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Eiropas dabas aizsardzības tiesību aktu stūrakmeņi ir 1979. gada 2. aprīļa Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu
aizsardzību (Putnu direktīva) un 1992. gada 21. maija Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un
flora (Biotopu direktīva). Šīs direktīvas ir vērienīgākā un visaptverošākā iniciatīva, kas jebkad uzsākta, lai saglabātu mūsu dabas
mantojumu visā ES.

 Putnu direktīvas mērķis ir aizsargāt visu savvaļas putnu sugas un to svarīgākos apdzīvotos biotopus visā ES. Direktīva pieliek
punktu virknei darbību, piemēram, vietējo savvaļas putnu turēšanu nebrīvē un pārdošanu, ievieš tiesisku mehānismu citu
aktivitāšu regulēšanai, piemēram, medību, lai nodrošinātu, ka tās ir ilgtspējīgas. Direktīva arī paredz, ka visām 28 dalībvalstīm
jāaizsargā īpaši apdraudētas sugas un migrējošiem putniem svarīgākās vietas, pievēršot īpašu uzmanību starptautiskas
nozīmes mitrājiem.
Biotopu direktīvas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ņemot vērā ekonomiskās, sociālās, kultūras un
reģionālās prasības. Direktīva nosaka retu, apdraudētu vai endēmisku sugu, tostarp aptuveni 450 dzīvnieku un 500 augu sugu
saglabāšanu.

Viens no svarīgākajiem šo abu dabas direktīvu ieviešanas rzultātiem ir Eiropas mērogā nozīmīgo dabas teritoriju ekoloģiskā
tīkla Natura 2000 izveide. Katra valsts ir nominējusi Natura 2000 teritorijas, lai palīdzētu saglabāt retos biotopus un sugas, kas
atrodas to teritorijā. Natura 2000 teritorijas aizņem platības no mazāk nekā 1 ha līdz 5000 km² atkarībā no sugu vai biotopu
saglabāšanas mērķiem. Lielākā daļa ir aptuveni 100-1000 ha lielas. Daļa no tām atrodas attālos, mazapdzīvotos rajonos, bet lielākā
daļa ir neatņemama mūsu lauku ainavas sastāvdaļa. Tā rezultātā Natura 2000 ne tikai aizsargā Eiropā retās sugas un biotopus, bet
arī nodrošina drošu patvērumu neskaitāmiem citiem dzīvniekiem, augiem un dažādiem dabas veidojumiem, kas, lai arī bieži
sastopami, tomēr ir vienlīdz svarīga daļa no mūsu dabas mantojumu.
Ar ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē.
Dabas aizsardzības pārvaldes kompetences jautājumi skatāmi ES tiesību aktu direktorijas 15. nodaļā (PDF dokuments)

Informācija par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību ES

Vides Ģenerāldirektorāta interneta vietnes http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm sadaļā Nature & Biodiversity ir plaša
informācija par
ES bioloģiskās daudzveidības politiku,
ES vides tiesību aktiem,

Natura 2000 tīklu,
sugu aizsardzību,
zaļo infrastruktūru,

invazīvām svešzemju sugām,
bioloģisko daudzveidību lauksaimniecībā,
pasaules bioloģisko daudzveidību,
tridzniecību ar savvaļas dzīvniekiem,
bioloģiskās daudzveidības Eiropas informācijas sistēmu,
dzīvnieku labturību,
mežu politiku,
klimata izmaiņām,
pieejami dažādi informatīvie izdevumi.

Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence par esošajiem aktuālajiem Eiropas Savienības (ES) jautājumiem
Dabas aizsardzības pārvalde Latvijā ir CITES (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,

latviski - Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām jeb 1973. gada
Vašingtonas konvencija) uzraudzības institūcija un ir atbildīga par CITES un ES regulu īstenošanu. Tādēļ tās pienākumos ietilpst
CITES atļauju un sertifikātu izsniegšana, pārējo CITES ieviešanā iesaistīto institūciju koordinēšana, sazināšanās ar Komisiju un CITES
Sekretariātu un ziņošana par CITES ieviešanas sekmēm, lēmumu pieņemšana par konfiscēto īpatņu izmantošanu, sabiedrības
informēšana u.c.
Plašāk sadaļā CITES
Informācija par Eiropas Savienības organizētajām darba grupām un padomēm, un kontaktpersonu, kas tajās pārstāv Latvijas
Republiku un, kura var sniegt informāciju par darba grupās un padomēs izskatāmajiem jautājumiem

Padome, darba grupa
Atbildīgā persona
Eiropas Savienības dalībvalstu iniciatīvā „Eiropas Zaļā Josta”
D.Sāmīte
Latvijas – Baltkrievijas komisija par pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas
jautājumu koordinēšanu
A.Zeize, G.Gabrāne
Helsinku konvencijas (HELCOM) starpsesiju darba grupa
G.Gabrāne
Dabas aizsardzības pārvaldes un Valonijas reģiona (Beļģijas reģions) sadarbības līguma darba grupa
G.Gabrāne

Starptautiskā līguma „Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu
dzīves vidi” (Ramsāres konvencija) Zinātniskā un tehniskā pārskata komisija
A.Urtāns
CITES ekspertu darba grupas (MEETINGS OF THE CITES COMMITTEE, MEETINGS OF THE GROUP OF EXPERTS OF THE
COMPETENT CITES MANAGEMENT AUTHORITIES, Scientific Review Group Meeting on CITES, Enforcement Group Meeting
on CITES)
G.Gabrāne, G.Strode, J.Dzenis
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https://www.daba.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-regulejums

