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Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ
για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-
7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

Προτεινόμενες απαντήσεις από τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις:

Μέρος 1 – Γενικές ερωτήσεις

1. Πόσο σημαντική είναι για σας η διατήρηση της φύσης;

Πολύ σημαντική

2. Σε ποιον βαθμό γνωρίζετε τα μέτρα της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης;

· Οδηγία για τα Πουλιά: Αρκετά καλά/ Πολύ καλά
· Οδηγία για τους Οικοτόπους: Αρκετά καλά/ Πολύ καλά
· Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000: Αρκετά καλά/ Πολύ καλά

3. Πόσο σημαντικές είναι για την προστασία της φύσης οι Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους (συχνά
αναφερόμενες ως Οδηγίες για τη Φύση);

Πολύ σημαντικές

4. Είναι οι στόχοι των Οδηγιών κατάλληλοι για την αποτελεσματική προστασία της φύσης στην ΕΕ;

Απολύτως κατάλληλοι

5. Είναι η προσέγγιση που προβλέπεται στις οδηγίες κατάλληλη για την αποτελεσματική προστασία των ειδών
και των οικοτόπων στην ΕΕ;

Απολύτως κατάλληλη

6. Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι οδηγίες σε ό,τι αφορά την προστασία της φύσης;

Πολύ αποτελεσματικές

7. Πόσο σημαντικό είναι το δίκτυο Natura 2000 για την προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων στην ΕΕ;

Πολύ σημαντικό

8. Πώς αξιολογείτε το κόστος εφαρμογής των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους σε σχέση με τα οφέλη
της εφαρμογής τους;

Τα οφέλη της εφαρμογής υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv
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9. Αν και οι Οδηγίες επικεντρώνονται κυρίως στη διατήρηση της φύσης, σε ποιον βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη
και τα παρακάτω κατά την εφαρμογή τους;

Οικονομικά ζητήματα- Αρκετά

Κοινωνικά ζητήματα- Αρκετά

Πολιτιστικά ζητήματα- Αρκετά

Περιφερειακά χαρακτηριστικά- Αρκετά

Τοπικά χαρακτηριστικά- Αρκετά

10. Οι πολιτικές της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς προωθούν σε γενικές γραμμές τους στόχους των Οδηγιών για
τα Πουλιά και τους Οικοτόπους;

Γεωργία & Αγροτική Ανάπτυξης– Όχι

Αλιεία και θαλάσσια πολιτική – Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

Συνοχή (περιφερειακή) – Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

Ενέργεια– Όχι

Μεταφορές – Όχι

Περιβάλλον - Ναι

Βιομηχανίας/επιχειρήσεις - Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

Κλιματική αλλαγή - Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

Υγεία - Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

Έρευνα και καινοτομία - Θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσότερο

11. Σε ποιον βαθμό οι Οδηγίες πέτυχαν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με εκείνη που θα επιτύγχανε η
εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα;

Σημαντική προστιθέμενη αξία

12. Σε ποιον βαθμό οι Οδηγίες πέτυχαν προστιθέμενη αξία για την οικονομία (π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας,
επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνδέονται με το δίκτυο Natura 2000);

Σημαντική προστιθέμενη αξία

13. Σε ποιον βαθμό οι Οδηγίες παρείχαν πρόσθετα κοινωνικά οφέλη (π.χ. υγεία, πολιτισμός, αναψυχή,
εκπαίδευση);

Σημαντική προστιθέμενη αξία

14. Είναι αναγκαίο η νομοθεσία της ΕΕ να συνεχίσει να προστατεύει τα είδη και τους οικοτόπους;

Ναι

 Θα θέλατε να απαντήσετε στις πιο ειδικές ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου;

Ναι
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Μέρος 2 – ειδικές ερωτήσεις

15. Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους όσον αφορά τα εξής:

προστασία των απειλούμενων ειδών πτηνών: Πολύ αποτελεσματικές

προστασία όλων των ειδών άγριων πτηνών: Πολύ αποτελεσματικές

προστασία των απειλούμενων ειδών (εκτός από τα πτηνά): Πολύ αποτελεσματικές

προστασία των πλέον απειλούμενων τύπων οικοτόπων της Ευρώπης: Πολύ αποτελεσματικές

θέσπιση ενός συστήματος για την προστασία των ειδών: Πολύ αποτελεσματικές

βιώσιμη εκμετάλλευση των ειδών (π.χ. κυνήγι, αλιεία): Πολύ αποτελεσματικές

σύσταση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών (δίκτυο Natura 2000): Πολύ αποτελεσματικές

διαχείριση και αποκατάσταση των τόπων του δικτύου Natura 2000: Πολύ αποτελεσματικές

κατάλληλη εκτίμηση αξιολόγηση των επιπτώσεων νέων σχεδίων και έργων στους τόπους Natura 2000: Πολύ
αποτελεσματικές

αντιμετώπιση των επιπτώσεων νέων σχεδίων και έργων στους τόπους του δικτύου Natura 2000: Πολύ
αποτελεσματικές

ενθάρρυνση της διαχείρισης στοιχείων του τοπίου εκτός των τόπων Natura 2000: Όχι και τόσο αποτελεσματικές

16. Σε ποιον βαθμό οι οδηγίες συμβάλλουν στην επίτευξη των παρακάτω στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα;

προστασία των ειδών και των οικοτόπων: Πολύ σημαντική συμβολή

διατήρηση και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους: Σημαντική Συμβολή
/ Πολύ σημαντική συμβολή

διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις: Σημαντική συμβολή

βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων: Μικρή συμβολή

καταπολέμηση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών: Μικρή συμβολή

διατήρηση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο: Σημαντική συμβολή

17. Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι οδηγίες μέχρι σήμερα σε γενικές γραμμές;

Οδηγία για τα πτηνά: Πολύ αποτελεσματικές

Οδηγία για τους οικοτόπους: Πολύ αποτελεσματικές

18. Στις περιπτώσεις που οι οδηγίες πέτυχαν τους στόχους τους, σε ποιον βαθμό συνέβαλαν τα παρακάτω;

Η σαφής διατύπωση των οδηγιών: Σημαντική συμβολή
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Η αποτελεσματική επιβολή: Σημαντική συμβολή

Ο αποτελεσματικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ: Σημαντική συμβολή

Ο αποτελεσματικός εθνικός συντονισμός: Σημαντική συμβολή

Ο αποτελεσματικός περιφερειακός συντονισμός: Μέτρια συμβολή

Ο αποτελεσματικός τοπικός συντονισμός: Σημαντική συμβολή

κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή: Σημαντική συμβολή

Οι επαρκείς επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους: Σημαντική συμβολή

Η κατάλληλη χρηματοδότηση: Σημαντική συμβολή

Οι κατάλληλοι ανθρώπινοι πόροι: Σημαντική συμβολή

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Σημαντική συμβολή

Η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη του κοινού: Σημαντική συμβολή

Η ενσωμάτωση της διατήρησης της φύσης σε άλλες πολιτικές: Σημαντική συμβολή

Η κατάλληλη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών: Σημαντική συμβολή

Η διεθνής συνεργασία για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων: Μέτρια συμβολή

19. Σε ποιον βαθμό τα παρακάτω εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων των οδηγιών;

Η ασαφής διατύπωση των οδηγιών: Δεν περιορίζει την πρόοδο

Η μη αποτελεσματική επιβολή: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Ο μη αποτελεσματικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ: Δεν περιορίζει την πρόοδο

Ο μη αποτελεσματικός εθνικός συντονισμός: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Ο μη αποτελεσματικός περιφερειακός συντονισμός: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Ο μη αποτελεσματικός τοπικός συντονισμός: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Οι ανεπαρκείς κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή: Περιορίζει αρκετά την πρόοδο

Οι ασαφείς κατευθύνσεις και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή: Περιορίζει αρκετά την πρόοδο

Τα κενά στις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους: Περιορίζει αρκετά την πρόοδο

Η ανεπαρκής χρηματοδότηση: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Οι ανεπαρκείς ανθρώπινοι πόροι: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Η ανεπαρκής συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Η περιορισμένη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη του κοινού: Περιορίζει αρκετά την πρόοδο
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Η ανεπαρκής ενσωμάτωση σε άλλες πολιτικές: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Η έλλειψη κατάλληλης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών: Περιορίζει σημαντικά την πρόοδο

Η έλλειψη διεθνούς συνεργασίας ή η περιορισμένη διεθνής συνεργασία για την προστασία των ειδών και των
οικοτόπων: Περιορίζει αρκετά την πρόοδο

20. Πόσο σημαντικά είναι τα οφέλη που συνδέονται με τις οδηγίες;

Οφέλη για τη διατήρηση των άγριων πτηνών: Σημαντικά οφέλη

Οφέλη για τη διατήρηση των ειδών (εκτός από τα πτηνά): Σημαντικά οφέλη

Οφέλη για τη διατήρηση των οικοτόπων: Σημαντικά οφέλη

Άλλα περιβαλλοντικά οφέλη, π.χ. ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα: Σημαντικά οφέλη

Οφέλη για την οικονομία (π.χ. τοπικές θέσεις εργασίας, τουρισμός, έρευνα και καινοτομία): Σημαντικά οφέλη

Οφέλη για την κοινωνία (π.χ. υγεία, πολιτισμός, αναψυχή, εκπαίδευση): Σημαντικά οφέλη

21. Πόσο σημαντικό είναι το κόστος που συνδέεται με τις οδηγίες;

Κόστος διαχείρισης των τόπων Natura 2000: Μικρό κόστος

Κόστος προστασίας ειδών πτηνών: Μικρό κόστος

Κόστος προστασίας ειδών εκτός από πτηνά: Μικρό κόστος

Διοικητικό κόστος: Ασήμαντο κόστος

Κόστος ευκαιριών: Μικρό κόστος

22. Το κόστος αυτό είναι ανάλογο, αν ληφθούν υπόψη τα οφέλη που συνδέονται με τις οδηγίες;

Κόστος διαχείρισης των τόπων Natura 2000: Ανάλογο

Κόστος προστασίας ειδών πτηνών: Ανάλογο

Κόστος προστασίας ειδών εκτός από πτηνά: Ανάλογο

Διοικητικό κόστος: Ανάλογο

Κόστος χαμένων ευκαιριών: Ανάλογο

23. Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, κατά πόσον τα παρακάτω έβλαψαν την αποδοτικότητα;

Ο τρόπος σύνταξης των οδηγιών: Καθόλου

Ο τρόπος επιβολής της συμμόρφωσης σε επίπεδο ΕΕ: Ως έναν βαθμό

Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο: Σε μεγάλο βαθμό
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Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε περιφερειακό επίπεδο: Σε μεγάλο βαθμό

Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε τοπικό επίπεδο: Σε μεγάλο βαθμό

Η αλληλεπίδραση με άλλες νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ: Σε μεγάλο βαθμό

24. Κατά πόσον αυξήθηκε η αποδοτικότητα των παρακάτω με την πάροδο του χρόνου;

Ο τρόπος διαχείρισης των οδηγιών σε επίπεδο ΕΕ: Αυξήθηκε

Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο: Αυξήθηκε

Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε περιφερειακό επίπεδο: Αυξήθηκε

Ο τρόπος εφαρμογής των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο: Αυξήθηκε

Η αλληλεπίδραση με άλλες νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ: Αυξήθηκε

αλληλεπίδραση με άλλες εθνικές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές: Αυξήθηκε

25. Συνολικά, σε ποιον βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες χρηματοδότησης για την εφαρμογή των οδηγιών;

Επαρκής χρηματοδότηση, μη αποδοτική χρήση

25. Πόσο σημαντικές είναι οι οδηγίες για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη?

Οδηγία για τα πτηνά: Πολύ σημαντικές

Οδηγία για τους οικοτόπους: Πολύ σημαντικές

26. Πόσο σημαντικές είναι οι οδηγίες για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων από τις παρακάτω
απειλές;

Απώλεια ή κατακερματισμός των οικοτόπων: Πολύ σημαντικές

Μη βιώσιμη χρήση των ειδών και των οικοτόπων: Πολύ σημαντικές

Ρύπανση: Σημαντικές

Εισαγωγή και εξάπλωση ξένων φυτών και ζώων: Σημαντικές

Κλιματική αλλαγή: Πολύ σημαντικές

27. Σε ποιον βαθμό οι οδηγίες καλύπτουν τους οικοτόπους και τα είδη που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία
στην ΕΕ;

Οδηγία για τα πτηνά: Αρκετά/ Απόλυτα

Οδηγία για τους οικοτόπους: Αρκετά / Απόλυτα

28. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
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Οι στόχοι και οι απαιτήσεις των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους συμφωνούν μεταξύ τους και
αλληλοενισχύονται: Συμφωνώ απόλυτα

Οι στόχοι και οι απαιτήσεις των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους συμφωνούν με τους στόχους και τις
απαιτήσεις της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα: Συμφωνώ απόλυτα

Οι στόχοι και οι απαιτήσεις των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους συμφωνούν με τις διεθνείς δεσμεύσεις
για την προστασία της φύσης: Συμφωνών απόλυτα

29. Υπάρχουν τυχόν σημαντικά κενά, αλληλεπικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ των οδηγιών για τα πτηνά και τους
οικοτόπους, αφενός, και των παρακάτω οδηγιών της ΕΕ για το περιβάλλον, αφετέρου, τα οποία περιορίζουν τον
βαθμό αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών;

Οδηγία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Όχι

Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων: Όχι

Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα: Όχι

Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική: Όχι

Οδηγία για τις πλημμύρες: Όχι

Οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών: Όχι

Οδηγία για τη νιτρορύπανση: Όχι

Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη: Όχι

30. Ποια ήταν η συμβολή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους στη βελτίωση των παρακάτω σε
σύγκριση με την εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία;

Πρότυπα για την προστασία της φύσης: Σημαντική συμβολή

Έκταση των προστατευόμενων περιοχών: Σημαντική συμβολή

Προστασία ειδών άγριων πτηνών: Σημαντική συμβολή

Προστασία απειλούμενων ειδών (εκτός από πτηνά): Σημαντική συμβολή

Προστασία απειλούμενων τύπων οικοτόπων: Σημαντική συμβολή

Διαχείριση οικοτόπων: Σημαντική συμβολή

Αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοτόπων: Σημαντική συμβολή

Έρευνα και γνώσεις σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους: Σημαντική συμβολή

Xρηματοδότηση για τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Προσωπικό που ασχολείται με τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Διασυνοριακή συνεργασία για τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή
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Δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διατήρησης της φύσης: Σημαντική συμβολή

Ενσωμάτωση της διατήρησης της φύσης σε άλλες πολιτικές: Σημαντική συμβολή

Ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών για τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και επίλυση συγκρούσεων γύρω από τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις: Σημαντική συμβολή

Υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων για τη διατήρηση της φύσης: Σημαντική συμβολή

Κανονιστική ρύθμιση του κυνηγιού: Σημαντική συμβολή

Οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις επενδύσεις στον τουρισμό και την
αναψυχή: Σημαντική συμβολή

31. Αν δεν υπήρχαν οι οδηγίες της ΕΕ για τη φύση, η κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων στην ΕΕ θα ήταν
συνολικά...

Πολύ χειρότερη

Τελικές παρατηρήσεις

Έχετε άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις;

Ξεκινήστε αναφέροντας τη σημασία και τη συμβολή των δύο οδηγιών στην Ελλάδα. Συνεχίστε αναφέροντας τα
προβλήματα εφαρμογής που σχετίζονται με την Ελλάδα, την περιοχή ή τον τομέα σας, αν αυτά υπάρχουν και
επισημάνετε τους τομείς/ εμπλεκόμενους φορείς/ συμφέροντα οι οποίοι έχουν αποτελέσει εμπόδιο στην
εφαρμογή (για παράδειγμα αναδείξτε τον αρνητικό ρόλο της εντατικής γεωργίας, τις ελλείψεις στήριξης και
οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο κοκ) και τονίστε την ανάγκη επιβολής της νομοθεσίας.

(το κείμενο αυτό μπορεί να έχει από 1- 2000 χαρακτήρες για να γίνει αποδεκτό)

Είναι κρίσιμης σημασίας όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία της φύσης να υψώσουν τώρα τη
φωνή τους, ώστε να κρατήσουν ζωντανές τις οδηγίες. Παρακαλούμε ενημερώστε όσους περισσότερους
συναδέλφους, επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς και ΜΚΟ είναι
δυνατόν.
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