Spremembe v delovanju delovnih teles Evropske komisije/DG ENV za
področje Direktive o varstvu ptic in Direktive o habitatih
Na sestanku direktorjev za varstvo narave od 5. do 7. 2. 2008 na Brdu so bile
sprejete spremembe strukture delovnih teles za usklajevanje in odločanje v zvezi z
izvajanjem Direktive o varstvu ptic in Direktive o habitatih.
Ostajata Habitatni odbor (Habitats Committee) in Ornis odbor (Ornis Committee)
saj sta določena v direktivah, bistvena sprememba je, da je mandat obeh teles zožen
na izvorno nalogo – odločanje v okviru direktiv. V obeh telesih so predstavniki držav
članic in Komisije, ki komiteja tudi vodi.
Za strokovno delo in vključevanje mnenj deležnikov dosedanjo Biodiversity Expert
Group (BEG) in dosedanji strokovni delovni skupini odbora ORNIS (ORNIS Scientific
Working Group) in Habitatnega Odbora (Scientific Working Group Habitats)
zamenjuje nova Koordinacijska skupina (Co-ordination group for Biodiversity and
Nature) v kateri so poleg predstavnikov držav članic tudi predstavniki deležnikov
(vključno z nevladnimi organizacijami). Vodi jo Komisija.
Dejansko strokovno delo poteka v tematskih delovnih skupinah, ki se oblikujejo
glede na specifičen strokovni problem ali področje (Ad- hoc Technical Group). Tako
na primer delujeta dve skupini, ena za poročanje in ena za invazivne tujerodne vrste.
Te skupine so mnogo bolj osredotočene, saj se ukvarjajo z določenim problemom in
so zato lahko zbrani strokovnjaki specialisti. Mandat skupine je omejen na reševanje
določenega problema in rezultat (priporočilo, smernice, podlaga za odločitev…).
DG Environment se zaveda tudi pomembnosti usklajevanja med posameznimi DG
znotraj Komisije, zato bo temu namenjena Medresorska usklajevalna skupina
(Biodiversity Interservice Co-ordination Group).
Sestanki direktorjev za varstvo narave pa ostajajo kot redna polletna delovna
neformalna srečanja, pomembna za splošno strateško spremljanje izvajanje politike
na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in zakonodaje na tem področju.
Sestanke vodi predsedujoča država.

Organizacijska shema, kjer so dodane že ustanovljene tematske delovne skupine. Dodana so imena
slovenskih predstavnikov pri tistih telesih, pri katerih je Evropska komisija prosila za imenovanja.
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