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Zaščito živali in njihovih habitatov in osnovna pravila ohranjanja narave in biodiverzitete
urejata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora) – Habitatna direktiva in Direktiva 2009/147/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (Directive
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the
conservation of wild birds) – Ptičja direktiva. S tema dvema direktivama so bila vzpostavljena
območja Natura 2000 (zemljevid).
Cilj Habitatne direktive je prispevati k zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih
habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic. Omrežje
sestavljajo naravni habitatni tipi (Priloga I) in habitati vrst (Priloga II), ki se mora vzdrževati v
ugodnem stanju ali pa se mora ugodno stanje obnoviti. Priloga III določa merila, na podlagi katerih
posamezna država določi območja Natura. Nadalje direktiva določa obveznost držav, da sprejmejo
potrebne ukrepe, da vzpostavijo sistem strogega varstva živalskih vrst iz Priloge IVa in rastlinskih vrst
iz Priloge IVb in upoštevajo varstveni režim, ki ga določa direktiva, da se ohranja njihovo ugodno
stanje.
Ptičja direktiva se nanaša na ohranjanje vseh prostoživečih vrst ptic, naravno prisotnih na evropskem
ozemlju držav članic, njihovo upravljanje in nadzor ter določa pravila njihovega izkoriščanja. Vrste iz
Priloge I pa so deležne posebnih varovalnih ukrepov. Območja posebne zaščite ptic se varujejo znotraj
območij Natura 2000.
Za izvajanje habitatne direktive je Evropska komisija sprejela vodnik Guidance document on the strict
protection of animal species of Community interest under the 'Habitats' Directive 92/43/EEC. Posebna
pozornost je namenjena varstvu velikih zveri in drugih ogroženih vrst (Evropska rdeča lista).
Več informacij o Habitatni in Ptičji direktivi je tudi na spletni strani Evropske komisije.

