Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EUnatuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)
Doel van de raadpleging
Met deze raadpleging wil de Europese Commissie uw mening te weten komen over huidige EUwetgeving inzake natuurbehoud (de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) en de uitvoering ervan tot
dusver, in het kader van de "fitness check" voor haar programma voor gezonde en resultaatgerichte
regelgeving (REFIT).
Bij zo'n fitness check wordt bekeken of de bestaande wetgeving proportioneel en voor het beoogde
doel geschikt is, en de gewenste resultaten oplevert. Met name de relevantie, doeltreffendheid,
efficiëntie, coherentie en meerwaarde van de EU-wetgeving worden onderzocht. Bij deze
geschiktheidscontrole wordt echter niet ingegaan op eventuele wijzigingen van de wetgeving. Indien
nodig, volgt hiervoor een aparte effectbeoordeling.
Tijdschema en procedure van de fitness check
De resultaten van deze raadpleging worden beoordeeld en samengevat in een verslag dat wordt
gepubliceerd op de website van de fitness check. Meer informatie over de verwerking van uw
persoonlijke gegevens en uw bijdrage is te lezen in de specifieke privacyverklaring bij deze
raadpleging.
Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn — Strategische doelstellingen
De vogelrichtlijn is in 1979 goedgekeurd voor de bescherming van alle wilde vogels en hun
belangrijkste habitats in de hele EU. De strategische doelstelling is de populatie van alle wilde
vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen dat beantwoordt aan de ecologische,
wetenschappelijke en culturele eisen, en tegelijk rekening te houden met economische en recreatieve
eisen.
De habitatrichtlijn, die in 1992 is goedgekeurd, bevat vergelijkbare maatregelen voor ongeveer 230
habitattypes en 1000 soorten wilde dieren en planten, die gezamenlijk worden aangeduid als soorten
van EU-belang of "communautair belang". De strategische doelstelling hiervan is de natuurlijke
habitats en de wilde dier- en plantensoorten van EU-belang in stand te houden of te brengen,
rekening houdend met economische, sociale en culturele belangen en regionale en lokale
bijzonderheden.
Hoe beschermen de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn de natuur?
Op grond van de richtlijnen moeten alle EU-landen:


strikte beschermingsregels invoeren voor alle in het wild levende Europese vogelsoorten en
andere bedreigde soorten uit bijlage IV van de habitatrichtlijn.



gebieden aanwijzen voor de bescherming van de soorten en habitattypes uit de bijlagen I en II
van de habitatrichtlijn en bijlage I van de vogelrichtlijn, en trekvogels.

Samen vormen deze aangewezen gebieden een netwerk van natuurgebieden, het Europese Natura
2000-netwerk. Het omvat 27.000 beschermde gebieden met een grote biodiversiteit die ongeveer 18%
van de EU en ruim 4% van de Europese wateren bestrijken.
Natura 2000-gebieden worden geselecteerd op wetenschappelijke gronden. Elk EU-land moet
vervolgens beslissen welke maatregelen nodig zijn om te zorgen voor een passende bescherming van
de soorten en habitats, rekening houdend met economische, sociale en culturele eisen en met
regionale en lokale kenmerken van het betrokken gebied.
Om na te gaan of de richtlijnen hun doelstellingen halen, brengen de EU-landen om de zes jaar
verslag uit bij de Europese Commissie over de status van de soorten en habitats van EU-belang in
hun land. De Commissie bundelt deze informatie en bepaalt vervolgens:


de algemene tendens in de EU voor elke soort en habitat



of zij een gunstige staat van instandhouding hebben bereikt, of in die richting evolueren.

Een meer gedetailleerde inleiding (in het Engels) op de vogel- en habitatrichtlijn
Meer informatie (in het Engels) over de richtlijnen

Structuur van de vragenlijst
U vindt de vragenlijst hieronder en kunt die online invullen. De vragen zijn beschikbaar in alle officiële
EU-talen.
Er zijn twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor het grote publiek en vergt geen uitgebreide kennis
van of ervaring met de richtlijnen. De vragen gaan over doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie,
coherentie en meerwaarde van de EU. De vragen in het tweede deel gaan hier dieper op in. Dit
tweede deel vergt een zekere kennis van de richtlijnen en de uitvoering hiervan.
Uw bijdrage telt alleen als u eerst het eerste deel invult. Daarna wordt u gevraagd of de meer
gedetailleerde vragen in het tweede deel van de vragenlijst wilt beantwoorden. Zo niet, dan kunt u
toch opmerkingen maken in een tekstvak, vlak voor u de antwoorden verzendt.
U kunt op elk moment stoppen en de vragenlijst later afwerken. Als u uw bijdrage eenmaal heeft
verzonden, kunt u een kopie van uw antwoorden downloaden.
Let op! Om technische redenen en om te zorgen voor een eerlijk en transparant raadplegingsproces,
worden alleen bijdragen via de online-vragenlijst in aanmerking genomen en verwerkt in het
samenvattend verslag. Bijdragen per e-mail of op papier worden niet verwerkt.

