
 

 
 

                                             

Sabiedriskā apspriešana saistībā ES dabas likumdošanas (Putnu direktīva, 
Dzīvotņu direktīva) kvalitātes novērtējumu  
 

Apspriešanas mērķis   

Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus par pašreizējo ES dabas aizsardzības likumdošanu 
(Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva) un tās īstenojumu. To rīko atbilstīgi kvalitātes novērtējumam, 
kuru Eiropas Komisija īsteno saskaņā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT).  

Kvalitātes novērtējums ļauj noskaidrot, vai pašreizējais regulējums ir samērīgs, atbilst paredzētajam 
mērķim un dod cerētos rezultātus. Tajā jo īpaši izvērtē ES likumdošanas atbilstību, efektivitāti, 
saskaņotību un pievienoto vērtību. Tomēr tajā neņem vērā turpmākos iespējamos šīs likumdošanas 
grozījumus. Šo aspektu vajadzības gadījumā aplūkos atsevišķā novērtējumā. 

Kalendārs un procedūra  

Šīs apspriešanas rezultātus novērtēs un apkopos ziņojumā, kuru publicēs kvalitātes novērtējuma 
tīmekļa vietnē. Lai zinātu, kā apstrādās jūsu personas datus un atbildi, aicinām iepazīties ar šai 
apspriešanai pievienoto paziņojumu par personas datu aizsardzību. 

Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva — stratēģiski mērķi  

Ar 1979. gadā pieņemto Putnu direktīvu paredzēts aizsargāt visus savvaļas putnus, kā arī un 
svarīgākās to dzīvotnes visā ES. Šīs direktīvas stratēģiskais mērķis ir "uzturēt visas ES savvaļas 
putnu sugu populācijas tādā līmenī, kas atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, tajā pašā 
laikā ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības, vai tuvināt šo sugu populācijas minētajam 
līmenim." 

Dzīvotņu direktīva, ko pieņēma 1992. gadā, ievieš līdzīgus pasākumus aptuveni 230 dzīvotņu veidiem 
un 1000 savvaļas dzīvnieku un augu sugām, sauktām par “ES nozīmes sugām”. Tās stratēģiskais 
mērķis ir “saglabāt vai atjaunot Kopienā nozīmīgo dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu 
labvēlīgu aizsardzības statusu, vienlaikus ņemot vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā 
arī reģionālās un vietējās īpatnības”. 

Kā Putnu un Dzīvotņu direktīvas aizsargā dabu 

Direktīvās noteikts, ka visas ES valstis: 

 izveido stingru sistēmu, pēc kuras aizsargā visas savvaļas putnu sugas un citas apdraudētas 
sugas, kas uzskaitītas Dzīvotņu direktīvas IV pielikumā; 

 nosaka speciālas zonas, kur aizsargā sugas un dzīvotnes, kuras uzskaitītas Dzīvotņu direktīvas I 
un II pielikumā un Putnu direktīvas I pielikumā, kā arī migrējošos putnus.  

Šīs teritorijas ietilpst dabas aizsardzības zonu tīklā — Eiropas tīklā “Natura 2000”. Šajā tīklā, kas 

aptver aptuveni 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūru un okeānu, ietilpst apmēram 27 000 aizsargājamo 

zonu, kas ir ļoti vērtīgas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.  

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
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm


 

 
“Natura 2000” teritorijas ir izraudzītas pēc tīri zinātniskiem kritērijiem. Katra ES valsts pēc tam lemj par 
attiecīgiem aizsardzības pasākumiem atkarībā no tā, kādas ir sugu un dzīvotņu vajadzības, vienlaikus 
ņemot vērā ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī reģionālās un vietējās īpatnības. 

Lai pārbaudītu, vai direktīvas sasniedz savus mērķus, ES valstis seko panāktajam progresam un reizi 
6 gados sagatavo Eiropas Komisijai ziņojumu par to ES nozīmes sugu un dzīvotņu stāvokli, kas 
atrodas to teritorijā. Komisija pēc tam apkopo šo informāciju, lai noteiktu: 

 katras sugas un dzīvotnes attīstības tendences ES līmenī; 

 vai attiecīgās sugas un dzīvotnes ir sasniegušas labvēlīgu aizsardzības statusu vai ir ceļā uz to. 

Sīkāka informācija (angliski) par Putnu un Dzīvotņu direktīvām 

Papildu informācija (angliski) par direktīvām 

 

Aptaujas anketas struktūra  

Aicinām aizpildīt tīmeklī pieejamo anketu, kas atrodama zemāk. Ņemiet vērā, ka tā ir pieejama visās 
ES valodās.  

Tajā ir divas daļas. Pirmā daļa ir paredzēta plašai sabiedrībai un neprasa plašas zināšanas par 
direktīvām vai pieredzi darbā ar tām.  Jautājumi ir par efektivitāti, atbilstīgumu, saskaņotību un ES 
pievienoto vērtību. Otrās daļas jautājumi ir saistīti ar pirmo. Tie attiecas uz līdzīgiem aspektiem, tikai 
padziļinātāk. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir jābūt zināmai izpratnei par direktīvām un to 
īstenošanu.  

Lai jūsu atbildes ņemtu vērā, jums jāatbild uz pirmās daļas jautājumiem. Tad jums ir jānorāda, vai 
vēlaties atbildēt uz otrās daļas jautājumiem, kas ir detalizētāki. Ja nevēlaties, varat darīt zināmus 
savus komentārus brīva teksta zonā, un tad nosūtīt savas atbildes. 

Jebkurā brīdī varat pārtraukt anketas aizpildīšanu un turpināt vēlāk. Tiklīdz būsiet nosūtījis savas 
atbildes, varat lejupielādēt nosūtīto atbilžu kopiju. 

Lūdzam ņemt vērā, ka ar pārstrādi saistītu tehnisku iemeslu dēļ un lai garantētu caurskatāmu un 
taisnīgu apspriešanās procesu, tikai tās atbildes, kas saņemtas tiešsaistē aizpildīto anketu veidā, 
ņems vērā un iekļaus kopsavilkuma pārskatā. Pa e-pastu vai papīra formātā nosūtītās anketas 
netiks analizētas. 

 

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

