
 

 
 

                                             

Javno posvetovanje v okviru preverjanja ustreznosti naravovarstvene 
zakonodaje EU (direktiva o pticah in direktiva o habitatih) 
 

Cilj posvetovanja   

S posvetovanjem želimo zbrati mnenja o veljavni naravovarstveni zakonodaji EU (direktiva o pticah in 
direktiva o habitatih) ter njenem dosedanjem izvajanju. Posvetovanje je del preverjanja ustreznosti 
zakonodaje, ki ga Evropska komisija izvaja v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov 
(REFIT).  

S preverjanjem ustreznosti zakonodaje želimo ugotoviti, ali je sedanji regulativni okvir sorazmeren, ali 
ustreza svojemu namenu oziroma ali deluje v skladu s pričakovanji. Posebej preverjamo relevantnost, 
uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost zakonodaje EU. Pri preverjanju ustreznosti pa 
ne obravnavamo morebitnih prihodnjih sprememb zakonodaje. Po potrebi bo to opravljeno s posebno 
presojo učinkov. 

Podrobnosti  o časovnem razporedu in postopku preverjanja ustreznosti zakonodaje 

Rezultate tega posvetovanja bomo ocenili in objavili v poročilu na spletni strani  o preverjanju 
ustreznosti zakonodaje. V izjavi o varstvu podatkov, priloženi temu posvetovanju, so informacije o 
tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in odgovori. 

Direktiva o pticah in direktiva o habitatih – strateški cilji 

Direktiva o pticah, sprejeta leta 1979, je namenjena varovanju prostoživečih ptic in njihovih 
najpomembnejših habitatov v EU. Strateški cilj direktive je „vzdrževanje populacije vseh vrst 
prostoživečih ptic v EU na stopnji, ki ustreza zlasti ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, ob 
upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih zahtev, ali za prilagajanje populacije teh vrst tej stopnji.“ 

Direktiva o habitatih, sprejeta leta 1992, je uvedla podobne ukrepe za približno 230 habitatnih tipov in 
1 000 prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst — imenovanih „vrste v interesu EU“. Strateški cilj 
direktive o habitatih je „vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja naravnih habitatov in populacij 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v interesu EU, ob upoštevanju gospodarskih, družbenih in 
kulturnih zahtev ter regionalnih in lokalnih značilnosti.“ 

Kako direktivi o pticah in habitatih varujeta naravo 

V skladu z direktivama morajo vse države EU: 

 vzpostaviti strog režim varovanja vseh evropskih prostoživečih vrst ptic in drugih ogroženih 
vrst iz Priloge IV direktive o habitatih; 

 določiti posebna ohranitvena območja za varovanje populacij in habitatnih tipov, navedenih v 
Prilogah I in II k direktivi o habitatih in Prilogi I k direktivi o pticah ter pticah selivkah.  

Ta ohranitvena območja skupaj tvorijo omrežje naravovarstvenih območij, imenovano Natura 2000. 

Omrežje, ki ga sestavlja približno 27 000 ohranitvenih območij z visoko biotsko raznovrstnostjo, 

zajema okoli 18 % Evropske unije in več kot 4 % njenih morij. 

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


 

 
Območja Natura 2000 so izbrana izključno na znanstveni podlagi. Vsaka država EU se nato odloči, 
kateri ukrepi so potrebni za zagotovitev ustreznega varovanja  populacij in habitatov na podlagi 
njihovih potreb ter ob upoštevanju gospodarskih, družbenih in kulturnih zahtev ter regionalnih in 
lokalnih značilnosti. 

Države članice spremljajo napredek pri doseganju ciljev direktive in vsakih 6 let poročajo Evropski 
komisiji o statusu populacij vrst in habitatov v interesu EU na svojem ozemlju. Komisija nato preuči te 
informacije, da bi ugotovila: 

 kakšen je skupni trend v EU za posamezno vrsto in habitat,  

 ali je dosežen ugoden ohranitveni status oziroma ali so države na dobri poti, da ga dosežejo. 

Obsežnejša predstavitev (v angleščini) direktiv o pticah in habitatih 

Dodatne informacije (v angleščini) o direktivah 

 

Predstavitev vprašalnika  

Vabimo vas, da izpolnite spletni vprašalnik, dostopen na spodnji povezavi. Na voljo je v vseh jezikih 
EU.  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Za prvi del, ki je namenjen splošni javnosti, ni potrebno 
obsežno znanje oziroma izkušnje z izvajanjem direktiv. Vprašanja se nanašajo na učinkovitost, 
uspešnost, relevantnost, skladnost in dodano vrednost EU. Vprašanja v drugem delu vprašalnika se 
navezujejo na vprašanja v prvem delu, vendar so temeljitejša. Za izpolnjevanje vprašalnika je 
potrebno razumevanje direktiv in njunega izvajanja.  

Vaše odgovore bomo upoštevali samo, če boste odgovorili tudi na vprašanja v prvem delu 
vprašalnika. Ob koncu prvega dela boste pojasnili, ali želite odgovoriti na podrobnejša vprašanja v 
drugem delu vprašalnika. Če tega ne boste želeli, lahko še vedno v okence s prostim besedilom 
vpišete dodatne pripombe in pošljete odgovore. 

Izpolnjevanje vprašalnika lahko vedno prekinete in nadaljujete pozneje. Ko boste poslali svoje 
odgovore, lahko prenesete kopijo svojih odgovorov. 

Opozarjamo, da bomo zaradi tehničnih zahtev pri obdelavi vprašalnika in za zagotavljanje poštenega 
in transparentnega posvetovalnega procesa upoštevali samo odgovore, ki jih bomo prejeli prek 
spletnega vprašalnika. Odgovore bomo vključili v poročilo o posvetovanju. Vprašalnikov, 
poslanih po e-pošti ali v papirni obliki, ne bomo analizirali. 

 

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

