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AIZSARDZĪBA

Vai izdosies nosargāt ES dabas aizsardzības 
regulējumu?
Eiropas Komisija ir uzsākusi re-
gulējuma izvērtējuma procedūru 
“Regulatory Fitness and Performance 
Programme (REFIT)” (latviski – 
Regulējuma atbilstības un veikt-
spējas izvērtējums), kas rada tiešu 
apdraudējumu tiesību aktiem, kas 
aizsargā mūsu vissvarīgākās dabas 
teritorijas un savvaļas sugas (t.i., 
ES Putnu direktīvai un Biotopu 
direktīvai). Šis process rada pama-
totas bažas par arvien pieaugošo 
spiedienu ar mērķi vājināt ES 
tiesību aktus, kas sniedz nenovēr-
tējamus ieguvumus gan cilvēkiem, 
gan videi. Tāpēc aicinām visus ie-
dzīvotājus sniegt atbalstu ES dabas 
aizsardzības vērtību saglabāšanai! 
Savu atbalstu aplieciniet ar savu 
balsi interneta aptaujā – www.lob.
lv un/vai www.naturealert.eu.

Kāpēc ir svarīgas Putnu un 
Biotopu direktīvas?
Putnu direktīva un Biotopu direktīva 
(zināmas kā “ES dabas aizsardzības 
direktīvas”) ir tiesību akti, kas kalpo 
par pamatu dabas aizsardzības pasā-
kumiem visā ES teritorijā. Šīs direktī-
vas nosaka nepieciešamību identificēt 
dabas saglabāšanai visnozīmīgākās 
teritorijas Eiropā un nodrošināt tām 
juridisku aizsardzību (piešķirot tām 
Natura 20001 teritorijas statusu), 
kā arī šīs direktīvas nosaka obligātās 
prasības nozīmīgo savvaļas bioto-
pu atjaunošanai un pārvaldībai. Šīs 
direktīvas paredz kritiski svarīgus 
aizsardzības pasākumus vairāk nekā 
1400 retām un apdraudētām dzīv-
nieku un augu sugām, nodrošinot 
tām aizsardzību Natura 2000 terito-
rijās, kā arī citviet.

ES dabas aizsardzības direktīvām ir 
bijusi būtiska loma vairāku ikonisku 
ES vietējo sugu, to starp, dumpju, 
pelēko vilku un Ibērijas lūšu popu-
lāciju atjaunošanā. Daudzas no īpaši 

1 Natura 2000 - īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju tīkls Eiropas Savienības dalībvalstīs

nozīmīgajām teritorijām, ko aizsargā 
minētās direktīvas, ir plaši pazīsta-
mas visā pasaulē – piemēram, Don-
janas Nacionālā parka purvi Spānijā, 
kur mājo flamingi un Spānijas ērgļi, 
Donavas deltas ezeri un purvāji Ru-
mānijā, kur mīt pelikāni un jūras ēr-
gļi, Bavārijas senie dižskābaržu meži, 
un tie ir tikai daži piemēri.

Katra no sugām un teritorijām, kuras 
sargā dabas aizsardzības direktīvas, ir 
unikāla un neaizstājama, tāpēc ir bū-
tiski nodrošināt pienācīgu šo vērtību 
aizsardzību. Daba dara daudz laba 
arī mums, cilvēkiem. Piemēram, 
mitraines palīdz pasargāt mūs no 
plūdiem, labi apsaimniekoti meži 
palīdz cīnīties pret klimata pārmai-
ņām, nodrošina kokmateriālus, kā 
arī kopumā palīdz uzturēt dabas 
veselību, savukārt regulāra laika pa-
vadīšana dabā ir būtiska mūsu vese-
lībai un labsajūtai. Arvien pieaug arī 
to ekonomistu un uzņēmēju skaits, 
kas atzīst, ka veselīga un ilgtspējīga 
ekonomiskā attīstība ir atkarīga no 
tā, cik labi mēs būsim rūpējušies 
par dabu.

Kāpēc ir svarīgi piedalīties 
sabiedriskajā apspriešanā?
Dabas aizsardzības direktīvu atbilstī-
bas izvērtēšanas process tika uzsākts 
2015. gada janvārī, un tas ilgs vairāk 
nekā gadu. Šobrīd ir nozīmīgs brīdis, 
lai sabiedrība iesaistītos un paustu 
savu viedokli, jo Eiropas Komisija ir 
uzsākusi sabiedriskās apspriešanas 
procesu, lai uzzinātu, cik nozīmīga 
ES pilsoņu vērtējumā ir dabas aiz-
sardzība un šīs jomas regulējums.

Paužot savu viedokli tiešsaistē, jūs 
palīdzēsiet apliecināt, ka cilvēki visā 
ES teritorijā vēlas, lai daba tiktu 
labāk aizsargāta, saglabājot dabas 
aizsardzībai būtiskos tiesību aktus 
neskartus un nepieļaujot to vājināša-

nu. Dabas aizsardzības direktīvu no-
zīmīgums ES pilsoņiem un viņu at-
balsts dabai ir viens no galvenajiem 
apsvērumiem, kas Komisijai ir jāņem 
vērā, lemjot par esošā regulējuma 
saglabāšanu vai mīkstināšanu.

Mums ir nepieciešams maksimāli 
plašs iedzīvotāju atbalsts no visām 
28 ES dalībvalstīm, lai pieprasītu 
Komisijai pasargāt dabas aizsardzī-
bas direktīvas. Tas nozīmē, ka arī 
jūsu iesaiste ir ļoti svarīga.

Kam es piekrītu, iesaistoties 
šajā akcijā?
Šī tiešsaistes akcija tiek īstenota ar 
mērķi palīdzēt cilvēkiem paust savu 
atbalstu nepieciešamībai nodrošināt 
pienācīgu dabas aizsardzību tādā 
veidā, lai Eiropas Komisijai tas būtu 
jāņem vērā. Jūs varēsiet aizpildīt jau 
sagatavotu aptaujas veidni, adresētu 
Komisijai, un tas prasīs tikai nedaudz 
no jūsu laika.

Pieredzējuši dabas aizsardzības ek-
sperti no vadošajām dabas aizsardzī-
bas organizācijām sagatavoja atbil-
des uz galvenajiem Komisijas izvir-
zītajiem jautājumiem. Tas tika darīts, 
lai atvieglotu pārējiem ES pilsoņiem 
iespēju paust savu balsi dabas un to 
sargājošo ES direktīvu atbalstam.

Kas īsteno šo kampaņu?
Šo kampaņu organizē BirdLife In-
ternational Eiropas nodaļa (Latvijā 
pārstāv Latvijas Ornitoloģijas bied-
rība), Eiropas Vides birojs (Latvijā – 
Latvijas Dabas fonds), Eiropas Zemes 
draugi un Pasaules dabas fonds.
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