwa Członkowskie, ale jednocześnie należy ustanowić procedurę umożliwiającą w wyjątkowych
przypadkach wyznaczenie terenu, który nie został zaproponowany przez Państwo Członkowskie, a
który jest uznawany przez Wspólnotę za istotny dla utrzymania lub przetrwania typów siedlisk
przyrodniczych lub gatunków o znaczeniu priorytetowym;
należy dokonać odpowiedniej oceny każdego planu lub programu mogącego mieć istotny
wpływ na cele w zakresie ochrony terenu, który został wyznaczony lub też zostanie wyznaczony w
przyszłości;
uznaje się, iż przyjęcie środków mających na celu wspieranie ochrony siedlisk przyrodniczych
i gatunków o znaczeniu priorytetowym, ważnych dla Wspólnoty, stanowi wspólną odpowiedzialność
wszystkich Państw Członkowskich; te środki jednakże mogą wiązać się z nadmiernym obciążeniem
finansowym dla niektórych Państw Członkowskich z jednej strony, ze względu na nierównomierne
rozmieszczenie takich siedlisk oraz gatunków w całej Wspólnocie, oraz z drugiej strony, ze względu
na to, że zasada "zanieczyszczający płaci" może mieć tylko ograniczone zastosowanie w
szczególnym przypadku ochrony przyrody;
dlatego też uzgodniono, iż w tym wyjątkowym przypadku powinno zostać zapewnione
współfinansowanie ze środków Wspólnoty w ramach limitów środków udostępnianych na mocy decyzji
Wspólnoty;
planowanie zagospodarowania terenów i polityka rozwoju powinny zachęcać do utrzymania
cech krajobrazu o dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory;
należy ustanowić system nadzoru stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych
niniejszą dyrektywą;
dla niektórych gatunków fauny i flory wymagany jest ogólny system ochrony w celu
uzupełnienia dyrektywy 79/409/EWG; należy zapewnić środki gospodarowania niektórymi gatunkami,
jeśli uzasadnia to stan ich ochrony, w tym zakaz stosowania niektórych środków chwytania lub
zabijania, przewidując jednocześnie możliwość odstępstw pod pewnymi warunkami;
w celu zapewnienia, że wykonanie przepisów niniejszej dyrektywy jest monitorowane, Komisja
będzie okresowo przygotowywać zbiorcze sprawozdania, między innymi na podstawie informacji
przesłanych jej przez Państwa Członkowskie, dotyczące stosowania przepisów prawa krajowego
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy;
w celu wykonania niniejszej dyrektywy istotne jest pogłębianie wiedzy naukowej i technicznej;
wobec tego właściwe jest wspieranie koniecznych prac badawczych i naukowych;
postęp naukowy i techniczny oznacza, że musi istnieć możliwość dostosowania załączników;
należy ustalić procedurę, według której Rada może zmieniać załączniki;
należy ustanowić komitet regulacyjny wspierający Komisję przy wykonywaniu niniejszej
dyrektywy, w szczególności gdy podejmowane są decyzje o współfinansowaniu przez Wspólnotę;
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Należy zapewnić środki dodatkowe regulujące ponowne wprowadzenie niektórych rodzimych
gatunków fauny i flory oraz ewentualnego wprowadzenia gatunków obcych;
edukacja i ogólne informacje dotyczące celów niniejszej dyrektywy są istotne dla zapewnienia
jej skutecznego wykonania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Definicje
Artykuł 1
Do celów niniejszej dyrektywy:
a)

ochrona oznacza zespół środków wymaganych do zachowania lub odtworzenia siedlisk
przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony,
określonym w lit. e) oraz i);

b)

siedliska przyrodnicze oznaczają obszary lądowe lub wodne wyodrębnione w oparciu o cechy
geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne, jak i półnaturalne;

c)

typy siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty oznaczają te siedliska w obrębie
terytorium, określonym w art. 2, które:
i)

są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu;

ii)

mają niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego ze
swej istoty obszaru występowania;

iii)

stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z pięciu następujących
regionów
biogeograficznych:
alpejskiego,
atlantyckiego,
kontynentalnego,
makaronezyjskiego i śródziemnomorskiego.

lub

lub

Te typy siedlisk są wymienione lub mogą być wymienione w załączniku I;
d)

typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym oznaczają typy siedlisk
przyrodniczych zagrożonych zanikiem, które występują na terytorium określonym w art. 2 i w
odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu
wielkości ich naturalnego zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium, określonego w art.
2; typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym są w załączniku I oznaczone
gwiazdką*;

e)

stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumę oddziaływań na siedlisko przyrodnicze
oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego długofalowe naturalne
rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych
gatunków w obrębie terytorium, o którym mowa w art. 2.
Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za "właściwy", jeśli:
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–

jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się
powiększają,

–

szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i
prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz

–

stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, w rozumieniu lit. i);

f)

siedlisko gatunku oznacza środowisko określone przez szczególne czynniki abiotyczne i
biotyczne, w którym gatunek ten żyje w dowolnym stadium swojego cyklu biologicznego;

g)

gatunki ważne dla Wspólnoty oznaczają te gatunki, które w obrębie terytorium określonego w
art. 2 są:
i)

zagrożone, z wyjątkiem tych gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium jest
znikomy i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w zachodnim regionie
palearktycznym; lub

ii)

podatne na zagrożenie, to znaczy takie, o których sądzi się, że mogą w najbliższej
przyszłości przejść do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące
przyczyną zagrożenia będą na nie nadal oddziaływać; lub

iii)

rzadkie, to znaczy o niewielkich populacjach, które nie są obecnie ani zagrożone, ani
podatne na zagrożenie, ale podlegają ryzyku zagrożenia. Gatunki występują w
obrębie ograniczonych obszarów geograficznych lub są znacznie rozproszone na
większym obszarze, lub

iv)

endemiczne i wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter ich
siedliska i/lub potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na te siedliska i/lub
potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na stan ich ochrony.

Gatunki te są wymienione lub mogą być wymienione w załączniku II i/lub w załączniku
IV albo V;
h)

gatunki o znaczeniu priorytetowym oznaczają gatunki wymienione w lit. g) ppkt i), w
odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu
wielkości ich naturalnego zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium, o którym mowa w
art. 2; te gatunki o znaczeniu priorytetowym są w załączniku II oznaczone gwiazdką;

i)

stan ochrony gatunków oznacza sumę oddziaływań na te gatunki, mogących mieć wpływ na
ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość ich populacji w obrębie terytorium, o którym mowa w
art. 2.

Stan ochrony gatunków zostanie uznany za "właściwy" jeśli:
–

dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same
utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk
przyrodniczych;

–

naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej
się przewidzieć przyszłości, oraz

–

istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać
swoje populacje przez dłuższy czas;
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j)

teren oznacza geograficznie określony obszar o wyraźnie wyznaczonym rozmiarze;

k)

teren mający znaczenie dla Wspólnoty oznacza teren, który w regionie lub regionach
biogeograficznych, do których należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub
odtworzenia typu siedliska przyrodniczego we właściwym stanie ochrony, wymienionego w
załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II, a także może się znacząco przyczynić
do spójności sieci Natura 2000, o której mowa w art. 3 i/lub przyczynia się znacząco do
zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu lub regionów
biogeograficznych.
W przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach terenom mającym
znaczenie dla Wspólnoty odpowiadają tereny w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków,
stanowiące fizyczne lub biologiczne czynniki istotne dla ich życia lub reprodukcji;

l)

specjalny obszar ochrony oznacza teren mające znaczenie dla Wspólnoty wyznaczony przez
Państwa Członkowskie w drodze ustawy, decyzji administracyjnej i/lub umowy, na którym są
stosowane konieczne środki ochronne w celu zachowania lub odtworzenia, we właściwym
stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych i/lub populacji gatunków, dla których teren został
wyznaczony;

m)

okaz oznacza każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe, należące do gatunków
wymienionych w załącznikach IV i V, dowolną część lub ich pochodną oraz inne towary, które
wydają się być częściami lub produktami otrzymanymi ze zwierząt lub roślin tych gatunków,
według załączonego dokumentu, opakowania, oznaczenia lub etykiety albo na podstawie
innych okoliczności;

n)

komitet oznacza komitet ustanowiony zgodnie z art. 20.
Artykuł 2

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności
biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim
terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat.
2. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu zachowanie lub
odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory
ważnych dla Wspólnoty.
3. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą uwzględniają wymogi gospodarcze,
społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.
Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków
Artykuł 3
1. Zostanie stworzona spójna europejska sieć ekologiczna specjalnych obszarów ochrony,
pod nazwą Natura 2000. Ta sieć, złożona z terenów, na których znajdują się typy siedlisk
przyrodniczych wymienione w załączniku I i siedliska gatunków wymienione w załączniku II, umożliwi
zachowanie tych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich
naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie.
Sieć Natura 2000 obejmie specjalne obszary ochrony sklasyfikowane przez Państwa
Członkowskie zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG.
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2. Każde Państwo Członkowskie bierze udział w tworzeniu Natury 2000 proporcjonalnie do
występowania na jego terytorium typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, o których mowa w
ust. 1. W tym celu każde Państwo Członkowskie wyznacza, zgodnie z art. 4, tereny stanowiące
specjalne obszary ochrony przy uwzględnieniu celów określonych w ust. 1.
3. Państwa Członkowskie, w razie potrzeby, podejmują starania w celu poprawy ekologicznej
spójności Natury 2000 poprzez zachowanie oraz, w stosownych przypadkach, rozwinięcie cech
krajobrazu o dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory, jak to określono w art. 10.
Artykuł 4
1. Na podstawie kryteriów określonych w załączniku III (etap 1) oraz stosownych informacji
naukowych każde Państwo Członkowskie proponuje wykaz terenów, wskazując, które typy siedlisk
przyrodniczych z załącznika I i które gatunki z załącznika II są rodzime w odniesieniu do terytorium, na
którym tereny się znajdują. W przypadku gatunków zwierząt rozmieszczonych na dużych obszarach,
te tereny odpowiadają miejscom w obrębie naturalnego zasięgu tych gatunków, w których występują
fizyczne lub biologiczne czynniki istotne dla ich życia i reprodukcji. W przypadku gatunków wodnych, o
zasięgu obejmującym duże obszary, te tereny zostaną zaproponowane tylko tam, gdzie istnieje dający
się jednoznacznie określić obszar, na którym występują fizyczne i biologiczne czynniki istotne dla ich
życia i reprodukcji. W stosownych przypadkach Państwa Członkowskie proponują przyjęcie wykazu
terenów w świetle wyników nadzoru, określonego w art. 11.
Niniejszy wykaz zostaje przekazany Komisji w ciągu trzech lat od notyfikacji niniejszej
dyrektywy, wraz z informacją na temat każdego terenu. Taka informacja obejmuje mapę terenu, jego
nazwę, lokalizację, wielkość oraz dane wynikające z zastosowania kryteriów wymienionych w
załączniku III (etap I), przedstawione na formularzu określonym przez Komisję zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 21.
2. Na podstawie kryteriów określonych w załączniku III (etap 2) i w ramach zarówno każdego
z pięciu regionów biogeograficznych wymienionych w art. 1 lit. c) ppkt iii), jak i całego terytorium
określonego w art. 2 ust. 1, Komisja, w porozumieniu z każdym Państwem Członkowskim, opracowuje
projekt wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, oparty o wykazy poszczególnych Państw
Członkowskich, wskazujący te tereny, które utraciły jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych
albo jeden lub więcej gatunków o znaczeniu priorytetowym.
Państwa Członkowskie, w których tereny, obejmujące jeden lub więcej typów siedlisk
przyrodniczych albo jeden lub więcej gatunków o znaczeniu priorytetowym stanowią więcej niż 5 % ich
terytorium, mogą, w porozumieniu z Komisją, wystąpić o bardziej elastyczne stosowanie kryteriów
wymienionych w załączniku III (etap 2) przy wyborze wszystkich terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty znajdujących się na ich terytorium.
Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, określający te
spośród nich, które obejmują jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych albo jeden lub więcej
gatunków o znaczeniu priorytetowym, zostaje przyjęty przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w
art. 21.
3. Wykaz określony w ust. 2 sporządza się w ciągu sześciu lat od notyfikacji niniejszej
dyrektywy.
4. Po zatwierdzeniu terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z procedurą określoną
w ust. 2 zainteresowane Państwa Członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu
lat, wyznaczają ten teren jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w świetle
znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typu siedliska
przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II, a także do
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celów spójności Natury 2000 oraz w świetle zagrożenia degradacją lub zniszczeniem, na które
narażone są te tereny.
5. Wraz z umieszczeniem terenu w wykazie określonym w ust. 2 akapit trzeci podlega on
przepisom art. 6 ust. 2, 3 i 4.
Artykuł 5
1. W wyjątkowych przypadkach, gdy Komisja stwierdzi, że krajowy wykaz, o którym mowa
w art. 4 ust. 1, nie wymienia terenu, na którym znajduje się typ siedliska przyrodniczego lub gatunek o
znaczeniu priorytetowym na podstawie stosownych, wiarygodnych informacji naukowych, a który
uważa ona za istotny dla zachowania tego typu siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym
lub dla przetrwania tego gatunku o znaczeniu priorytetowym, zainicjowana zostaje dwustronna
procedura konsultacji między danym Państwem Członkowskim a Komisją, mająca na celu porównanie
danych naukowych wykorzystywanych przez każde z nich.
2. Jeśli z chwilą zakończenia okresu konsultacji, nieprzekraczającego sześciu miesięcy, spór
nie zostanie rozwiązany, Komisja przekazuje Radzie wniosek odnoszący się do wyboru terenu jako
terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty.
3. Rada, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy od daty
przedłożenia wniosku.
4. W czasie konsultacji i oczekiwania na decyzję Rady dany teren podlega przepisom art. 6
ust. 2.
Artykuł 6
1. Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne środki
ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania
opracowane specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz
odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym
wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków,
wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach.
2. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu
uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie
może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy.
3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie,
jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków
dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej
oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan
lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w
stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.
4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter
społeczny lub gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne
do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących
Państwo Członkowskie informuje Komisję.
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Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o
znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące się do
zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu
dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego.
Artykuł 7
Obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2, 3 i 4 niniejszej dyrektywy zastępują wszelkie obowiązki
wynikające z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 79/409/EWG w odniesieniu do obszarów
sklasyfikowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy lub uznanych w podobny sposób na mocy art. 4
ust. 2, poczynając od daty wykonania niniejszej dyrektywy albo od daty klasyfikacji lub uznania przez
Państwo Członkowskie na mocy dyrektywy 79/409/EWG, gdy ta ostatnia data jest późniejsza.
Artykuł 8
1. Równolegle z projektami dotyczącymi terenów kwalifikujących się do wyznaczenia jako
specjalne obszary ochrony, na których występują typy siedlisk przyrodniczych i/lub gatunki o
znaczeniu priorytetowym, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji, w stosownych przypadkach,
swoje preliminarze odnoszące się do współfinansowania przez Wspólnotę, uznawanego przez nie za
konieczne, aby mogły wypełnić swoje obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 1.
2. Komisja w porozumieniu z każdym zainteresowanym Państwem Członkowskim określa dla
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, w odniesieniu do których Państwo Członkowskie ubiega
się o współfinansowanie, środki konieczne do zachowania lub odtworzenia typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym występujących na tych terenach we właściwym
stanie ochrony, a także całkowite koszty tych środków.
3. Komisja w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi szacuje zakres
finansowania, w tym współfinansowania, koniecznego do realizacji środków, określonych w ust. 2,
między innymi uwzględniając skupienie na terytorium Państwa Członkowskiego typów siedlisk
przyrodniczych i/lub gatunków o znaczeniu priorytetowym oraz względnych obciążeń, które pociągają
za sobą wymagane środki.
4. Zgodnie z oceną, określoną w ust. 2 i 3, biorąc pod uwagę dostępne źródła finansowania na
mocy właściwych instrumentów Wspólnoty i zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, Komisja
przyjmuje traktowany priorytetowo ramowy program środków dotyczący współfinansowania, które
należy podjąć z chwilą, gdy teren zostanie wyznaczony na mocy art. 4 ust. 4.
5. Środki, które nie zostały włączone do ramowego programu ze względu na brak
wystarczających zasobów oraz te włączone do wspomnianego powyżej ramowego programu, które
jednak nie otrzymały koniecznego współfinansowania lub były tylko częściowo dofinansowane, zostają
ponownie rozpatrzone, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, w kontekście przeprowadzanego
co dwa lata przeglądu ramowego programu środków i mogą, w okresie oczekiwania na taki przegląd,
zostać odroczone przez Państwa Członkowskie. Ten przegląd uwzględnia, w stosownych
przypadkach, nową sytuację danego terenu.
6. Na obszarach, gdzie środki zależne od współfinansowania zostały odroczone, Państwa
Członkowskie powstrzymują się od stosowania nowych środków, które mogą spowodować
pogorszenie stanu tych obszarów.
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Artykuł 9
Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, okresowo dokonuje przeglądu
przyczyniania się sieci Natura 2000 do osiągnięcia celów, określonych w art. 2 i 3. W tym kontekście
może być rozważone zdeklasyfikowanie specjalnego obszaru ochrony, tam gdzie jest to uzasadnione
naturalnymi zmianami stwierdzonymi w wyniku nadzoru przewidzianego w art. 11.
Artykuł 10
Państwa Członkowskie, planując zagospodarowanie terenów i formułując politykę rozwoju, w
szczególności mając na względzie poprawę ekologicznej spójności sieci Natura 2000, dążą tam gdzie
uznają to za konieczne, do pobudzania zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają duże
znaczenie dla dzikiej fauny i flory.
Są to elementy, które ze względu na swą liniową lub ciągłą strukturę (takie jak rzeki i ich
brzegi albo tradycyjne systemy oznaczania granic terenu) bądź pełnioną funkcję ostoi (takie jak stawy
lub niewielkie lasy) są istotne dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich
gatunków.
Artykuł 11
Państwa Członkowskie prowadzą nadzór nad stanem ochrony siedlisk przyrodniczych i
gatunków, o których mowa w art. 2, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i
gatunków o znaczeniu priorytetowym.
Artykuł 12
1. Państwa Członkowskie podejmą wymagane środki w celu ustanowienia systemu ścisłej
ochrony gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a) w ich naturalnym zasięgu,
zakazujące:
a)

jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazów tych gatunków dziko
występujących

b)

celowego niepokojenia tych gatunków, w szczególności podczas okresu rozrodu,
wychowu młodych, snu zimowego i migracji

c)

celowego niszczenia lub wybierania jaj

d)

pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku.

2. W odniesieniu do tych gatunków Państwa Członkowskie wprowadzają zakaz
przetrzymywania, transportu, sprzedaży lub wymiany oraz oferowania do sprzedaży lub wymiany
okazów pozyskanych ze stanu dzikiego, z wyjątkiem tych pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem
w życie niniejszej dyrektywy.
3. Zakazy przewidziane w ust. 1 lit. a) i b) i w ust. 2 odnoszą się do wszystkich etapów życia
tych zwierząt, do których stosuje się niniejszy artykuł.
4. Państwa Członkowskie ustanawiają system monitorowania przypadkowego chwytania lub
zabijania gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a). W świetle zebranych informacji
Państwa Członkowskie podejmują dalsze badania lub środki ochronne, wymagane w celu
zapewnienia, aby przypadkowe chwytanie i zabijanie nie miało znacznego negatywnego wpływu na te
gatunki.
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Artykuł 13
1. Państwa Członkowskie podejmują wymagane środki w celu ustanowienia systemu ścisłej
ochrony gatunków roślin, wymienionych w załączniku IV lit. b), zakazujące:
a)

celowego zrywania, zbierania, ścinania, wyrywania lub niszczenia roślin tych
gatunków w ich naturalnym zasięgu, dziko występujących;

b)

przetrzymywania, transportu, sprzedaży lub wymiany oraz oferowania do sprzedaży
lub wymiany okazów tych gatunków pozyskanych ze stanu dzikiego, z wyjątkiem
okazów pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem w życie niniejszej dyrektywy.

2. Zakazy określone w ust. 1 lit. a) i b) odnoszą się do wszystkich stadiów biologicznego cyklu
roślin, do których stosuje się niniejszy artykuł.
Artykuł 14
1. Jeśli w świetle nadzoru przewidzianego w art. 11 Państwa Członkowskie uznają to za
konieczne, podejmują one środki w celu zapewnienia, aby pozyskanie ze stanu dzikiego okazów
gatunków dzikiej fauny i flory, wymienionych w załączniku V, a także ich eksploatacja, było zgodne z
ich zachowaniem we właściwym stanie ochrony.
2. Tam, gdzie takie środki są uznane za niezbędne, obejmują one kontynuację nadzoru
przewidzianego w art. 11. Takie środki mogą także obejmować w szczególności:
–

regulacje dotyczące dostępu do niektórych własności,

–

czasowy lub lokalny zakaz pozyskiwania okazów dziko występujących i eksploatacji
niektórych populacji,

–

regulacje dotyczące okresów i/lub metod pozyskiwania okazów,

–

stosowanie, gdy okazy są pozyskiwane, zasad polowania i zasad połowu ryb, które
uwzględniają ochronę takich populacji,

–

ustanowienie systemu zezwoleń na pozyskiwanie okazów lub systemu limitów,

–

regulacje dotyczące nabywania okazów, ich sprzedaży, oferowania do sprzedaży,
przetrzymywania w celu sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży,

–

hodowlę gatunków zwierząt w niewoli oraz sztuczne rozmnażanie gatunków roślin, w
ściśle kontrolowanych warunkach, w celu zmniejszenia pozyskiwania okazów
gatunków dziko występujących,

–

ocenę skutków przyjętych środków.
Artykuł 15

W odniesieniu do chwytania lub zabijania gatunków dzikiej fauny, wymienionych w załączniku
V lit. a) oraz w przypadkach gdy zgodnie z art. 16 stosowane są odstępstwa w zakresie pozyskiwania,
chwytania lub zabijania gatunków wymienionych w załączniku IV lit. a) Państwa Członkowskie
wprowadzają zakaz używania wszelkich środków mogących spowodować lokalny zanik lub poważne
zaburzenie populacji tych gatunków, w szczególności:
a)

używania środków chwytania i zabijania, wymienionych w załączniku VI lit. a);
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b)

wszelkich form chwytania lub zabijania ze środków transportu określonych w załączniku VI
lit. b).
Artykuł 16

1. Pod warunkiem że nie ma zadowalającej alternatywy i że odstępstwo nie jest szkodliwe dla
zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu,
Państwa Członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od przepisów art. 12, 13, 14 i 15 lit. a) i b):
a)

w interesie ochrony dzikiej fauny i flory oraz ochrony siedlisk przyrodniczych;

b)

aby zapobiec poważnym szkodom, w szczególności w odniesieniu do upraw, zwierząt
gospodarskich, lasów, połowów ryb, wód oraz innych rodzajów własności;

c)

w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub z innych powodów o
charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym z
powodów o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz powodów związanych z
korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska;

d)

do celów związanych z badaniami i edukacją, z odbudową populacji i ponownym
wprowadzeniem określonych gatunków oraz dla koniecznych do tych celów działań
reprodukcyjnych, włączając w to sztuczne rozmnażanie roślin;

e)

aby umożliwić, w ściśle nadzorowanych warunkach, w sposób wybiórczy i w
ograniczonym stopniu, pozyskiwanie lub przetrzymywanie niektórych okazów
gatunków wymienionych w załączniku IV, w ograniczonej liczbie określonej przez
właściwe władze krajowe.

2. Państwa Członkowskie co dwa lata przesyłają Komisji, w formie ustalonej przez komitet,
sprawozdanie na temat odstępstw stosowanych na mocy ust. 1. Komisja wydaje swoją opinię na
temat tych odstępstw w maksymalnym terminie 12 miesięcy od otrzymania sprawozdania i
przedstawia ją komitetowi.
3. W sprawozdaniach podaje się:
a)

gatunki, które podlegają odstępstwom i powód odstępstwa, w tym charakter
zagrożenia, w stosownych przypadkach, wraz z odniesieniem do odrzuconych
rozwiązań alternatywnych i wykorzystanych danych naukowych;

b)

środki, przyrządy lub metody chwytania bądź zabijania gatunków zwierząt, na które
wydano pozwolenie oraz powody ich wykorzystania;

c)

okoliczności wskazujące, kiedy i gdzie dopuszczono takie odstępstwa;

d)

organ upoważniony do oświadczania i sprawdzania, czy wymagane warunki są
spełnione oraz decydowania, które środki, przyrządy lub metody mogą być
stosowane, w jakich granicach i przez jakie jednostki, a także kto ma wykonać dane
zadanie;

e)

stosowane środki nadzoru oraz uzyskane wyniki.
Artykuł 17

1. Co sześć lat od daty zakończenia okresu ustanowionego w art. 23 Państwa Członkowskie
opracowują sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.
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Takie sprawozdanie obejmuje w szczególności informacje dotyczące środków ochrony przewidzianych
w art. 6 ust. 1 oraz ocenę ich wpływu na stan ochrony typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I i
gatunków z załącznika II, a także główne wyniki nadzoru określonego w art. 11. Sprawozdanie, w
formie ustalonej przez komitet, jest przekazywane Komisji i udostępniane społeczeństwu.
2. Komisja przygotowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie sprawozdań określonych w ust.
1. To sprawozdanie zawiera odpowiednią ocenę osiągniętego postępu, w szczególności przyczyniania
się Natury 2000 do osiągnięcia celów ustanowionych w art. 3. Projekt części sprawozdania,
obejmujący informacje dostarczone przez Państwo Członkowskie, jest przekazywany danemu
Państwu Członkowskiemu do weryfikacji. Po przedłożeniu komitetowi ostateczna wersja sprawozdania
zostaje opublikowana przez Komisję, nie później niż w dwa lata po otrzymaniu sprawozdań
określonych w ust. 1 i zostaje przekazana Państwom Członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.
3. Państwa Członkowskie mogą oznaczyć obszary wyznaczone na mocy niniejszej dyrektywy
za pomocą ogłoszeń Wspólnoty opracowanych w tym celu przez komitet.
Badania
Artykuł 18
1. Państwa Członkowskie i Komisja wspierają konieczne badania i prace naukowe, mając na
względzie cele ustanowione w art. 2 oraz obowiązki przewidziane w art. 11. Prowadzą one wymianę
informacji do celów właściwej koordynacji badań przeprowadzanych na poziomie Państwa
Członkowskiego i Wspólnoty.
2. Szczególną uwagę zwraca się na prace naukowe konieczne do wykonania art. 4 i 10 oraz
wspiera się transgraniczne badania prowadzone w ramach współpracy między Państwami
Członkowskimi.
Procedura zmiany załączników
Artykuł 19
Zmiany konieczne do dostosowania załączników I, II, III, V i VI do postępu naukowotechnicznego są przyjmowane przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną, na wniosek
Komisji. Zmiany konieczne do dostosowania załącznika IV do postępu naukowo-technicznego są
przyjmowane przez Radę stanowiącą jednomyślnie, na wniosek Komisji.
Komitet
Artykuł 20
Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich,
któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.
Artykuł 21
1. Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet
wydaje swoją opinię o projekcie w terminie, jaki przewodniczący może ustanowić w zależności od
pilności sprawy. Opinia jest wydawana większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu dla decyzji,
które Rada zobowiązana jest przyjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw
Członkowskich w komitecie ważone są w sposób określony w wymienionym artykule. Przewodniczący
nie bierze udziału w głosowaniu.
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2. Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeżeli są one zgodne z opinią komitetu.
Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią komitetu lub w przypadku braku opinii
Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wniosek dotyczący środków, jakie należy podjąć. Rada sta
nowi większością kwalifikowaną.
Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty przedłożenia wniosku Rada nie podejmie decyzji,
Komisja przyjmuje proponowane środki.
Przepisy uzupełniające
Artykuł 22
W wykonaniu przepisów niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie:
a)
badają celowość ponownego wprowadzenia gatunków z załącznika IV, rodzimych na
ich terytorium, co może się przyczynić do ich ochrony, pod warunkiem że badanie,
uwzględniające również doświadczenie zdobyte w innych Państwach Członkowskich i
gdziekolwiek indziej, wykazało, że takie ponowne wprowadzenie przyczynia się skutecznie do
przywrócenia tych gatunków we właściwym stanie ochrony oraz że ma miejsce dopiero po
przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji z zainteresowaną społecznością;
b)
zapewniają, aby celowe wprowadzenie do stanu dzikiego dowolnego gatunku, który
nie jest rodzimy na ich terytorium było uregulowane w taki sposób, by nie zaszkodzić
siedliskom przyrodniczym w obrębie ich naturalnego zasięgu lub dzikiej rodzimej faunie i florze
oraz, jeśli uznają to za konieczne, wprowadzają zakaz takiego wprowadzenia. Otrzymane
wyniki oceny zostają przekazane do wiadomości komitetu;
c)
wspierają edukację i ogólne informacje na temat potrzeby ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory oraz ochrony ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych.
Przepisy końcowe
Artykuł 23
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od jej
opublikowania. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej
dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego,
przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 24
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 1992 r.
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W imieniu Rady
Arlindo MARQUES CUNHA
Przewodniczący

______
(1)

Dz. U. C 247 z 21.9.1988, str. 3 oraz Dz. U C 195 z 3.8.1990, str. 1.

(2)

Dz. U. C 75 z 20.3.1991, str. 12.

(3)

Dz. U. C 31 z 6.2.1991, str. 25.

(4)

Dz. U. C 328 z 7.12.1987, str. 1.

(5)
Dz. U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 91/244/EWG (Dz.U.
L 115 z 8.5.1991, str. 41).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA
WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY INTERPRETACJA
ZAŁĄCZNIK II
GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNE DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA
WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY
ZAŁĄCZNIK III
KRYTERIA WYBORU TERENÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OKREŚLENIA JAKO TERENY
MAJĄCE ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY I WYZNACZENIA JAKO SPECJALNE OBSZARY
OCHRONY
ETAP 1: Ocena na szczeblu krajowym względnego znaczenia terenów dla każdego z typów
siedlisk przyrodniczych z załącznika I i każdego gatunku z załącznika II (w tym typów siedlisk i
gatunków o znaczeniu priorytetowym)
A.

B.

Kryteria oceny terenów dla danego typu siedliska przyrodniczego z załącznika I
a)

Stopień reprezentatywności typu siedliska przyrodniczego na terenie.

b)

Obszar terenu obejmujący typ siedliska przyrodniczego w stosunku do całkowitej
powierzchni obejmującej typ siedliska przyrodniczego w obrębie terytorium państwa.

c)

Poziom ochrony struktury i funkcji danego typu siedliska przyrodniczego i możliwości
odtworzenia.

d)

Ocena globalna wartości terenu dla ochrony danego typu siedliska przyrodniczego.

Kryteria oceny terenu dla danego gatunku z załącznika II
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a)

Wielkość i zagęszczenie populacji gatunku żyjącej w obrębie terenu w stosunku do
populacji żyjących w obrębie terytorium państwa.

b)

Poziom ochrony cech siedliska, które są ważne dla danego gatunku i możliwości
odbudowy.

c)

Stopień odizolowania populacji żyjącej w obrębie terenu w stosunku do naturalnego
zasięgu gatunku.

d)

Ocena globalna wartości terenu dla ochrony danego gatunku.

C.
Na podstawie tych kryteriów Państwa Członkowskie sklasyfikują tereny, które proponują do
umieszczenia w wykazachach krajowych, kwalifikujące się do określenia jako tereny mające
znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z ich względną wartością dla ochrony każdego z typów siedlisk
przyrodniczych z załącznika I lub każdego gatunku z załącznika II.
D.
Ten wykaz stanowi listę terenów obejmujących typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
priorytetowym i gatunki o znaczeniu priorytetowym, wybranych przez Państwa Członkowskie na
podstawie kryteriów zawartych w A i B.
ETAP 2: Ocena znaczenia dla Wspólnoty terenów zamieszczonych w wykazach krajowych
1.
Wszystkie tereny wskazane przez Państwa Członkowskie w etapie 1, które zawierają typy
siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym i/lub gatunki o takim znaczeniu, są uważane za
tereny mające znaczenie dla Wspólnoty.
2.
Przy ocenie znaczenia dla Wspólnoty innych terenów wymienionych w wykazach Państw
Członkowskich, tj. ich udziału w utrzymywaniu lub przywracaniu, we właściwym stanie ochrony,
siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w załączniku II i/lub
w spójności Natury 2000, zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
a)

względna wartość terenu na poziomie krajowym;

b)

położenie geograficzne terenu względem tras wędrówek gatunków wymienionych w z
załączniku II lub przynależność do ciągłego ekosystemu położonego po obu stronach
jednej lub więcej granic wewnętrznych Wspólnoty;

c)

całkowity obszar terenu;

d)

liczba typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków
wymienionych w załączniku II występujących na terenie;

e)

globalna wartość ekologiczna terenu dla danych regionów biogeograficznych i/lub dla
całego terytorium, o którym mowa w art. 2, w odniesieniu zarówno do charakterystyki
lub wyjątkowych aspektów jego cech, jak i sposobu, w jaki są połączone.

ZAŁĄCZNIK IV
GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ ŚCISŁEJ
OCHRONY
ZAŁĄCZNIK V
GATUNKI ZWIERZĄT I ROŚLIN WAŻNYCH DLA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH POZYSKIWANIE ZE
STANU DZIKIEGO I EKSPLOATACJA MOŻE PODLEGAĆ DZIAŁANIOM W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA
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ZAŁĄCZNIK VI
ZABRONIONE METODY I ŚRODKI CHWYTANIA I ZABIJANIA ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU
a)

Środki niedziałające selektywnie

SSAKI
–

Oślepione lub okaleczone zwierzęta używane jako wabiki

–

Urządzenia do rejestracji na taśmach magnetycznych

–

Urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które mogą zabijać lub ogłuszać

–

Sztuczne źródła światła

–

Lustra i inne urządzenia oślepiające

–

Urządzenia do oświetlania celów

–

Noktowizyjne urządzenia strzeleckie, zawierające elektroniczne urządzenia powiększające
oraz przetwarzające obraz

–

Materiały wybuchowe

–

Sieci niedziałające selektywnie zgodnie z ich zasadami i warunkami zastosowania

–

Pułapki niedziałające selektywnie zgodnie z ich zasadami i warunkami zastosowania

–

Kusze

–

Trucizny lub przynęty zatrute albo zawierające środki usypiające

–

Zadymianie i używanie gazu

–

Automatyczna lub półautomatyczna broń palna z magazynkiem mieszczącycm więcej niż dwie
serie amunicji

RYBY
–

Trucizna

–

Materiały wybuchowe

b)

Środki transportu

–

Samoloty

–

Pojazdy silnikowe w ruchu
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