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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

Cecilia Wikström 
a Petíciós Bizottság nevében 

Adina-Ioana Vălean 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Tárgy: A Natura 2000 hálózathoz tartozó védett területek aggodalomra okot adó helyzete a 
beérkezett petíciók tanúsága szerint 

Az EU természeti tőkéjének megőrzése és növelése érdekében a Natura 2000 hálózat védelmet 
biztosít a legértékesebb veszélyeztetett európai fajok és élőhelyek számára. A polgárok szemszögéből 
nézve ez az egyik legszembetűnőbb eredmény, amelyet az EU a környezetvédelem területén elért. A 
Natura 2000 hálózat 25 évvel ezelőtti létrejötte óta folyamatos kihívást jelent annak végrehajtása, 
emiatt pedig egyre nehezebb megfékezni a biológiai sokféleség csökkenését Európában, főképp 
azért, mert a gazdasági rendszerek nem értékelik az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. 

A rövid távú regionális gazdasági érdekek előtérbe kerülnek a fajok és élőhelyek uniós érdekeket 
szolgáló elképzelhetetlenül fontos védelmével szemben, ami ahhoz vezet, hogy a rendkívül jelentős 
védett területeken kiterjedt infrastruktúra működik vagy nyersanyag-kitermelés folyik, illetve ez van 
tervbe véve. Egyes esetekben az ilyen projekteket az EU finanszírozza. A petíciók benyújtói aggódnak 
a veszélyeztetett térségekért, ahol fontos Natura 2000 területek is találhatók. 

Ennek fényében várjuk a Bizottság válaszát a következőkre: 

1. Tud-e a Bizottság felvilágosítást adni arról, hogy sikerült-e elérni a Natura 2000 hálózat által 
lefedett területek százalékos arányának kívánt mértékét, valamint hogy a terület hogyan oszlik 
meg a tagállamok között? 

2. Milyen lépéséket tervez tenni a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok mind a 
különleges természetmegőrzési területek kijelölését, mind a madár- és élőhelyvédelmi 
irányelvekben foglalt vonatkozó kötelezettségeik végrehajtását illetően az előírásokhoz tartsák 
magukat? 

3. Milyen intézkedéseket tervez hozni a Bizottság annak érdekében, hogy proaktívabb szerepet 
játsszon azon élőhelyek és fajok védelmében, amelyek számára létrejöttek a Natura 2000 
területek? 

4. Szándékozik a Bizottság továbbfejleszteni a jelenlegi intézkedéseket, valamint javítani a megújult 
LIFE program keretében a védelem és felügyelet modelljét 2021-től? 

5. A mezőgazdasági területeken található Natura 2000 területek gyakran rossz állapotúak, mivel 
fenntartásukhoz nem biztosítanak elegendő állami támogatást. Szándékozik-e a Bizottság javítani 
a fent említett intézkedéseket azáltal, hogy hatékonyabbá teszi azokat a megújított közös 
agrárpolitika (KAP) keretében? 

6. Hogyan biztosítja a Bizottság, hogy az EU se közvetlenül, se közvetetten ne finanszírozzon olyan 
– például infrastrukturális – projekteket, amelyek visszafordíthatatlan károkat okoznak a Natura 
2000 területeken? 
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