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Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000131/2018 

Komisijai 
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis 

Cecilia Wikström 
Peticijų komiteto vadu 

Adina-Ioana Vălean 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu 

Tema: Gautomis peticijomis pagrįstas nerimas dėl "Natura 2000" saugomų teritorijų 

Kad būtų išsaugotas ir praturtintas ES gamtinis kapitalas, pasinaudojant „Natura 2000“ tinklu 
saugomos Europos vertingiausios ir nykstančios rūšys ir buveinės. Piliečių požiūriu, tai vienas 
ryškiausių ES laimėjimų aplinkos apsaugos srityje. Praėjus 25 metams nuo „Natura 2000“ tinklo 
sukūrimo, jo įgyvendinimo sunkumai nesibaigia, todėl Europoje vis sunkiau sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą, visų pirma dėl to, kad ekonominėse sistemose nevertinamos ekosistemos 
paslaugos. 

Trumpalaikiams ekonominiams regioniniams interesams teikiant pirmenybę prieš ES svarbių rūšių ir 
buveinių nematerialiąją vertę, susiklosto situacija, kad dideli infrastruktūros objektai ar kasybos 
pramonės sektoriai veikia ar planuojami itin svarbiose saugomose teritorijose. Kai kuriais atvejais 
tokius projektus finansuoja ES. Peticijas pateikę asmenys nerimauja dėl pavojuje atsidūrusių zonų, 
kuriose yra svarbios „Natura 2000“ teritorijos. 

Atsižvelgiant į minėtus faktus: 

1. Ar Komisija galėtų paaiškinti, ar į „Natura 2000“ tinklą yra įtrauktas toks teritorijos nuošimtis, kiek 
jo buvo numatyta, ir koks yra tas nuošimtis skirtingose valstybėse narėse? 

2. Kokių veiksmų ketina imtis Komisija, kad užtikrintų, kad valstybės narės laikytųsi reikalavimų ne 
tik dėl specialių saugomų teritorijų nustatymo, bet ir dėl įsipareigojimų pagal Paukščių ir Buveinių 
direktyvas vykdymo užtikrinimo? 

3. Kokių priemonių ketina imtis Komisija, kad iniciatyviau prisidėtų prie buveinių ir rūšių, dėl kurių 
sukurtos „Natura 2000“ teritorijos, apsaugos? 

4. Ar Komisija planuoja nuo 2021 m. toliau plėtoti esamas priemones ir plėsti esamą apsaugos ir 
priežiūros modelį, pasinaudodama atnaujinta programa LIFE? 

5. „Natura 2000“ teritorijos žemės ūkio paskirties zonose dažnai yra prastos būklės, nes jų priežiūra 
nesulaukia apčiuopiamos viešosios paramos. Taigi ar Komisija, įgyvendindama reformuotą 
bendrą žemės ūkio politiką, ketina patobulinti minėtąsias priemones, kad jos taptų 
veiksmingesnės? 

6. Kaip Komisija užtikrina, kad nepataisomą žalą „Natura 2000“ teritorijoms darantys projektai, pvz., 
infrastruktūra, nesulauktų jokio tiesioginio ar netiesioginio ES finansavimo? 
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