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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000131/2018 

ar an gCoimisiún 
Rule 128 

Cecilia Wikström 
thar ceann An Coiste um Achainíocha 

Adina-Ioana Vălean 
thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Ábhar: Ábhair imní maidir le limistéir faoi chosaint de chuid Natura 2000 bunaithe ar achainíocha 
arna bhfáil 

Chun caipiteal nádúrtha AE a chaomhnú agus chun feabhas a chur air, tugann líonra Natura 2000 
cosaint do na speicis agus gnáthóga is luachmhara san Eoraip agus is mó atá faoi bhagairt. Ó 
dhearcadh an tsaoránaigh, is é sin ceann de na nithe is sainaitheanta atá bainte amach ag AE i 
réimse an chomhshaoil. 25 bliana ó thionscnamh líonra Natura 2000, tá dúshláin a bhaineann lena 
chur chun feidhme fós ann, rud a dhéanann é níos deacra stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta 
san Eoraip, go príomha toisc nach gcuirtear luach le seirbhísí éiceachórais i gcórais eacnamaíocha. 

Maidir le tús áite a thabhairt do leasanna eacnamaíocha réigiúnacha gearrthéarmacha in ionad luach 
dobhraite a bhaineann le speicis agus gnáthóga a bhfuil leas acu do AE a chosaint, tá sé nach mór 
éirithe chomh forleathan go bhfuil bonneagair mhóra nó tionscail eastóscacha ag feidhmiú nó á 
bpleanáil i limistéir faoi chosaint a bhfuil tábhacht mhór ag baint leo. I gcásanna áirithe, tugann AE 
cistiú do na tionscadail sin. Tá achainígh buartha faoi limistéir atá i mbaol, a bhfuil láithreáin 
thábhachtacha Natura 2000 iontu. 

I bhfianaise an mhéid sin thuas: 

1. An féidir leis an gCoimisiún míniú a thabhairt ar cibé an bhfuil nó nach bhfuil céatadán na gcríoch 
arna gcumhdach le Líonra Natura 2000 a rabhthas ag súil leis bainte amach, agus ar an 
mbealach a bhfuil sé roinnte i measc na mBallstát difriúil? 

2. Cad í an ghníomhaíocht atá beartaithe ag an gCoimisiún chun comhlíonadh ar pháirt na 
mBallstát a áirithiú, ní hamháin i dtaca le Limistéir Chaomhnaithe Speisialta (LCSanna) a 
ainmniú, ach freisin le forfheidhmiú na n-oibleagáidí is infheidhme faoi na Treoracha maidir le 
hÉin agus Gnáthóga? 

3. Cad iad na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún chun ról níos réamhghníomhaí a bheith aige 
maidir le cosaint a thabhairt do na gnáthóga agus speicis ar bunaíodh láithreáin Natura 2000 
dóibh? 

4. An bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún forbairt bhreise a dhéanamh ar na bearta atá ann faoi 
láthair agus feabhas a chur ar mhúnla na cosanta agus an fhaireacháin faoi chuimsiú chlár 
athnuaite LIFE amhail ó 2021? 

5. Bíonn drochbhail ar láithreáin Natura 2000 taobh istigh de limistéir thalmhaíochta mar ní 
chuidítear lena gcothabháil le tacaíocht phoiblí. Dá bhrí sin, an bhfuil sé ar intinn ag an 
gCoimisiún feabhas a chur ar na bearta thuasluaite trína ndéanamh níos éifeachtúla i 
gcomhthéacs an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) athchóirithe? 

6. Conas a áirithíonn an Coimisiún nach ann do chistiú AE, go díreach nó go hindíreach, do 
thionscadail, amhail bonneagair, a dhéanann díobháil dho-aisiompaithe do láithreáin Natura 
2000? 
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