
 

 
 

                                             

Viešos konsultacijos – ES gamtos teisės aktų (Paukščių direktyvos ir 
Buveinių direktyvos) tinkamumo patikros dalis  
 

Konsultacijų tikslas   

Vykdydama Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Europos Komisija siekia patikrinti 
ir dabartinių ES gamtos teisės aktų (Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos) tinkamumą. Per šias 
konsultacijas siekiama surinkti atsiliepimus apie šiuos teisės aktus ir jų ligšiolinį įgyvendinimą.  

Atliekant tinkamumo patikrą siekiama įvertinti, ar dabartinė reglamentavimo sistema yra proporcinga, 
atitinka paskirtį ir duoda numatytų rezultatų. Visų pirma nagrinėjamas teisės aktų tinkamumas, 
veiksmingumas, efektyvumas, derėjimas ir ES pridėtinė vertė. Tačiau atliekant šią tinkamumo patikrą 
galimi teisės aktų pakeitimai nesvarstomi. Jei jų prireiktų, pakeitimai būtų svarstomi atskirame poveikio 
vertinime. 

Tinkamumo patikros grafikas ir pažanga 

Šių konsultacijų rezultatai bus įvertinti ir apibendrinti ataskaitoje, kuri bus skelbiama viešai tinkamumo 
patikros interneto svetainėje. Raginame susipažinti su pareiškimu apie privatumo apsaugą, pridėtu 
prie šių konsultacijų. Jame informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir atsakymai. 

Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos strateginiai tikslai 

1979 m. priimta Paukščių direktyva siekiama saugoti visus laukinius paukščius ir svarbiausias jų 
buveines visoje Europos Sąjungoje. Šios direktyvos strateginis tikslas – visų Europos Sąjungos 
laukinių paukščių rūšių populiaciją palaikyti tokiu lygiu, kuris atitiktų ekologinius, mokslinius ir 
kultūrinius reikalavimus, kartu atsižvelgiant į ekonominius ir rekreacinius reikalavimus, arba šių rūšių 
populiaciją priartinti prie tokio lygio. 

1992 m. priimtoje Buveinių direktyvoje nustatytos panašios maždaug 230 buveinių tipų ir 1000 laukinių 
augalų ir gyvūnų rūšių, kurios bendrai vadinamos ES svarbos rūšimis, apsaugos priemonės. Šios 
direktyvos strateginis tikslas – išlaikyti arba atkurti ES svarbos natūralių buveinių ir rūšių gerą 
apsaugos būklę, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir kultūrinius reikalavimus ir regiono bei vietos 
ypatumus. 

Kaip Paukščių ir Buveinių direktyvomis saugoma gamta 

Direktyvose reikalaujama, kad visos ES valstybės narės: 

 sukurtų griežtą visų laukinių Europos paukščių rūšių ir kitų nykstančių rūšių, išvardytų Buveinių 
direktyvos IV priede, apsaugos sistemą; 

 paskirtų svarbiausias Buveinių direktyvos I ir II priede ir Paukščių direktyvos I priede išvardytų 
rūšių ir buveinių tipų bei migruojančių paukščių apsaugos teritorijas.  

Visos šios paskirtos teritorijos sudaro gamtos teritorijų tinklą – Europos tinklą „Natura 2000“. Jį sudaro 

apie 27 000 saugomų biologinei įvairovei labai reikšmingų teritorijų, kurios apima apie 18 proc. ES 

sausumos ir daugiau kaip 4 proc. jos jūrų ploto. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm


 

 
„Natura 2000“ teritorijos atrenkamos remiantis vien moksliniais motyvais. Po to kiekviena ES valstybė 
narė pati, atsižvelgdama į rūšių bei buveinių poreikius, į ekonominius, socialinius ir kultūrinius 
reikalavimus ir į regiono bei vietos ypatumus, sprendžia, kokiomis priemonėmis užtikrinti tinkamą 
apsaugą. 

Kad patikrintų, ar direktyvų tikslus pavyksta įgyvendinti, ES valstybės narės stebi pažangą ir kas 
šešerius metus Europos Komisijai teikia jų teritorijoje esančių ES svarbos rūšių ir buveinių būklės 
ataskaitas. Komisija surenka visą šią informaciją ir nustato: 

 kiekvienos rūšies ir buveinės tipo bendrą visos ES tendenciją 

 ar gera apsaugos būklė jau pasiekta, ar dar tik daroma pažanga tai būklei pasiekti. 

Platesnis Paukščių ir Buveinių direktyvų įvadas (anglų k.) 

Daugiau informacijos (anglų k.) apie direktyvas 

 

Klausimyno struktūra  

Raginame užpildyti  internetinį klausimyną, kuris pateikiamas visomis ES kalbomis.  

Jį sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis skirta plačiajai visuomenei, todėl išsamių žinių apie direktyvas ar su 
jomis susijusios patirties nereikia. Šios dalies klausimai susiję su veiksmingumu, efektyvumu, 
tinkamumu, derėjimu ir ES pridėtine verte. Antros dalies klausimai grindžiami pirmos dalies klausimais 
ir yra susiję su tais pačiais aspektais, tačiau konkretesni. Norint į juos atsakyti, reikia šiek tiek daugiau 
žinoti apie direktyvas ir jų įgyvendinimą.  

Jūsų nuomonė bus įskaityta, jei užpildysite pirmąją klausimyno dalį. Po to jūsų bus paklausta, ar norite 
atsakyti į konkretesnius antros klausimyno dalies klausimus. Jei to daryti nenorėsite, vis tiek prieš 
išsiųsdami savo atsakymus galite laisva forma pateikti papildomų pastabų tam skirtame laukelyje. 

Bet kuriuo metu galite padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau. Išsiuntę užpildytą klausimyną galite 
išsisaugoti savo atsakymų kopiją. 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl klausimyno apdorojimo techninių reikalavimų ir siekiant užtikrinti 
sąžiningą bei skaidrų konsultacijų procesą, bus atsižvelgta ir į apibendrinamąją ataskaitą bus 
įtraukti tik atsakymai, gauti pildant internetinį klausimyną. Elektroniniu ir paprastu paštu gauti 
atsakymai nebus analizuojami. 

 

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

