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B8-0102/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre grandes predadores e respetiva gestão
(2018/3006(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 92/43/CE do Conselho de 21 de maio de 1992 relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens1 (Diretiva Habitas) e a 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 
2009 relativa à conservação das aves selvagens2 (Diretiva Aves Selvagens),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Um plano de ação para a 
natureza, a população e a economia» (COM(2017)0198),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 19 de junho de 2017 sobre «Um Plano 
de ação da UE para a natureza, a população e a economia»3,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de novembro de 2017 sobre um plano de ação 
para a natureza, a população e a economia4,

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre grandes predadores e sua gestão (O-
000142/2018 – B8-0010/2019),

– Tendo em conta o artigo 128.º, n.º 5, e o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o quadro jurídico da UE aplicável à proteção de espécies animais e 
vegetais e tipos de habitats raros na UE levou a que algumas espécies sejam 
classificadas como espécies que carecem de uma proteção especial para atingir um bom 
estado de conservação;

B. Considerando que, em muitos casos, se instalaram na Europa populações de grandes 
predadores que excedem os limites de certas regiões, criando um conflito de 
coexistência entre a população rural, com os seus animais domésticos, e os grandes 
predadores e outras espécies selvagens;

C. Considerando que os animais domésticos, especialmente os criados em pastagem e 
sistemas de pastoreio abertos, são postos em risco, especialmente nas regiões 
montanhosas e escassamente povoadas, e que, por outro lado, nas zonas rurais mais 
densamente povoadas, a presença de grandes predadores pode ter impactos negativos no 
desenvolvimento sustentável, tanto em termos de agricultura tradicional como de 
turismo;

D. Considerando que as medidas adotadas para evitar conflitos de coexistência não se têm 
revelado suficientemente eficazes e que os pagamentos compensatórios não estão a 

1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 JO C 356 de 4.10.2018, p. 38.
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resolver os problemas cada vez mais graves envolvendo ataques de grandes predadores 
aos animais de criação;

E. Considerando que a Confederação Suíça apresentou uma proposta de modificação da 
Convenção de Berna visando alterar o estatuto de proteção do lobo que está a ser 
examinada pelas partes nesta convenção;

1. Insta a Comissão a acompanhar e avaliar com regularidade a Diretiva Habitats e os seus 
anexos à luz dos atuais desenvolvimentos e, subsequentemente, a propor atualizações 
que permitam adaptar o estado de proteção das espécies logo que o estado de 
conservação pretendido seja atingido;

2. Considera necessário que a Comissão adapte a terminologia que define a população de 
uma dada espécie em função do desenvolvimento de certas espécies — por exemplo, 
lobos — na Europa nos últimos anos, com vista, nomeadamente, à determinação de 
populações à escala da UE;

3. Exorta a Comissão a reconhecer a necessidade de uma cooperação mais ativa entre os 
atores regionais e locais, por um lado, e entre as regiões e a nível transfronteiriço, por 
outro, garantindo-lhes a flexibilidade necessária para facilitar a implementação de 
medidas concretas que permitam resolver de forma eficaz os conflitos de coexistência 
em certas regiões;

4. Congratula-se por a Comissão tencionar atualizar e continuar a desenvolver documentos 
de orientação, tal como solicitado na resolução do Parlamento de 15 de novembro de 
2017 sobre um plano de ação para a natureza, a população e a economia, mas exorta a 
Comissão a envolver e consultar o Parlamento antes de os adotar;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas concretas para resolver os 
problemas e salvaguardar o desenvolvimento sustentável das zonas rurais e da 
agricultura local, em especial no que diz respeito às práticas agrícolas tradicionais, 
como a pastorícia;

6. Insta a Comissão a organizar uma troca de pontos de vista entre os Estados-Membros da 
UE que são partes na Convenção de Berna sobre a proposta da Confederação Suíça, 
tendo em vista coordenar o mais possível as suas posições;

7. Exorta a Comissão a ter em consideração o setor da aquicultura, também ele altamente 
atingido por predadores, como corvos-marinhos, pelicanos e lontras; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a aquisição de equipamento de defesa 
contra os predadores;

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão.


