Közös pontok
az Európai Unió
Élőhelyvédelmi
Irányelve

az Európai Unió
Víz Keretirányelve

Az 1992‐es
1992 es Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats
Directive), az 1979‐es Madárvédelmi Irányelvvel (Birds
Directive) közösen képezi az Európai Unió által
létrehozott

A 2000‐ben hatályba lépett

Víz Keretirányelv
(VKI, angolul Water Framework Directive)
irányelveihez több különböző, vízzel kapcsolatos
magyar jogszabály kapcsolódik.
kapcsolódik Az irányelvek
célja, hogy az EU tagállamai 2015‐re jó állapotba
hozzák az európai vizeket.

Natura 2000 természetvédelmi hálózat
alapját. Hazánkban, 2004‐es kormányrendelet alapján,
az ország területének közel 21%‐a áll Natura 2000
védelem alatt.

A Natura 2000 céljai:
A VKI céljai:
j
a felszíni és felszín alatti vizek jó ökológiai és
kémiai állapota 2015‐re
A jó állapot fenntartásának biztosítása
A vízkészletek fenntartható használata
A vizek szennyezésének csökkentése
Az áradások és aszályok mérséklése
A mesterséges víztestek jó kémiai állapota

A VKI gazdálkodási egysége:
A VKI szerint a vízgyűjtő kerület képezi a
tervezés
é és
é gazdálkodás
dálk dá alapját.
l já Magyarország
M
á
teljes területe a Duna‐medencébe esik, így
hazánk csak a Duna vízgyűjtő‐gazdálkodási
tervében érdekelt. Ennek kialakításában szoros
együttműködés szükséges a többi érintett
országgal.

www.euvki.hu
www.ceeweb.org

Közös cél:
A vízi ökoszisztém
mák, és a tőlük
közvetlenül függgő szárazföldi
ökoszisztémák és vizes
v
élőhelyek
jó ökológiai állapota
és védellme.

az eredeti európai élővilág, európai
fontosságú fajok és élőhelyek fennmaradása
szempontjából értékes természeti területek,
élőhelyek többé‐kevésbé összefüggő láncolatának
megóvása, természetvédelmi állapotának javítása
Társadalmi, kulturális, gazdasági és
g
természetvédelmi érdekek összehangolása
Természetkímélő földhasználat támogatása

Közös EU‐s kö
ötelezettség:
A célkitűzések megvallósítása Magyarország
kötelezettsége. Mindkét irányelv előírja továbbá
etekre vonatkozó
az érintett terüle
tervezési kezelé
tervezési,
ési adatgyűjtési
ési,
adatgyűjtési,
monitorozási és jelentési
kötelezettségget az EU felé.
Mindezeke
et érdemes
összehangoltan,,együttműködve
vége
ezni.

A Natura 2000 gazdálkodási egysége:
Magyarországon több, mint 400 Natura 2000
területet jelöltek ki. Az irányelvek céljainak
teljesítése érdekében a Natura 2000 területekre
fenntartási terveket kell készíteni. Ezekben
rögzítik a természetvédelmi célkitűzéseket és a
területhasználókkal együtt kialakított kezelési
előírásokat, melyek alapját képezhetik az egyes
területeken igényelhető agrár‐
környezetgazdálkodási kifizetéseknek.
www.natura.2000.hu
www.naturaterv.hu

