
 

 
 

                                             

Verejná konzultácia ako súčasť kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ 
o prírode (smernica o vtákoch a smernica o biotopoch)  

Predmet konzultácie   

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory na súčasné právne predpisy EÚ o ochrane 

prírody (smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch) a na ich doterajšiu implementáciu, 

ako súčasť „kontroly vhodnosti“, ktorú Európska komisia uskutočňuje v rámci programu 

regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).  

Kontrolou vhodnosti sa zisťuje, či je súčasný regulačný rámec primeraný a vhodný na 

daný účel a či prináša očakávané výsledky. Konkrétne sa posudzuje relevantnosť, 

účinnosť, efektívnosť, zosúladenie a pridaná hodnota právnych predpisov EÚ. V rámci 

kontroly vhodnosti sa však neposudzujú možné budúce zmeny právnych predpisov. Ak je 

to potrebné, vykoná sa samostatné posúdenie vplyvu. 

Podrobnosti o harmonograme a postupe kontroly vhodnosti 

Výsledky tejto konzultácie budú posúdené a zhrnuté v správe, ktorá bude verejnosti 

sprístupnená na webovom sídle venovanom kontrole vhodnosti. Prečítajte si vyhlásenie o 

ochrane osobných údajov, ktoré sa viaže k tejto konzultácii. Obsahuje informácie o tom, 
ako budú spracovávané vaše osobné údaje a príspevky. 

Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch – strategické ciele 

Smernica o vtákoch prijatá v roku 1979 je určená na ochranu všetkých voľne žijúcich 

vtákov a ich najdôležitejších biotopov v celej EÚ. Strategickým cieľom podľa smernice 

o vtákoch je „zachovanie populácie všetkých druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ na 

úrovni, ktorá zodpovedá najmä ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc 

do úvahy aj hospodárske a rekreačné požiadavky, alebo prispôsobenie populácie týchto 
druhov tejto úrovni“. 

Smernicou o biotopoch, ktorá bola prijatá v roku 1992, sa zavádzajú podobné opatrenia 

pre približne 230 typov biotopov a 1 000 druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín – ďalej 

spoločne len „druhy európskeho významu“. Strategickým cieľom smernice o biotopoch 

je „zachovanie alebo obnova prirodzených biotopov a druhov európskeho významu v 

priaznivom stave ochrany, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a 
regionálne a miestne charakteristiky“. 

Ako sa prostredníctvom smernice o vtákoch a smernice o biotopoch ochraňuje 

príroda 

Zo smerníc vyplýva pre krajiny EÚ povinnosť: 

 zaviesť prísny režim ochrany všetkých voľne žijúcich európskych druhov vtákov a 

iných ohrozených druhov uvedených v prílohe IV k smernici o biotopoch, 

 určiť hlavné lokality pre ochranu druhov a typov biotopov uvedených v prílohách I 

a II k smernici o biotopoch a v prílohe I k smernici o vtákoch, ako aj sťahovavých 
vtákov.  

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


 

 
Tieto určené lokality spoločne tvoria sústavu prírodných oblastí – európsku sústavu 

Natura 2000. Sústava Natura 2000 zahŕňa približne 27 000 chránených oblastí s vysokou 

hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktoré pokrývajú približne 18 % územia EÚ a 4 % jej 

morí. 

Lokality sústavy Natura 2000 sú vyberané len na základe vedeckých dôvodov. Každá 

krajina EÚ potom rozhodne, aké opatrenia sú potrebné, aby sa zabezpečila primeraná 

ochrana na základe potrieb druhov a biotopov, pričom sa zohľadnia hospodárske, 

sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky. 

Krajiny EÚ monitorujú dosiahnutý pokrok v záujme kontroly dosahovania cieľov smerníc 

a každých 6 mesiacov Európskej komisii podávajú správu o stave druhov a biotopov 

európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na ich území. Komisia následne tieto 
informácie zoskupuje s cieľom určiť: 

 celkový trend v celej EÚ pre každý druh a biotop, 

 či sa v prípade jednotlivých druhov a biotopov podarilo dosiahnuť priaznivý stav 

ich ochrany alebo opatrenia k takémuto stavu smerujú. 

Komplexnejšie predstavenie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch (v angličtine) 

Ďalšie informácie o smerniciach (v angličtine) 

 

Štruktúra dotazníka  

Radi by sme vás požiadali o vyplnenie online dotazníka, ku ktorému získate prístup 

prostredníctvom odkazu ďalej v texte. Dotazník je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.  

Má dve časti. Prvá časť je určená pre širokú verejnosť a nevyžaduje si rozsiahle znalosti 

smerníc alebo skúsenosti s ich uplatňovaním. Tieto otázky sa týkajú účinnosti, 

efektívnosti, relevantnosti, zosúladenia a pridanej hodnoty EÚ. Otázky v druhej časti 

nadväzujú na otázky z prvej časti a vzťahujú sa na podobné záležitosti, ale podrobnejšie. 
Vyžadujú si určité znalosti smerníc a ich vykonávania.  

Na otázky v prvej časti je potrebné odpovedať. Na ich konci sa vám zobrazí výzva, či 

chcete zodpovedať podrobnejšie otázky v druhej časti dotazníka. Ak nie, môžete pred 
odoslaním vašej odpovede doplniť dodatočné pripomienky do políčka pre ľubovoľný text. 

Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Po odoslaní 

odpovedí si môžete stiahnuť kópiu vyplneného dotazníka. 

Upozorňujeme, že vzhľadom na technické požiadavky na spracovanie dotazníka a v 

záujme zaručenia transparentnosti procesu konzultácie sa prihliadne len na odpovede 

doručené prostredníctvom online dotazníka a len tieto budú zahrnuté do správy 

so súhrnom odpovedí. Dotazníky zaslané elektronickou poštou alebo v papierovej 

podobe nebudeme analyzovať. 

 

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

