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2016. gada 15. decembrī
Par Putnu un Biotopu direktīvu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Godātais Gerharda kungs!
Mēs rakstām Jums vides organizāciju Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības
vārdā, lai pateiktos par Jūsu atbalstu ilgajā Putnu un Biotopu direktīvu atbilstības novērtēšanas
(Fitness Check) procesā un Jūsu ieguldījumu šo būtisko dabas likumu saglabāšanā.
2016. gada 7. decembrī Eiropas Komisāru kolēģijā notika apspriede par Putnu un Biotopu
direktīvu atbilstības izvērtējumu. Mēs esam ļoti gandarīti par apspriedes rezultātu, kas
apliecināja, ka ES galvenie dabas aizsardzības likumdošanas stūrakmeņi – Putnu un Biotopu
direktīvas netiks atvērtas, un tiks izstrādāts darbības plāns šo direktīvu labākai ieviešanai.
Tā ir ne tikai uzvara Eiropas dabai, bet arī visiem ES pilsoņiem, kas aicināja Komisiju saglabāt
un stiprināt ES dabas likumdošanu, un, protams, arī visai sabiedrībai kopumā, jo mūsu
labklājība ir tiešā veidā atkarīga no dabas nodrošinātajiem pakalpojumiem.
Protams, vēl daudz kas ir jāpaveic, lai šis lēmums kļūtu par patiesu ieguvumu dabai. Darbības
plānam, ko izstrādās pēctecīgi atbilstības izvērtējumam, jāietver spēcīgi piedāvājumi, kas
nodrošinās pilnu un efektīvu ES dabas direktīvu ieviešanu, kā arī tam nepieciešamo
finansējumu un efektīvu izpildīšanu. Darbības plānam arī jārisina bioloģiskās daudzveidības
samazināšanās jautājumi, un īpaši tie, kas attiecas uz neilgtspējīgu lauksaimniecību un
infrastruktūras attīstību.
19. decembrī Vides padomē Eiropas Komisija prezentēs Putnu un Biotopu direktīvas atbilstības
izvērtējuma rezultātus, un mēs lūdzam Jūsu turpmāku atbalstu Komisāru kolēģijas lēmumam
nemainīt ES dabas likumdošanu, kā arī lūdzam Jūs uzsvērt spēcīga darbības plāna
nepieciešamību.
Mēs arī lūdzam Jūs rast iespēju tikties ar Jums 2017. gada sākumā, lai apspriestu darbības
plānu bioloģiskās daudzveidības jautājumos, kā arī galvenos izaicinājumus, kas saistās ar ES
dabas direktīvu ieviešanu Latvijā.
Vēlreiz pateicamies par Jūsu atbalstu!
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