
 

 
 

                                             

Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a 
madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi 
vizsgálatához kapcsolódóan  
 

A konzultáció célja   

A Bizottság azért indította a konzultációt, hogy összegyűjtse az uniós természetvédelmi 
jogszabályokkal (a madárvédelmi irányelvvel és az élőhelyvédelmi irányelvvel), illetve az azok eddigi 
végrehajtásával kapcsolatos véleményeket. A konzultáció annak a célravezetőségi vizsgálatnak a 
része, amelyet az Európai Bizottság a „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT) 
keretében folytat le.  

A célravezetőségi vizsgálat útján a Bizottság arról kíván meggyőződni, hogy a jelenlegi szabályozási 
keret arányos-e, megfelel-e a céljának és eléri-e a várt eredményeket. A Bizottság elsősorban a 
szabályozás relevanciáját, hatékonyságát, eredményességét, koherenciáját és uniós hozzáadott 
értékét vizsgálja meg. A jogszabályok esetleges jövőbeli változásai nem képezik tárgyát a 
célravezetőségi vizsgálatnak, e változásokra vonatkozóan szükség esetén külön hatásvizsgálat indul. 

A célravezetőségi vizsgálat ütemezésének és folyamatának részletei 

A Bizottság a konzultáció eredményeit értékeli, majd egy jelentésben foglalja össze a tanulságokat. A 

jelentés nyilvánosan elérhető lesz a célravezetőségi vizsgálat weboldalán. Kérjük, olvassa el a 

konzultációhoz csatolt adatvédelmi nyilatkozatot, amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön 
válaszait és személyes adatait. 

A madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv – stratégiai célkitűzések 

Az 1979-ben elfogadott madárvédelmi irányelv célja, hogy az Unión belül védelmet biztosítson 
valamennyi vadon élő madárfaj és azok legfontosabb élőhelyei számára. Az irányelv stratégiai 
célkitűzése az, hogy az EU-ban élő összes vadon élő madárfaj állományait megfelelő szinten 
fenntartsa, vagy olyan szintre hozza, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális 
követelményeknek, figyelembe véve a gazdasági és rekreációs követelményeket is. 

Az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv hasonló intézkedéseket vezet be körülbelül 230 
élőhelytípusra és 1000 vadon élő állat- és növényfajra vonatkozóan – ezeket összefoglalóan „uniós 
jelentőségű fajoknak” nevezzük. Az irányelv stratégiai célkitűzése az uniós jelentőségű természetes 
élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező védettségi helyzetének fenntartása, 
illetve helyreállítása, figyelembe véve a gazdasági, társadalmi és kulturális igényeket, valamint a 
regionális és helyi sajátosságokat is. 

Hogyan szolgálja a természet védelmét a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv? 

Az irányelvek értelmében minden uniós országnak: 

 szigorú védelmi rendszert kell létrehoznia valamennyi európai vadon élő madárfajra és az 
élőhelyvédelmi irányelv IV. mellékletben felsorolt más veszélyeztetett fajokra vonatkozóan, 

 kulcsfontosságú területeket kell kijelölnie az élőhelyvédelmi irányelv I. és II. mellékletében, illetve 
a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt fajok és élőhelytípusok, valamint a vonuló 
madarak tekintetében.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/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


 

 
Ezek a kijelölt területek alkotják a természetvédelmi területek hálózatát, az európai Natura 2000 

hálózatot. A Natura 2000 hálózat megközelítőleg 27 000 védett, a biológiai sokféleség szempontjából 

értékes területből áll, és az EU területének körülbelül 18%-át, az uniós tengerek területének pedig 

több mint 4%-át fedi le. 

A Natura 2000 területek kiválasztása tisztán tudományos alapon történik. A kiválasztás után az egyes 
uniós tagállamok döntik el, hogy a fajok és az élőhelyek szükségletei alapján – a gazdasági, 
társadalmi és kulturális igényekre és a regionális és helyi sajátosságokra is figyelemmel – milyen 
intézkedésekre van szükség a megfelelő védelem biztosításához. 

Annak érdekében, hogy ellenőrizzék az irányelvek céljainak teljesülését, az uniós országok 
figyelemmel kísérik a fejleményeket, és hatévente beszámolnak az Európai Bizottságnak a 
területükön előforduló uniós jelentőségű fajok és élőhelyek helyzetéről. A Bizottság ezután összesíti 
az információkat, és meghatározza: 

 az egyes fajokra és élőhelyekre vonatkozó általános uniós tendenciát, 

 azt, hogy a fajok vagy élőhelyek kedvező védettségi helyzetet értek-e el, illetve ennek elérése 
irányába haladnak-e. 

A madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv bővebb bemutatása (angol nyelven) 

További információk (angol nyelven) az irányelvekről 

 

A kérdőív szerkezete  

Kérjük, töltse ki az alábbi online kérdőívet, amely valamennyi uniós nyelven elérhető.  

A kérdőív két részből áll. Az első rész a nagyközönségnek szól, és az irányelvekhez kapcsolódó 
széles körű ismeretek és tapasztalat nélkül is kitölthető. A kérdések a hatékonyságra, 
eredményességre, relevanciára, koherenciára és az uniós hozzáadott értékre irányulnak. A második 
részben szereplő kérdések az első rész kérdéseire épülnek, és hasonló témákat érintenek, de 
részletesebben foglalkoznak azokkal. Ezek megválaszolásához szükség van bizonyos ismeretekre az 
irányelvekkel és azok végrehajtásával kapcsolatban.  

A válaszait akkor vesszük figyelembe, ha legalább az első részben szereplő kérdésekre válaszolt. Az 
első rész kitöltése után rákérdezünk, hogy a kérdőív második részében szereplő részletesebb 
kérdésekre is kíván-e válaszolni. Ha nem kíván, akkor is lehetősége van a válasza beküldése előtt 
további észrevételeket fűzni a kérdőívhez egy szabadon kitölthető mezőben. 

A kérdőív kitöltését bármikor megszakíthatja, és később folytathatja. A válaszok beküldése után 
elmentheti a saját számítógépére a kitöltött kérdőív másolatát. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérdőív feldolgozásának műszaki sajátosságai miatt, valamint annak 
érdekében, hogy a konzultáció tisztességes és átlátható módon menjen végbe, csak az online 
kérdőív kitöltése útján benyújtott válaszokat vesszük figyelembe, és csak azokat foglaljuk bele 
a válaszokat összegző jelentésbe. Az e-mailben vagy papíron elküldött válaszokat nem vizsgáljuk. 

 

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

