
 

 
 

                                             

EU:n luonnonsuojelulainsäädännön (lintudirektiivi ja luontodirektiivi) 
toimivuustarkastukseen ('fitness check') sisältyvä julkinen  
 

Kuulemisen tavoite   

Tämän kuulemisen avulla kerätään näkemyksiä EU:n voimassa olevasta 

luonnonsuojelulainsäädännöstä (lintudirektiivi ja luontodirektiivi) ja sen täytäntöönpanosta tähän 

mennessä. Kuuleminen on osa toimivuustarkastusta, jonka Euroopan komissio toteuttaa sääntelyn 
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) puitteissa.  

Toimivuustarkastuksessa selvitetään, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja 
tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Siinä arvioidaan lainsäädännön 
merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja EU:n tuomaa lisäarvoa. 
Toimivuustarkastuksessa ei kuitenkaan käsitellä lainsäädäntöön mahdollisesti tehtäviä muutoksia, 
vaan niitä selvitetään tarvittaessa erillisessä vaikutustenarvioinnissa. 

Tiedot toimivuustarkastuksen aikataulusta ja menettelystä 

Kuulemismenettelyn tuloksista esitetään arviointi ja yhteenveto kertomuksessa, joka julkaistaan 
toimivuustarkastuksen verkkosivulla. Kuulemista koskevassa tietosuojaselosteessa on tietoa siitä, 
miten henkilötietoja ja vastauksia käsitellään. 

Lintu- ja luontodirektiivit – strategiset tavoitteet 

Lintudirektiivi hyväksyttiin vuonna 1979, ja sen tarkoituksena on suojella kaikkia luonnonvaraisia lintuja 
ja niiden tärkeimpiä elinympäristöjä koko EU:ssa. Direktiivin strategisena tavoitteena on ylläpitää 
kaikkien EU:n luonnonvaraisten lintulajien kannat sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, 
tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät 
vaatimukset, taikka mukauttaa nämä kannat tähän tasoon. 

Luontodirektiivi hyväksyttiin vuonna 1992, ja siinä säädetään vastaavista toimenpiteistä, jotka 
koskevat noin 230:tä luontotyyppiä ja tuhatta luonnonvaraista eläin- ja kasvilajia. Näitä lajeja kutsutaan 
yhteisesti EU:n tärkeinä pitämiksi lajeiksi. Direktiivin strategisena tavoitteena on säilyttää tai saattaa 
ennalleen EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso ottaen huomioon 
taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. 

Miten lintu- ja luontodirektiiveillä suojellaan luontoa 

Direktiiveissä vaaditaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita 

 perustamaan tiukka suojelujärjestelmä kaikille eurooppalaisille lintulajeille ja muille 
luontodirektiivin liitteessä IV luetelluille uhanalaisille lajeille 

 osoittamaan erityisiä alueita, joilla suojellaan luontodirektiivin liitteissä I ja II lueteltuja lajeja ja 
luontotyyppejä sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltuja lajeja mukaan lukien muuttolintuja.  

Yhdessä nämä alueet muodostavat suojelualueiden verkoston eli eurooppalaisen Natura 2000 -

verkoston. Verkostoon kuuluu noin 27 000 suojelualuetta, jotka ovat biodiversiteetiltään hyvin 

arvokkaita. Verkosto kattaa noin 18 prosenttia EU:n maa-alueesta ja yli neljä prosenttia sen 

merialueista. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm


 

 
Natura 2000 -alueet valitaan puhtaasti tieteellisin perustein. Sen jälkeen kukin EU:n jäsenvaltio 
päättää tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan lajien ja luontotyyppien tarpeisiin perustuva 
asianmukainen suojelu, ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä 
alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. 

Jotta voidaan varmistaa, saavutetaanko direktiiveillä halutut tavoitteet, EU:n jäsenvaltiot seuraavat 
edistystä ja raportoivat Euroopan komissiolle kuuden vuoden välein niiden alueella esiintyvien ja EU:n 
tärkeinä pitämien lajien ja luontotyyppien tilasta. Komissio kokoaa nämä tiedot yhteen ja määrittää 

 kunkin lajin ja luontotyypin yleisen kehityssuunnan EU:n tasolla 

 onko lajien ja luontotyyppien osalta saavutettu suotuisa suojelun taso tai edistytty tämän 
saavuttamisessa. 

Lintu- ja luontodirektiivien kattavampi esittely (englanniksi) 

Lisätietoa direktiiveistä (englanniksi) 

 

Kyselylomakkeen rakenne  

Voit osallistua täyttämällä jäljempänä olevan verkkolomakkeen. Lomake on saatavilla kaikilla EU:n 
kielillä.  

Kyselylomakkeessa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on tarkoitettu yleisölle eikä vaadi erityistä tietoa 
tai kokemusta direktiiveistä. Kysymykset liittyvät lainsäädännön tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, 
merkityksellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja EU:n tuomaan lisäarvoon. Toisen osan kysymykset 
perustuvat ensimmäisen osan kysymyksiin ja käsittelevät samoja aihealueita mutta perusteellisemmin. 
Ne vaativat jonkin verran tietoa direktiiveistä ja niiden täytäntöönpanosta.  

Sinun on vastattava ensimmäisen osan kysymyksiin, jotta vastauksesi otetaan huomioon. Sen jälkeen 
kysytään, haluatko vastata lomakkeen toisessa osassa oleviin tarkempiin kysymyksiin. Jos et halua, 
voit silti esittää lisähuomioita tekstikentässä ennen lomakkeen lähettämistä. 

Voit pitää tauon milloin tahansa ja jatkaa myöhemmin. Kun olet lähettänyt vastauksesi, voit ladata 
niistä kopion. 

Kyselylomakkeen käsittelyyn liittyvien teknisten vaatimusten vuoksi sekä oikeudenmukaisen ja 
avoimen kuulemisprosessin varmistamiseksi ainoastaan verkkolomakkeen kautta annetut 
vastaukset otetaan huomioon ja sisällytetään kuulemista koskevaan kertomukseen. 
Sähköpostitse tai paperimuodossa annettuja vastauksia ei huomioida. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/nat2000/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm

