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Ljubljana, 17.11.2016 
 
Zadeva: Izid preverjanja ustreznosti (fitness check) Direktive o pticah in Direktive o habitatih 

 
Spoštovana komisarka Violeta Bulc, 
 
S tem pismom vas opozarjamo na pogovore in odločitve, ki se bodo odvijali v kratkem in bodo pomembno 
vplivali na varstvo narave in kakovost našega življenja v EU. Prvi podpredsednik g. Timmermans in komisar 
za okolje g. Vella sta se namreč zavezala, da bosta letos jeseni objavila rezultate preverjanja ustreznosti 

Direktive o pticah in Direktive o habitatih. O tem boste kmalu razpravljali na Kolegiju komisarjev, zato vas 
iskreno prosimo, da omenjeni direktivi podprete in se zavzamete za njuno nadaljnje izvajanje. 
 
Na odločitev o usodi teh ključnih naravovarstvenih aktov EU lahko gledamo tudi kot na preizkus, kako resno 
EU sledi »Agendi Združenih narodov 2030 za trajnostni razvoj«, temu ambicioznemu in več kot nujnemu 
načrtu za cel planet. Direktivi o pticah in habitatih sta zgodbi o uspehu EU. Po celem svetu sta prepoznani 
kot temelja EU za zaustavitev upadanja biodiverzitete in za njeno ohranitev. Sta naravovarstveni okvir 
učinkovitega varstva evropskih redkih in ogroženih vrst, na osnovi katerega je nastalo največje omrežje 

varovanih območij na svetu – Natura 2000. Znanstveno je dokazano, da sta obe direktivi ob doslednem 
izvajanju učinkoviti orodji varstva narave. 
 
Od njunega izvajanja pa nima koristi le narava, tudi naš lasten ekonomski razvoj sloni na ekosistemskih 
storitvah, ki nam jih nudi narava. Ekonomske koristi omrežja Natura 2000 so ocenjene na 200-300 milijard 
EUR letno. Samo trženje turističnih in rekreacijskih dejavnosti na območjih Natura 2000 daje delo med 4,5-
8 milijonom ljudi (Bio Intelligence Service, 2011). Kljub temu pa žal biodiverziteta EU še vedno upada, 
pretežno zaradi slabe nacionalne implementacije teh direktiv kot tudi zaradi netrajnostnega kmetijstva in 
razvoja infrastrukture. 
 
BirdLife International, katerega polnopravni slovenski partner je DOPPS, si že desetletja prizadeva za čim 
večje spoštovanje teh direktiv. Zato smo tudi v aktualnem preverjanju ustreznosti pripravili predloge za 
boljše doseganje biodiverzitetnih ciljev EU 2020 s še učinkovitejšim izvajanjem obeh direktiv. 
 
Za ohranitev obeh direktiv obstaja nenazadnje široka javna in politična podpora: 

- Lani je več kot pol milijona državljanov EU pristopilo k javnemu posvetovanju o direktivah – šlo je 

za največjo udeležbo javnosti v zgodovini posvetovanj EC doslej. In več kot 94 % sodelujočih si želi 

ohranitev teh aktov! 

 



 
  

 
- Decembra 2015 so države članice sprejele zaključke Sveta za okolje, v katerih so posebej poudarile, 

»da se naravovarstveni standardi obeh direktiv ne smejo zmanjšati«, da »je treba ohraniti 

vključenost deležnikov« in potrdile, »da je učinkovitost direktiv odvisna od njunega doslednega 

izvajanja, zadostnih finančnih virov in integracije biodiverzitete v druge sektorske politike«. Večina 

držav članic EU je direktno pozvala EK, da ohrani trenutni zakonodajni okvir in se raje posveti 

boljšemu izvajanju teh direktiv. 

- Tudi Evropski parlament, ki je prepoznal, da glavni problem varstva narave v EU ni v njeni 

zakonodaji, je prav tako z veliko večino glasoval proti reviziji teh direktiv. 

 
Dodatno je bilo v nedavni študiji z naslovom »Evaluation study to support the Fitness Check of the Birds 
and Habitats Directivesi« nedvomno izkazano, da »direktivi služita svojemu namenu in jasno izkazujeta 
dodano vrednost EU«. 
 
Zato apeliramo na vas in vas prosimo, da se aktivno zavzamete za ohranitev obeh direktiv. Prihodnje 
aktivnosti bi morale biti usmerjene v izvajanje direktiv in skrb za reševanje problema netrajnostnih praks v 
kmetijstvu in drugje, ki so glavni vzroki upada biodiverzitete v EU. Takšno ravnanje bi tudi potrdilo 
pričakovanja državljanov EU, od katerih si 67 % želi, da je EU aktivnejša pri varstvu okolja (Eurobarometer 
1/7/2016), da se na tem področju EK angažira in opravlja svoje naloge in da EU stremi k trajnostnemu 
razvoju upoštevajoč našo naravno dediščino. Iskrena hvala. 
 
 
Želim vam vse dobro pri vašem delu in vas lepo pozdravljam, 
 
 
 

 
 
doc. dr. Damijan Denac, direktor DOPPS – BirdLife Slovenia 
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