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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000131/2018 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Cecilia Wikström 
for Udvalget for Andragender 

Adina-Ioana Vălean 
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Om: Bekymringer over beskyttede Natura 2000-områder på grundlag af modtagne 
andragender 

For at bevare og forbedre EU's naturkapital yder Natura 2000-netværket beskyttelse af Europas mest 
værdifulde og truede arter og levesteder. Set fra borgernes synspunkt er dette et af EU's mest 
identificerbare resultater på miljøområdet. 25 år efter oprettelsen af Natura 2000-nettet er der fortsat 
udfordringer med hensyn til gennemførelsen af dette net, hvilket gør det vanskeligere at standse tabet 
af biodiversitet i Europa, hovedsagelig fordi de økonomiske systemer ikke værdiansætter 
økosystemtjenester. 

En højere prioritering af kortsigtede økonomiske regionale interesser i forhold til den immaterielle 
værdi af at bevare arter og levesteder af EU-interesse er ved at nå et punkt, hvor store infrastrukturer 
eller udvindingsindustrier driver virksomhed eller planlægges i beskyttede områder af stor betydning. I 
visse tilfælde finansieres sådanne projekter af EU. Andragerne er bekymrede over truede områder, 
som også indeholder vigtige Natura 2000-områder. 

På baggrund af ovenstående: 

1. Kan Kommissionen redegøre for, om den forventede procentvise andel af arealer, der er omfattet 
af Natura 2000-nettet, er opnået, og hvordan den fordeles mellem de forskellige medlemsstater? 

2. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med henblik på at sikre, at 
medlemsstaterne ikke blot overholder kravene om udpegning af særlige bevaringsområder, men 
også om opfyldelse af de forpligtelser, der gælder i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet? 

3. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med henblik på at spille en mere proaktiv 
rolle med hensyn til at beskytte de levesteder og arter, for hvilke Natura 2000-områder blev 
oprettet? 

4. Har Kommissionen planer om at videreudvikle de nuværende foranstaltninger og forbedre 
modellen for beskyttelse og tilsyn inden for rammerne af det fornyede LIFE-program fra og med 
2021? 

5. Natura 2000-områder i landbrugsområder er ofte i en dårlig tilstand, eftersom vedligeholdelsen 
heraf ikke modtager tilstrækkelig offentlig støtte Agter Kommissionen derfor at forbedre 
ovennævnte foranstaltninger ved at gøre dem mere effektive i forbindelse med den reformerede 
fælles landbrugspolitik? 

6. Hvordan sikrer Kommissionen, at der ikke ydes direkte eller indirekte EU-støtte til projekter, som 
f.eks. infrastrukturer, der kan gøre uoprettelig skade på Natura 2000-områder? 
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