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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000131/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Cecilia Wikström 
Komisji Petycji 

Adina-Ioana Vălean 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Przedmiot: Obawy dotycząc obszarów chronionych sieci Natura 2000 w oparciu o otrzymane petycje 

Sieć Natura 2000 zapewnia ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w 
Europie, aby zachować i zwiększyć kapitał naturalny UE. Z perspektywy obywateli jest to jedno z 
najbardziej dostrzegalnych osiągnięć UE w dziedzinie ochrony środowiska. 25 lat od powstania sieci 
Natura 2000 nadal istnieją wyzwania związane z jej wdrażaniem, utrudniając powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej w Europie, głównie dlatego, że systemy gospodarcze nie doceniają 
wartości usług ekosystemowych. 

Priorytetowe traktowanie krótkoterminowych regionalnych interesów gospodarczych w stosunku do 
wartości niematerialnej, jaką jest ochrona gatunków i siedlisk będących przedmiotem zainteresowania 
UE, dochodzi do punktu, w którym wielka infrastruktura lub przemysł wydobywczy prowadzą 
działalność lub są planowane na bardzo ważnych obszarach chronionych. W niektórych przypadkach 
takie projekty są finansowane przez UE. Składający petycje wyrażają obawy dotyczące obszarów 
zagrożonych, na których znajdują się również ważne obszary Natura 2000. 

W związku z powyższym: 

1. Czy Komisja może sprecyzować, czy siecią Natura 2000 objęto zakładany odsetek terytorium i w 
jaki sposób odsetek ten rozkłada się między różne państwa członkowskie? 

2. Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby zapewnić przestrzeganie przez państwa 
członkowskie przepisów dotyczących nie tylko wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony 
(SOO), ale również egzekwowania zobowiązań mających zastosowanie na mocy dyrektywy 
ptasiej i dyrektywy siedliskowej? 

3. Jakie środki przewiduje Komisja, aby odgrywać bardziej aktywną rolę w ochronie siedlisk i 
gatunków, dla których utworzono obszary Natura 2000? 

4. Czy Komisja planuje dalszy rozwój obecnych działań i wzmocnienie modelu ochrony i nadzoru w 
ramach odnowionego programu LIFE, począwszy od 2021 r.? 

5. Obszary Natura 2000 na obszarach rolnych są często w złym stanie, ponieważ ich utrzymanie nie 
jest w istotnym stopniu wspierane ze środków publicznych. Czy w związku z tym Komisja 
zamierza udoskonalić wspomniane wyżej środki, zwiększając ich skuteczność w ramach 
zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR)? 

6. W jaki sposób Komisja dba o to, by projekty takie jak infrastruktura, która powoduje 
nieodwracalne szkody na obszarach Natura 2000, nie były bezpośrednio ani pośrednio 
finansowane przez UE? 

Przedłożone: 27.11.2018 
Przekazane: 29.11.2018 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 6.12.2018 


