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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dużych drapieżników i ich 
kontrolowania
(2018/3006(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 (dyrektywa siedliskowa) oraz 
dyrektywę 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2 (dyrektywa ptasia),

– uwzględniając komunikat Komisji z 27 kwietnia 2017 r. zatytułowany „Plan działania 
na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” (COM(2017)0198),

– uwzględniając konkluzje Rady z 19 czerwca 2017 r. w sprawie Planu działania UE na 
rzecz przyrody, ludzi i gospodarki3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie „Planu działania 
na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki”4,

– uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie dużych drapieżników i ich kontrolowania 
(O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że ramy prawne UE mające na celu ochronę gatunków zwierząt i 
roślin oraz rzadkich typów siedlisk w UE powodują, że niektóre gatunki są uznawane za 
wymagające szczególnej ochrony w celu osiągnięcia dobrego stanu ochrony ogółem;

B. mając na uwadze, że w wielu przypadkach populacje dużych drapieżników zadomowiły 
się w całej Europie, przekraczając granice regionów, w wyniku czego pojawił się 
problem ich współegzystowania z mieszkańcami obszarów wiejskich i zwierzętami 
domowymi, a także z innymi gatunkami dzikiej fauny;

C. mając na uwadze, że zwierzęta domowe, w szczególności na pastwiskach i otwartych 
łąkach, są zagrożone, zwłaszcza jeżeli znajdują się w regionach górzystych i słabo 
zaludnionych; z kolei na gęściej zaludnionych obszarach wiejskich obecność dużych 
drapieżników może negatywnie wpływać na zrównoważony rozwój zarówno rolnictwa 
tradycyjnego, jak i turystyki;

D. mając na uwadze, że środki zapobiegające konfliktom we współegzystencji nie okazały 
się wystarczająco skuteczne, a także mając na uwadze, że wypłaty odszkodowań nie 
rozwiązują dramatycznie rosnącej liczby szkód, które duże drapieżniki powodują w 

1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 38.
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hodowli zwierząt gospodarskich;

E. mając na uwadze, że Konfederacja Szwajcarska złożyła wniosek o modyfikację 
konwencji berneńskiej w celu zmiany statusu ochronnego wilków, rozpatrywany 
obecnie przez strony konwencji;

1. wzywa Komisję do regularnego monitorowania i oceny dyrektywy siedliskowej i 
załączników do niej w świetle aktualnej sytuacji, a następnie do proponowania 
aktualizacji w celu dostosowywania statusu ochronnego gatunków, gdy tylko osiągną 
one pożądaną liczebność;

2. uważa za konieczne, by Komisja dostosowała terminologię definiującą populację 
danego gatunku, odzwierciedlając wzrost populacji niektórych gatunków, np. wilków, 
w Europie w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem liczebności populacji w 
całej UE;

3. wzywa Komisję do uznania konieczności aktywniejszej współpracy, z jednej strony, 
między podmiotami regionalnymi i lokalnymi, oraz, z drugiej strony, między regionami 
i na szczeblu transgranicznym, a także do przyznania im niezbędnej swobody, aby 
ułatwić realizację konkretnych działań umożliwiających skuteczne rozwiązywanie 
konfliktów we współegzystencji w niektórych regionach;

4. ponownie wyraża poparcie dla planowanej przez Komisję aktualizacji wytycznych i 
dalszej pracy nad nimi, w nawiązaniu do rezolucji z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie 
„Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki”, a także wzywa Komisję do 
zaangażowania w te prace Parlamentu i zasięgnięcia jego opinii przed przyjęciem 
wytycznych;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu 
zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnego rolnictwa, 
a zwłaszcza tradycyjnych praktyk rolniczych takich jak pasterstwo;

6. wzywa Komisję do zorganizowania wymiany poglądów między państwami 
członkowskimi, które są stronami konwencji berneńskiej, w sprawie wniosku 
Konfederacji Szwajcarskiej, w celu jak największego skoordynowania stanowisk;

7. wzywa Komisję do uwzględnienia sektora akwakultury, który również boryka się z 
problemem drapieżników, takich jak kormorany, pelikany i wydry; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania zakupu sprzętu do obrony przed drapieżnikami;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.


