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Wstęp
Nasza planeta jest domem nie tylko dla nas, ale także dla niezwykle różnorodnej przyrody, która jest źródłem
inspiracji i wiedzy, oferuje niezliczone możliwości rekreacji i turystyki, a także stanowi ważną część naszego
dziedzictwa kulturowego. Przyroda jest naszym bogacterm i ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Co więcej,
może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i umożliwiać realizację nowych inwestycji. Jesteśmy zależni
od przyrody, ponieważ stanowi ona źrodło pożywienia, energii, surowców, wody i powietrza, które warunkują nasze
życie i napędzają gospodarkę. Moim zadaniem jako komisarza ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa jest
zagwarantowanie, że ochrony przyrody idzie w parze z zapewnieniem Europie konkurencyjności.
Rok 2015 będzie bardzo ważny dla polityki ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w UE. 4 marca, wraz z
dyrektorem Europejskiej Agencji Środowiska, przedstawię sprawozdanie na temat stanu środowiska na 2015 r. Ten
wydawany co pięć lat raport ukazuje szczegółowo sytuację w zakresie ochrony środowiska w całej Unii Europejskiej.
Poprzedni raport, opublikowany w 2010 r., przyczynił się do opracowania europejskiego programu działań na rzecz
ochrony środowiska na okres kolejnych 5 lat; mamy nadzieję, że nowe sprawozdanie spełni podobną rolę.
Na podstawie średniookresowego przeglądu strategii różnorodności biologicznej UE zostanie przeprowadzona
ocena postępów w osiąganiu wyznaczonego na 2020 r. celu powstrzymania i odwrócenia procesów utraty
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że UE jest na dobrej drodze
ku realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej wyznaczonych na 2020 r. Konieczne będzie również
zapewnienie pełnej implementacji nowego rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych, które
dotyczy jednego z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej w UE, i które weszło w życie w styczniu.
Kolejnym priorytetem na 2015 r. jest kontrola sprawności dyrektywy siedliskowej i ptasiej, która będzie obejmować
kompleksową i opartą na dowodach ocenę ich implementacji. Zbadana zostanie możliwość usprawnienia procesu
wdrażania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych bez obniżania standardów ochrony przewidzianych przez
te akty prawne. Świadoma wagi tych przepisów, Komisja przeprowadzi precyzyjną i przejrzystą ocenę w porozumieniu
z państwami członkowskimi i najważniejszymi stronami zainteresowanymi. Wiosną rozpoczną się również publiczne
konsultacje online, dzięki którym każdy obywatel będzie miał możliwość wniesienia własnego wkładu w dyskusję na
ten temat.
W ciągu najbliższych pięciu lat będę działać na rzecz większej integracji polityki ochrony różnorodności biologicznej
i środowiska z innymi kluczowymi obszarami polityki. W związku z tym, że moje obowiązki obejmują także politykę
morską i politykę rybołówstwa, zamierzam poświęcić szczególną uwagę działaniom zapewniającym, że wspólna
polityka rybołówstwa, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, inicjatywa dotycząca niebieskiego wzrostu
i unijne prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest
uczynienie europejskich mórz zdrowymi i wydajnymi.
Wreszcie, tegoroczny Zielony Tydzień odbędzie się pod hasłem „Przyroda - nasze zdrowie, nasze bogactwo".
Zorganizowane w jego ramach imprezy i wydarzenia pomogą zrozumieć uczestnikom, w jaki sposób przyroda i
różnorodność biologiczna sprzyjają naszej gospodarce i przyczyniają się do poprawy jakości życia obywateli Europy.
Mam nadzieję, że spotkamy się przy tej okazji.

Karmenu Vella, Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa
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Harmonia axyridis, chrząszcz z rodziny biedronek, jest inwazyjnym gatunkiem obcym pochodzącym z Azji. Jego negatywny wpływ na różnorodność
biologiczną przejawia się tym, że stopniowo wypiera rodzime biedronki i inne owady nie będące szkodnikami.

Zwalczanie inwazyjnych
gatunków obcych
Skoordynowana
odpowiedź UE

Invasive Aliens
Specie
se
A European respon
Environment

W dniu 4 listopada 2014 r. Unia
Europejska opublikowała
przełomowe rozporządzenie w
sprawie działań zapobiegawczych i
zaradczych w odniesieniu do
wprowadzania i rozprzestrzeniania
inwazyjnych gatunków obcych,
służące łagodzeniu wpływu tych
gatunków na różnorodność
biologiczną w Europie. Jest to ważny
krok w realizacji ambitnych celów
UE w zakresie różnorodności
biologicznej, wyznaczonych na okres
do 2020 r.
Oszacowano, że ponad 12 tysięcy
gatunków obcych trafiło do UE
przez przypadek lub zostało do niej
celowego wprowadzonych. Między 10
a 15% spośród nich rozmnożyło się i
rozprzestrzeniło w całej UE – gatunki
te uważa się obecnie za inwazyjne.
Poza tym, że inwazyjne gatunki
obce są jedną z głównych i coraz
częstszych przyczyn utraty
różnorodności biologicznej i
wymierania gatunków rodzimych nie
tylko w UE, ale na całym świecie,
mogą one również powodować
znaczne szkody gospodarcze i
społeczne, na przykład poprzez
niepożądane oddziaływanie na

zdrowie człowieka i niszczenie
infrastruktury, a także straty
w rolnictwie i rybołówstwie.
Wartość szkód powodowanych
przez inwazyjne gatunki w Unii
Europejskiej szacuje się na co
najmniej 12 mld euro rocznie i
koszty te stale rosną.
Chociaż w kilku dyrektywach i
rozporządzeniach UE uwzględniono
niektóre aspekty związane z
inwazyjnymi gatunkami obcymi,
na przykład w zakresie ochrony
zdrowia roślin i zwierząt,
dotychczasowe działania
okazały się niewystarczające
i nie umożliwiły opracowania
kompleksowego rozwiązania tego
problemu. Nowe rozporządzenie ma
wypełnić tę lukę.

jednego państwa członkowskiego
są niweczone brakiem działań ze
strony krajów sąsiednich.
Podejmowanie wysiłków na
szczeblu UE znajduje również
uzasadnienie ekonomiczne.
Państwa Członkowskie mogą dzielić
się informacjami, współpracować
w celu opracowania ocen ryzyka
mających zastosowane dla całej
Unii oraz podejmować wspólne
działania służące wyeliminowaniu
lub ograniczeniu rozprzestrzeniania
się inwazyjnych gatunków obcych.
Powinno to, z kolei, poprawić
wydajność i przynieść znaczne
oszczędności.

Potrzeba
skoordynowanych działań
na poziomie UE

Nowe rozporządzenie UE, które
weszło w życie 1 stycznia tego
roku, opiera się na trzech głównych
filarach: zapobieganiu, wczesnym
ostrzeganiu i szybkiej reakcji na
nowe inwazyjne gatunki obce,
które zaczynają rozprzestrzeniać
się w Europie oraz zarządzaniu
tymi gatunkami, które już
rozprzestrzeniły się w UE.

Korzyści ze skoordynowanej polityki
europejskiej dotyczącej inwazyjnych
gatunków obcych są oczywiste.
Współpraca znacznie zwiększa
szanse na skuteczne rozwiązanie
problemu. Pozwoli również uniknąć
sytuacji, w których starania

Inwazyjne gatunki obce
stwarzające zagrożenie
dla Unii
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na rzecz walki z inwazyjnymi

gatunkami obcymi

Kluczowe znaczenie ma
wykaz gatunków inwazyjnych
stwarzających zagrożenie dla Unii,
który zostanie opracowany przez
Komisję na podstawie obiektywnych
kryteriów i ocen ryzyka, w ścisłej
współpracy ze Stałym Komitetem
złożonym z przedstawicieli państw
członkowskich.
Opracowanie takiego wykazu
pozwoli państwom członkowskim
skoncentrować się na gatunkach,
których wpływ uznano za tak
negatywny, że walka z nimi wymaga
podjęcia wspólnych działań na
poziomie całej Unii.
Ocena ryzyka będzie opierać się na
najlepszych dostępnych dowodach
naukowych i uzwględni następujące
elementy :
• zdolność gatunku obcego do
utworzenia zdolnej do przeżycia
populacji;
• wzorce reprodukcji i
rozprzestrzeniania się;
• obecne rozmieszczenie i
potencjalny zasięg występowania;
• ryzyko przedostania, osiedlenia i
rozprzestrzenienia się;
• negatywne skutki dla
różnorodności biologicznej i
usług ekosystemowych; skala
potencjalnego wpływu; koszty
wyrządzonych szkód;
• sposoby wykorzystania oraz
korzyści społeczne i gospodarcze
wynikające z obecności gatunku.

Zapobieganie
Pierwszy wykaz inwazyjnych
gatunków obcych stwarzających

zagrożenie dla Unii powinien
zostać przekazany państwom
członkowskim do końca tego roku.
Po jego zatwierdzeniu, zabroniony
będzie przywóz na terytorium UE
któregokolwiek z wymienionych
gatunków oraz handel nimi, hodowla
lub uprawa oraz uwalnianie ich w
Unii Europejskiej. Organy celne będą
upoważnione do przeprowadzania
kontroli na wszystkich granicach
Unii i do konfiskaty ładunków
niezgodnych z przepisami.
Odstępstwa będą możliwe w
uzasadnionych przypadkach, takich
jak badania i ochrona ex-situ, ale
tylko pod warunkiem, że właściwy
organ w zainteresowanym państwie
członkowskim wyda odpowiednie
zezwolenie, i że przestrzegane
będą określone procedury, takie
jak obowiązek przechowywania
poddawanych badaniom okazów w
zamkniętych zakładach.
Państwa członkowskie będą
również upoważnione do stosowania
nadzwyczajnych środków w stosunku
do gatunków, które nie znajdują się
na liście, jeżeli istnieją uzasadnione
powody, by uznać, że ich obecność
może spowodować poważne
ekologiczne i/lub gospodarcze szkody
na terytorium danego państwa
członkowskiego.
W takich przypadkach państwo
członkowskie będzie miało
obowiązek poinformowania
Komisji i zainteresowanych państw
członkowskich o podjęciu działań,
umożliwiając tym ostatnim ich
reakcję i, w razie potrzeby, poparcie

• Program LIFE tworzy warunki umożliwiające testowanie skuteczności
działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
inwazyjnych gatunków obcych. W latach 1992–2013 takie działania
uwzględniono w 265 projektach LIFE.
• Inwazyjne gatunki roślin lądowych, m.in. czeremcha późna, Prunus
serotina, robinia akacjowa, Robinia pseudoacacia i bożodrzew
gruczołkowaty, Ailanthus altissima były przedmiotem ponad połowy
projektów dotyczących zwalczania i zarządzania inwazyjnymi
gatunkami obcymi. Kolejną pod względem liczebności grupę
stanowią inwazyjne drapieżniki, takie jak norka amerykańska,
Mustela vison i szczury.
• W zdecydowanej większości projektów LIFE realizowanych do tej pory
koncentrowano się na eliminacji i zarządzaniu gatunkami obcymi już
obecnymi w Europie. W nowych projektach coraz większą
uwagę poświęca się zapobieganiu inwazjom i opracowaniu systemów
wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania.
• Nowe rozporządzenie LIFE (2014–2020) stwarza w tym kontekście
dodatkowe możliwości zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi,
zgodnie z treścią rozporządzenia dotyczącego tych gatunków.

wniosku o uwzględnienie danego
gatunku na liście inwazyjnych
gatunków obcych stwarzających
zagrożenie dla Unii. Państwo
członkowskie, które zainicjuje
tego rodzaju działania będzie
zobowiązane do przedłożenia oceny
ryzyka przed upływem 24 miesięcy.

Walka z przypadkami
niezamierzonego
wprowadzania gatunków
Choć niektóre inwazyjne gatunki
obce zostały sprowadzone celowo
na użytek komercyjny lub na
potrzeby prywatne (np. rośliny
ozdobne i egzotyczne zwierzęta),
wiele trafiło do Europy przez
przypadek, jako „zanieczyszczenia”
na importowanych towarach lub jako

„pasażerowie na gapę” w różnych
środkach transportu lub sprzęcie
pochodzącym z innych regionów
świata (np. na oponach lub w
wodach balastowych przenoszonych
przez statki). Biorąc pod uwagę
różnorodność dróg, jakimi gatunki
obce trafiają do Europy, rozwiązanie
problemu ich niezamierzonego
wprowadzania będzie wyjątkowo
trudne.
Rozporządzenie UE wzywa
państwa członkowskie do
przeprowadzenia, w terminie 18
miesięcy od momentu wejścia
w życie pierwszego wykazu
inwazyjnych gatunków obcych
stwarzających zagrożenie dla Unii,
kompleksowej analizy ścieżek
niezamierzonego wprowadzania i

Inwazyjne gatunki obce trafiają do UE na kadłubach statków, na oponach oraz w zanieczyszczonych mieszankach nasion.
© Jovan Jaric / iStock.com
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Wczesne wykrywanie i
szybkie eliminowanie
Drugim elementem nowego
rozporządzenia jest wczesne
wykrywanie i szybkie eliminowanie
inwazyjnych gatunków obcych. Od
każdego państwa członkowskiego
wymaga się ustanowienia
systemu nadzoru w terminie 18
miesięcy od przyjęcia pierwszego
unijnego wykazu inwazyjnych
gatunków obcych oraz włączenia
go do istniejącego systemu, w
którym gromadzą i rejestrują
dane dotyczące występowania w
środowisku inwazyjnych gatunków
obcych stwarzających zagrożenie
dla Unii.
Te systemy nadzoru powinny
umożliwić państwu członkowskiemu
powiadomienie Komisji i innych
państw niezwłocznie po wykryciu
inwazyjnego gatunku obcego
stwarzającego zagrożenie dla
Unii. Pozwala to na podjęcie
natychmiastowych działań w
celu wczesnego wyeliminowania
danego gatunku, nie dopuszczając
do jego rozprzestrzenienia się
i spowodowania poważnych
szkód. Jest to oczywiście możliwe
pod warunkiem, że eliminacja
danego gatunku jest wykonalna,
a związane z nią koszty nie są
nieproporcjonalne w stosunku do
potencjalnych korzyści.
Systemy nadzoru umożliwią
również państwom członkowskim
dzielenie się cennymi

© Matt Brazier/Environment Agency

rozprzestrzeniania się inwazyjnych
gatunków obcych obecnych na
ich terytorium, zarówno na lądzie,
jak i na morzu. Ma to pomóc w
identyfikacji dróg wymagających
podjęcia priorytetowych działań –
tak zwanych „priorytetowych dróg
przenoszenia”.
Każde państwo członkowskie
będzie musiało wówczas opracować
i wdrożyć, w terminie trzech lat od
chwili wejścia w życie pierwszego
wykazu, plan działania (lub zestaw
planów działania) w stosunku do
priorytetowych dróg przenoszenia.
Poza opisem środków prawnych,
plany mogą również obejmować
dobrowolne działania, kodeksy
dobrych praktyk oraz społeczne
kampanie uświadamiające, jeżeli
ich przeprowadzenie uzna się za
właściwe.

5

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych może być kosztowne i czasochłonne.

Europejska sieć informacyjna na temat gatunków obcych (EASIN)
Podejmowanie efektywnych i naukowo uzasadnionych decyzji wymaga solidnej i rozległej wiedzy. Aby pomóc
państwom członkowskim w realizacji stojących przed nimi zadań, Wspólne Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej (JRC) powołało do życia Europejską sieć informacyjną na temat gatunków obcych, EASIN, która
wprowadziła jednolity interfejs dla około 40 istniejących baz danych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych
w Europie.
Korzystając z dynamicznie aktualizowanych funkcji witryny, użytkownicy mogą przeglądać rozmieszczenie
tych gatunków w Europie przy użyciu wielu kryteriów wyboru, począwszy od środowiska życia (lądowe, morskie
lub słodkowodne) i klasyfikacji biologicznej, aż po drogi ich wprowadzenia na kontynent europejski. Z czasem na
stronie pojawią się nowe narzędzia. http://easin.jrc.ec.europa.eu

doświadczeniami w zakresie technik
zarządzania opracowanych w celu
zwalczania lub zarządzania różnymi
inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Zarządzanie istniejącymi
inwazyjnymi gatunkami
obcymi
Ostatni element nowego
rozporządzenia dotyczy zarządzania
inwazyjnymi gatunkami obcymi
stwarzającymi zagrożenie dla
Unii, które już osiedliły się na
terytorium jednego lub kilku państw
członkowskich.
Na podstawie analizy kosztów
i korzyści, każde państwo będzie
zobowiązane do opracowania
szeregu działań służących
kontrolowaniu i izolowaniu
inwazyjnych gatunków obcych
stwarzających zagrożenie dla
Unii, lub ich całkowitej eliminacji
jeśli jest to nadal możliwe, tak

aby zminimalizować ekologiczne i
ekonomiczne skutki ich obecności.
Należy przy tym zapewnić, że środki
stosowane wobec zwierząt są
humanitarne.
Państwa członkowskie zachęca
się do wspólnej koordynacji
programów zarządzania
w sytuacjach, w których
współdziałanie może doprowadzić
do opracowania skuteczniejszego
i mniej kosztownego rozwiązania.
Ponadto należy wdrożyć
odpowiednie środki w celu
przywrócenia siedlisk uszkodzonych
lub zniszczonych przez inwazyjne
gatunki obce, przyspieszając w ten
sposób proces ich odtwarzania,
a także zapobiegać ponownym
inwazjom.

Wyważone podejście
Nowe rozporządzenie UE tworzy
kompleksowe ramy działań w

odpowiedzi na coraz poważniejszy
problem, jakim jest obecność
inwazyjnych gatunków obcych w
Europie. Zważywszy, że jest to nowy
obszar polityki unijnej, zaleca się
przyjęcie wyważonego podejścia,
które pozwoli na stopniowe
budowanie systemu i umożliwi
Komisji i państwom członkowskim
zdobywanie doświadczeń i
wyciąganie wniosków, dzięki
czemu nowy system będzie lepiej
dostosowany do realnych potrzeb.
Elastyczna struktura
umożliwia państwom
członkowskim stosowanie bardziej
rygorystycznych środków w
przypadkach, w których zostanie
to uznane za stosowne, pod
warunkiem przestrzegania
przepisów Traktatu o UE.
Więcej informacji: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien/index_en.htm
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Dyrektywa
ptasia i
siedliskowa–

kontrola
sprawności
Unijny program REFIT
W 2010 r. Komisja Europejska
ogłosiła zamiar podjęcia działań
służących przyjęciu nowej
agendy w sprawie inteligentnych
regulacji. Jest to proces ciągły,
wpływający na cały cykl polityki
– od projektu aktu prawnego, po
jego wdrożenie, egzekwowanie
zawartych w nim przepisów,
ocenę i, w uzasadnionych
przypadkach, przegląd.
W ramach tego procesu,
ocena jest kluczowym,

retrospektywnym działaniem,
polegającym na ewaluacji tego,
co miało miejsce, zrozumieniu
przyczyn powstania zmian i
stopnia, w jakim te ostatnie
można przypisać działaniom
podjętym przez UE. Pozwala na
opartą na dowodach, krytyczną
analizę i określenie, czy działania
UE są proporcjonalne do
przyjętych celów i realizowane
zgodnie z oczekiwaniami.
W ramach programu
sprawności i wydajności

regulacyjnej (REFIT), przyjętego
w grudniu 2012 r., Komisja
dokonała przeglądu wielu aktów
prawnych UE i zaproponowała
cztery kategorie działań
następczych, w tym „kontrolę
sprawności” obejmującą
całościową ocenę polityki,
mającą na celu określenie, czy
ramy regulacyjne dla danego
sektora polityki są „właściwe dla
osiągnięcia danego celu”.
Wszystkie obszerne i złożone
akty prawne, takie jak dyrektywa

Orientacyjny harmonogram kontroli sprawności w odniesieniu do dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

styczeń–kwiecień

zaproszenie do zgłaszania uwag

styczeń–czerwiec

konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami

kwiecień–czerwiec

publiczne konsultacje internetowe

ptasia i siedliskowa, zostały
automatycznie poddane kontroli
sprawności. Dotychczasowe
doświadczenia wskazują, że
kontrola sprawności nie ogranicza
celów ochrony środowiska,
ale raczej służy większej
efektywności ich osiągania.

Kontrola sprawności
W pierwszym etapie, Komisja
opracowała mandat w
sprawie kontroli sprawności w
odniesieniu do dyrektywy ptasiej

biuletyn o przyrodzie i różnorodności biologicznej

i siedliskowej. Opublikowany w
lutym 2014 r. mandat określa
ogólny zakres i cel, oraz stawia
szereg kluczowych pytań,
które mają być uwzględnione
w odniesieniu do każdego z
kryteriów kontroli sprawności
(patrz ramka).
Biorąc pod uwagę, że kontrola
sprawności wymaga podejścia
opartego na dowodach,
obejmującego wszystkie aspekty
środowiskowe, gospodarcze i
społeczne związane z dwiema
dyrektywami dotyczącymi
ochrony przyrody, Komisja
rozpoczęła w październiku 2014 r.
badanie mające przyczynić się do
zgromadzenia i oceny informacji
dotyczących osiągnięć w zakresie
wdrożenia i integracji oraz
związanych z nimi problemów;
informacje te pochodzą z różnych
źródeł, zarówno na poziomie
UE, jak i poszczególnych państw
członkowskich.
Badaniu będzie
przewodzić Grupa Sterująca
Komisji, składająca się z
przedstawicieli wielu sektorów.
Przeprowadzone zostaną
również szeroko zakrojone
konsultacje ze wszystkimi
państwami członkowskimi i
zainteresowanymi stronami.

Konsultacje w całej UE
Prowadzona w duchu
otwartości i przejrzystości
kontrola sprawności obejmie
w pierwszej połowie tego roku
szeroko zakrojone konsultacje
ze wszystkimi państwami
członkowskimi i najważniejszymi
zainteresowanymi stronami.
Zostaną one przeprowadzone

w celu zebrania niezbędnych
dowodów. Ponadto
zorganizowane zostaną
dwunastotygodniowe publiczne
konsultacje internetowe, które
rozpoczną się w kwietniu
tego roku. Będą one dla
społeczeństwa obywatelskiego
okazją do przekazania opinii i
uwag na ten temat.
Pod koniec września, kontrola
sprawności zostanie omówiona
podczas konferencji wysokiego
szczebla, która będzie okazją
do przedstawienia projektu
wyników oceny państwom
członkowskim i głównym
stronom zainteresowanym
przed sfinalizowaniem oceny
zaplanowanym na koniec tego
roku.

Ostateczny wynik
Na początku 2016 r. Komisja
opublikuje wyniki kontroli
sprawności zgodnie z treścią
dokumentu roboczego służb
Komisji. Wyniki kontroli
sprawności będą stanowić
solidną podstawę dla przyszłych
rozważań politycznych w
odniesieniu do prawodawstwa UE
dotyczącego przyrody.

Jak możesz pomóc?
W styczniu Komisja opublikuje
listę kluczowych dokumentów,
które zostaną wykorzystane
na potrzeby analizy opartej na
dowodach. Jeśli uważasz, że nie
uwzględniono ważnej publikacji
lub oceny dotyczącej Twojego
kraju lub sektora działalności,
będziesz mieć możliwość złożenia
wniosku o włączenie brakującego
dokumentu. Zapraszamy również
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Główne cele
Kontrola sprawności ma na celu znalezienie odpowiedzi na
pytania dotyczące różnych aspektów dyrektywy ptasiej i
siedliskowej:
Efektywności (np. czy osiągnięto wyznaczone cele?
• Jakie
postępy poczyniono do tej pory? Czy są one zgodne z
założeniami? Które czynniki przyczyniły się do osiągnięcia
celów, a które uniemożliwiły lub utrudniły ich realizację?
Jaki jest wkład dyrektywy w ochronę różnorodności
biologicznej w Europie?)

(np. jakie są koszty i korzyści związane z
• Skuteczności
przestrzeganiem treści dyrektyw? Jeśli istnieją znaczne
różnice w kosztach ponoszonych przez poszczególne
państwa członkowskie, co jest ich przyczyną? Czy koszty
związane z przestrzeganiem dyrektywy są proporcjonalne
do korzyści? Czy dostęp do finansowania stanowi
ograniczenie, czy raczej ułatwia wdrażanie dyrektyw?)

(np. czy podejmuje się działania w odniesieniu
• Istotności
do najważniejszych problemów dotyczących gatunków
i siedlisk, które są przedmiotem zainteresowania UE?
Jak istotne są przepisy dyrektywy z punktu widzenia
zrównoważonego rozwoju? Jak istotne są przepisy UE
dotyczące ochrony środowiska dla obywateli UE i w jakim
stopniu cieszą się ich poparciem?)

Spójności (np. jaki jest stopień integracji i spójności
• dyrektyw
z innymi elementami prawa/ polityki ochrony
środowiska UE? W jakim zakresie dyrektywy uzupełniają
lub współdziałają z innymi politykami sektorowymi UE?
W jakim stopniu przyczyniają się do zapewniania równych
szans podmiotów gospodarczym?)

Wartości dodanej UE (np. co stanowiło wartość
• dodaną
UE i jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie istniało
unijne prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody?)

do uczestnictwa w konsultacjach
publicznych – stosowne
informacje zostaną opublikowane
na stronie internetowej Komisji w
marcu lub na początku kwietnia.
Regularnie aktualizowane
informacje na temat kontroli

sprawności będą umieszczone na
specjalnej stronie internetowej
DG ds. Środowiska.
http://ec.europa.eu/
environment/nature/legislation/
fitness_check/index_en.htm

wrzesień    
konferencja
wysokiego
szczebla
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październik–grudzień

końcowe sprawozdania konsultantów

styczeń–marzec

publikacja Komisji dotycząca kontroli sprawności
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barometr
obszary Natura 2000 (OSO + SOO)

OBSZARY LĄDOWE

Łączna liczba
obszarów sieci
Natura

Łącza
powierzchnia
sieci Natura
(km²)

% powierzchni
objęty siecią
Natura

Łącza
powierzchnia
SOO (km²)

Liczba
SOO

Łącza
powierzchnia
OSO (km²)

Liczba
OSO

BELGIË/BELGIQUE
BULGARIA
ČESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ÉIRE/IRELAND
ELLÁDA
ESPAÑA
FRANCE
HRVATSKA
ITALIA
KÝPROS*
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI
SVERIGE
UNITED KINGDOM

457
340
1 116
350
5 252
568
594
419
1 863
1 754
780
2 589
61
333
480
60
525
39
194
240
987
149
531
354
514
1 839
4 072
924

5 155.58
41 048.10
11 061.20
22 646.54
80 759.17
14 832.68
19 454.72
42 946.17
209 121.50
111 115.07
25 953.56
63 892.71
1 759.78
11 833.18
8 926.31
470.86
19 948.51
233.72
17 311.90
12 615.86
68 400.72
21 628.44
55 674.44
7 684.29
14 442.27
55 987.65
66 738.57
94 966.63

12.73%
34.46%
14.03%
8.34%
15.45%
17.86%
13.13%
27.09%
27.23%
12.64%
36.53%
18.97%
28.39%
11.53%
12.15%
18.13%
21.44%
13.08%
13.29%
15.04%
19.56%
20.65%
22.56%
37.85%
29.57%
14.45%
13.84%
8.53%

3 065.86
33 258.06
7 855.61
3 177.78
33 487.19
7 666.69
7 163.96
21 388.24
116 998.26
47 192.59
15 997.91
42 807.17
752.27
7 418.14
6 137.52
414.80
14 442.23
40.68
3 133.61
9 114.85
33 849.35
15 480.66
39 765.43
6 635.57
5 837.12
48 556.49
56 905.28
13 090.40

278
230
1 075
218
4 577
533
403
226
1 359
1 309
539
2 204
37
323
403
49
479
28
133
192
847
89
375
323
473
1 666
3 928
592

2 964.61
25 226.06
7 034.73
2 605.18
40 245.08
6 157.43
4 311.35
27 622.04
100 895.85
43 366.39
17 036.30
40 108.15
1 482.66
6 609.39
5 525.79
141.18
13 746.58
13.17
4 765.78
10 167.88
48 394.14
9 200.51
35 347.94
5 067.68
13 106.18
24 655.45
25 330.76
16 002.63

231
119
41
97
730
62
141
201
580
352
38
603
29
93
80
13
56
13
73
99
141
56
147
29
41
449
530
244

EU27

27 384

1 106 610.13

18.14%

601 633.72

22 888

537 130.89

5 288

Państwa
Członkowskie

* Obszar i % terytorium odpowiada obszarowi Cypru, na którym obowiązuje obecnie acquis, zgodnie z protokołem 10 traktatu akcesyjnego Cypru.

Barometrem Natura 2000 zarządza Dyrekcja Generalna ds. Ś rodowiska przy
udziale europejskiej Agencji ds. Ś rodowiska zapewniającej pomoc techniczną.
P owstał on w oparciu o oficjalne dane i informacje przekazane przez państwa
członkowskie do grudnia 2014 r. Liczne obszary sieci Natura 2000 zostały
wyznaczone w oparciu o przepisy dyrektywy siedliskowej (SOO) i dyrektywy
ptasiej (OSO). Te dwa rodzaje obszarów często pokrywają się w całości lub
w części. Dane dotyczące liczby obszarów wchodzących w obręb sieci Natura
2000 (tj. OSO + SOO) oraz ich powierzchni są wynikiem analizy GIS, którą
przeprowadzono aby uniknąć potencjalnego powielania danych dotyczących
obszarów wyznaczonych na podstawie przepisów dyrektywy ptasiej i tych,
które objęto przepisami dyrektywy siedliskowej. Część przedstawionych danych
odbiega nieznacznie od danych z poprzedniego Barometru, co wynika z faktu, iż
metodologia obliczeń została niedawno udoskonalona.
NB Obszary, których ponad 5% powierzchni całkowitej stanowią tereny lądowe
uznano za obszary lądowe. Obszary, których ponad 5% powierzchni całkowitej
stanowią tereny morskie uznano za obszary morskie. Obszary przybrzeżne
obejmujące obszar morski zajmujący ponad 5%, ale mniej niż 95% całkowitej
powierzchni traktuje się zarazem jako obszary morskie, jak i lądowe.

-30°

-20°

-10°

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

Biogeog
within

Sieć Natura 2000, stan
z grudnia 2013 r.

N
(u
H

Obszary sieci Natura
2000 (zgodnie z treścią
dyrektywy ptasiej i
siedliskowej)

60°

O

50°

50°

40°

40°

-20°

Canary Is.

30°

Azores Is.

-30°

30°

40°

30°
0°

Madeira Is.

10°

20°

0

500

30°

1000

1500 km 40°

biuletyn o przyrodzie i różnorodności biologicznej

|

s t y c z e ń 2 01 5

9

czerwiec 2014
OBSZARY MORSKIE
Łączna
liczba
obszarów
morskich
Natura
2000

Łącza
powierzchnia
sieci Natura
2000 (km²)

Łączna liczba
obszarów
lądowych
sieci Natura

Łączna
powierzchnia
SOO (km²)

Liczba
SOO

Łączna
powierzchnia
OSO (km²)

Liczba
OSO

Łączna
powierzchnia
obszarów
morskich
Natura 2000
(km²)

3 884.81
38 221.55
1 1061.2
3 593.75
55 157.61
8 078.41
9 227.15
35 747.40
137 444.01
69 417.93
20 673.35
57 172.16
1 628.53
7 445.81
7 932.78
470.86
19 948.51
41.32
5 517.22
12 615.86
61 164.56
18 994.90
53 780.59
7 673.69
14 442.27
48 847.29
57 409.66
20 883.77

453
336
1 116
294
5 216
557
544
403
1 706
1 661
577
2 483
58
326
484
60
525
35
187
240
982
141
522
352
514
1 803
4 020
835

1 127.01
2 482.23
0
16 492.08
20 935.45
3 883.94
9 755.13
6 689.40
40 553.66
27 877.15
4 960.66
5 633.13
131.09
2 663.69
527.42
0
0
192.33
11 673.38
0
4 338.83
1 075.61
1 703.18
4.36
0
6 800.05
9 258.61
67 100.91

3
16
0
101
69
55
133
96
253
144
257
319
6
7
4
0
0
16
14
0
9
35
9
9
0
142
451
165

318.14
550.33
0
12 183.56
19 718.31
6 479.51
1 583.37
1 904.85
52 059.73
35 543.01
1 106.07
4 005.26
110.40
4 279.91
739.39
0
0
3.42
5 735.93
0
7 222.77
2 283.67
1 629.96
10.4
0
6 424.98
4 742.80
11 556.75

4
11
0
57
28
26
95
66
141
81
9
90
4
6
5
0
0
9
10
0
9
16
2
3
0
87
138
134

1 270.77
2 826.55
0
19 052.79
25 601.56
6 754.27
10 227.57
7 198.77
71 677.49
41 697.14
5 280.21
6 720.55
131.25
4 387.37
993.53
0
0
192.40
11 794.68
0
7 236.16
2 633.54
1 893.85
10.6
0
7 140.36
9 328.91
74 082.86

7
26
0
150
93
62
228
152
343
225
266
363
8
8
9
0
0
22
18
0
17
49
11
12
0
168
489
298

788 476.95

26 430

245 859.3

2 313

180 192.52

1031

318 133.18

3 024

90%
80%
70%
60%
50%

SR

40%

IN MAJ

20%

BELGIA
Bułgaria
Rep. Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
CHORWACJI
Włochy
Cypr*
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

EU27

Wystarczalność Europejskiej Sieci Natura 2000

100%

30%

Państwa
Członkowskie

IN MOD
IN MIN
SUF

10%
0%
CY SI SK LT PL* CZ GR IT* PT AT* DE RO LV ES LU FI* UK FR NL SE MT BG EE DK BE HU IE

Uwaga: wykres obejmuje jedynie lądową część sieci OZW, co oznacza, że morskie gatunki i
typy siedlisk nie zostały uwzględnione. (Sytuacja: grudzień 2013).
* W przypadku tych krajów, ocena opiera się na danych z 2011 r. lub wcześniejszych.

W przypadku obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW), zgodnie z ich definicją zawartą
w dyrektywie siedliskowej, Komisja z pomocą E TC-BD (Europejskie C entrum Tematyczne
ds. Różnorodności Biologicznej) ocenia kompletność sieci przeprowadzając indywidualnie
oceny, dotyczące wszystkich właściwych gatunków i typów siedlisk, służące ustaleniu czy
ich występowanie jest zagwarantowane w zadowalającym stopniu na już istniejących
obszarach sieci. W oparciu o wyniki tej oceny, aktualizowane raz do roku, określa się
poziom kompletności sieci Natura 2000 w każdym państwie członkowskim, który może
być wyrażony przy pomocy wskaźnika ilości ocen kwalifikujących kompletność sieci dla
poszczególnych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wykres ukazuje wynik tej oceny
dotyczący lądowej części sieci Natura 2000:
SR (zastrzeżenie naukowe): konieczne są dodatkowe badania w celu wskazania
najlepszych obszarów;
IN MAJ (poważna niewystarczalność): nie zaproponowano dotąd obszaru
występowania gatunków/ typów siedlisk;
IN MOD (umiarkowana niewystarczalność): konieczne jest dodanie obszarów lub
rozszerzenie istniejących aby uwzględnić dane gatunki/ typy siedlisk;
IN MIN (niska niewystarczalność): wystarczalność można osiągnąć poprzez dodanie
gatunku/ typu siedliska do wyznaczonych obszarów;
SUF (wystarczalność): sieć jest wystarczająca dla danego gatunku/typu siedliska.
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Pławikonik saragassowy, Hippocampus guttulatus, ukrywa się w trawie morskiej (Posidonia oceanica). Ten
gatunek trawy został objęty ochroną na mocy dyrektywy siedliskowej i reprezentuje ogromną wartość zarówno
ekonomiczną, jak i ekologiczną.

Natura 2000 w

środowisku morskim
© Alex Mustard / naturepl.com

Od ciepłych wód Morza
Śródziemnego po bezkres Oceanu
Atlantyckiego, od chłodnych i
słonawych wód Morza Bałtyckiego
po mroczne głębiny Morza Czarnego
- obszary morskie w Europie są
niezwykle zróżnicowane. W
europejskich ekosystemach morskich
występuje zaskakująco wiele
gatunków i siedlisk, również takich,
których nie spotyka się nigdzie
indziej na świecie.
Morza Europy należą do
najbardziej wydajnych na świecie,
oferując szeroką gamę produktów i
usług ekosystemowych; te ostatnie
stanowią źródło dochodów dla
ponad 5,4 mln osób w UE i
pozwalają wygenerować rocznie
niemal 500 mld euro wartości
dodanej brutto.
Pomimo tego nasze środowisko
morskie znajduje się pod ciągłą
presją. Działalność człowieka i jej

konsekwencje, m.in. przełowienie,
wydobywanie zasobów,
zanieczyszczenie, odpady trafiające
do morza i zmiany klimatu powodują
straty różnorodności biologicznej, a
przez to ograniczają korzyści, jakie
morza i ocean przynoszą
Europejczykom.
Do tej pory UE tworzyła coraz
solidniejsze ramy pozwalające
sprostać pojawiającym się
wyzwaniom i zachęcające do
bardziej zrównoważonego
korzystania z zasobów morskich.
Szczególną rolę odegrały w tym
zakresie dyrektywy siedliskowa i
ptasia, a ostatnio również dyrektywa
ramowa w sprawie strategii morskiej
(MSFD), przyjęta w 2008 r. Razem
tworzą one środowiskowy filar
szerszej, zintegrowanej polityki
morskiej UE. Ich uzupełnieniem jest
wspólna polityka rybołówstwa oraz
Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Wyznaczanie obszarów
Morskie obszary sieci Natura 2000
wyznaczone na mocy dyrektywy
ptasiej i siedliskowej stanowią
podstawę sieci morskich obszarów
chronionych w Europie.
Choć proces wyznaczania
chronionych obszarów na morzu
przebiegał dotychczas znacznie
wolniej niż na lądzie, i pomimo
istotnych niedociągnięć w tym
zakresie, których nie udało się na
razie wyeliminować, stworzenie
morskiej sieci Natura 2000 jest
ważnym osiągnięciem w zakresie
ochrony różnorodności biologicznej
w Europie.
W dyrektywie siedliskowej
wymieniono dziewięć typów siedlisk
morskich i 16 gatunków, dla których
wymaga się wyznaczenia
chronionego obszaru morskiego,
natomiast w dyrektywie ptasiej
zawarto wykaz kolejnych 60
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powierzchni morskiej UE. Choć wynik
ten można uznać za niezły,
pozostaje znacznie poniżej
globalnego celu 10 procent
przyjętego w Konwencji o
różnorodności biologicznej z 2010 r.

Braki w wiedzy naukowej
Jednym z głównych powodów, dla
których postępy w wyznaczaniu
obszarów morskich następują
powoli, jest brak informacji na temat
rozmieszczenia chronionych w UE
siedlisk i gatunków morskich, a
przede wszystkim szczegółowych
danych umożliwiających
zidentyfikowanie obszarów i
zapewnienie im odpowiedniego
zarządzania.
Niektóre państwa członkowskie
poczyniły znaczne wysiłki w celu
przeprowadzenia badań morskich,
co miało pomóc w identyfikacji i
wyborze odpowiednich obszarów;
część z nich współfinansował unijny
fundusz LIFE (np. INDEMARES, patrz
ramka). Niemniej jednak badania
prowadzone na morzu są kosztowne
i nadal stanowią ogromne wyzwanie.
Kolejnym powodem, dla którego
proces wyznaczania obszarów
morskich przebiegał powoli, była
dyskusja o geograficznym zakresie
obowiązywania dyrektywy
siedliskowej.
Ostatecznie zakończyła się ona w
2005 r., kiedy Europejski Trybunał
Sprawiedliwości wydał opinię
potwierdzającą, że dyrektywy unijne
mają zastosowanie do wszystkich
obszarów morskich, na których
państwa członkowskie eksploatują
swoje zasoby naturalne, a zatem
również na terenie wyłącznych stref
ekonomicznych i na szelfie
kontynentalnym.
Aby dodatkowo usprawnić ten
proces, w 2007 r. Komisja
opublikowała wytyczne w sprawie
ustanawiania morskich obszarów
Natura 2000.
W publikacji tej zawarto definicje
niektórych typów gatunków i siedlisk
morskich, które powinny stać się
częścią morskich obszarów Natura
2000, a także odniesiono się do
lokalizacji i wyboru obszarów Natura
2000, zastosowania odpowiednich
środków zarządzania oraz
powiązania polityki wspólnotowej w
sprawie rybołówstwa z przepisami
dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Ochrona i zarządzanie
obszarami
Do tej pory koncentrowano się
przede wszystkim na identyfikacji i
wyznaczaniu odpowiednich
morskich obszarów sieci Natura
2000, przy czym postępy w
poszczególnych regionach
następowały w różnym tempie.
Mniej udało się osiągnąć na
kolejnym etapie, obejmującym
ustalenie odpowiednich celów
ochrony i opracowanie właściwych
systemów zarządzania obszarami
Natura 2000.
Wyzwania związane z
zarządzaniem morskimi obszarami
Natura 2000 wynikają z
konieczności działania w złożonym,
a często również stosunkowo
niedostępnym środowisku.
Chronione siedliska i gatunki są
przedmiotem różnorodnych presji i
zagrożeń: od tych, które mogą być
rozwiązane na poziomie lokalnym,
po zmiany klimatu, które wymagają
rozwiązań w skali globalnej.
Dotychczas ochrona najczęściej
polegała na ograniczaniu tych presji
i przeciwdziałaniu zagrożeniom, na
przykład na ustalaniu limitów
połowowych, zakazie stosowania
niektórych rodzajów narzędzi lub
prowadzenia szkodliwych działań,
takich jak wydobywanie surowców
naturalnych. W wielu przypadkach
miało to miejsce w oparciu o
system strefowy w ramach obszaru
Natura 2000.
Jednym z przykładów jest
ograniczenie połowów ryb włokiem
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w konkretnym rejonie, w obrębie
objętych zarządzaniem stref.
Wprowadzono je między innymi na
trzech obszarach Natura 2000
będących częścią wód
holenderskich: w strefie
przybrzeżnej Morza Północnego, na
terenie Vlakte van de Raan i
Voordelty.
Efektywne zarządzanie może
również wymagać współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi
i powinno opierać się na
dotychczasowych osiągnięciach w
ramach konwencji o morzach
regionalnych.
Dogger Bank w południowej
części Morza Północnego jest
typowym przykładem obszaru, na
którym takie podejście ma kluczowe
znaczenie, ponieważ sąsiadujące
odcinki obszaru zostały uznane za
SOO przez Niemcy, Holandię i
Wielką Brytanię.
W odniesieniu do tego obszaru
podjęto wysiłki na rzecz nawiązania
współpracy w ramach
międzyrządowej Grupy Sterującej
ds. Dogger Bank, z myślą o
opracowaniu i przedstawieniu
propozycji planu zarządzania
rybołówstwem na całej powierzchni
SOO Dogger Bank.
Chociaż nie zostały one jeszcze
formalnie przedłożone Komisji,
podjęte kroki wykazały, w jaki
sposób państwa członkowskie mogą
współpracować w celu
przedstawienia propozycji
zarządzania obszarami
transgranicznymi.

Poniżej: Rybołówstwo jest jednym z głównych źródeł presji na obszary
Natura 2000. Przeciwna strona: Chromodoris luteorosea w wodach
Morza Tyreńskiego (część Morza Śródziemnego).
© Chris Gomersall / naturepl.com

gatunków ptaków, których ochrona
musi obejmować także ochronę
obszarów morskich, na których żyją.
Te dwie dyrektywy koncentrują
się na podzbiorze zagrożonych i
ginących gatunków i siedlisk
morskich w UE. Zakres dyrektywy
siedliskowej i ptasiej jest zatem
znacznie węższy niż zakres MSFD,
która obejmuje wszystkie aspekty
morskiej różnorodności biologicznej
w Europie.
Do tej pory wyznaczono 2960
morskich obszarów sieci Natura
2000 o łącznej powierzchni około
251,5 tyś. km2 (stan z 2013 r.), co
odpowiada wielkością terytorium
Wielkiej Brytanii.
To prawie dwukrotnie więcej niż
10 lat temu, a dane te nie
uwzględniają jeszcze istotnych
zmian, które nastąpiły w 2014 r.
(zwłaszcza w Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii). Rafy i piaszczyste ławice
są zdecydowanie najliczniej
reprezentowanymi typami siedlisk w
sieci Natura 2000.
Wyznaczanie obszarów w pięciu
morskich regionach
biogeograficznych przebiega w
sposób bardzo nierównomierny. Na
przykład, na Morzu Północnym i
Morzu Bałtyckim obszary Natura
2000 stanowią odpowiednio niemal
18 i 12 procent powierzchni.
Komisja Europejska ocenia, że
proces wyznaczania obszarów
Natura 2000 został w ich
przypadku zrealizowany w ponad
50 procentach.
Na innych obszarach, takich jak
Makaronezja i części Morza
Śródziemnego, zakres objęcia
ochroną w ramach sieci Natura
2000 jest znacznie niższy: w
niektórych przypadkach wynosi
poniżej 2%.
Większość obszarów sieci Natura
2000 zlokalizowana jest w obrębie
wód terytorialnych państw
członkowskich, chociaż obszary
morskie, na których zostały one
ustanowione, są często znacznie
bardziej rozległe. Przykładem jest El
Cachucho w Zatoce Biskajskiej
(234 950 ha), North West Rockall
Ban na Oceanie Atlantyckim
(436 526 ha) oraz rafa wokół wyspy
Sylt w południowej części Morza
Północnego (531 429 ha).
W sumie siecią Natura 2000
objęto około 4 procent całkowitej
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Zaangażowanie
zainteresowanych stron
Udział zainteresowanych stron to
kolejny aspekt, który powszechnie
uznaje się za niezbędny dla
zapewnienia skuteczności ochrony
morskich obszarów Natura 2000.
Istnieje wiele modeli, których
wdrożenie można wziąć pod uwagę:
od rozpowszechniania informacji, po

aktywne zaangażowanie w
codzienne zarządzanie obszarami
sieci Natura 2000.
Jak wykazano w trakcie realizacji
wielu projektów LIFE, jedną z
najistotniejszych korzyści było
budowanie zrozumienia i uznania dla
obszarów ochrony, a przez to
promowanie partnerskiego podejścia
do działań mających na celu

|
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zapewnienie tym projektom
powodzenia.
Na Azorach, Projekt Mare
podniósł rangę sieci Natura 2000
poprzez opracowanie szeregu
materiałów edukacyjnych; w Wielkiej
Brytanii zainteresowane strony są
reprezentowane w komitetach
zarządzających SOO, w Holandii
uczestniczyły w opracowaniu

INDEMARES - inwentaryzacja i wyznaczenie morskich obszarów sieci
Natura 2000 na wodach hiszpańskich (LIFE07 NAT/E/000732)
Uznając, że badania prowadzone na obszarach morskich są bardzo kosztowne i niewiele
instytucji dysponuje odpowiednimi środkami lub zdolnością do prowadzenia tego rodzaju
prac, w 2007 r. rozpoczęto realizację tego ambitnego projektu LIFE, którego koszt wyniesie
15,5 mln euro (7,7 mln euro będzie pochodzić z unijnego funduszu LIFE). Celem projektu
jest znaczne podniesienie stanu wiedzy naukowej na temat siedlisk i gatunków morskich na
terytorium Hiszpanii.
Projekt rozpoczął się do przeprowadzenia rozległych badań, które miały pomóc w
identyfikacji najbardziej reprezentatywnych obszarów morskich wokół Hiszpanii. Efektem
tych działań było wyznaczenie dziesięciu nowych morskich obszarów Natura 2000 o
łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Następnie opracowano wytyczne dotyczące zarządzania i
zrównoważonego wykorzystania nowych obszarów, przeprowadzając w tym celu konsultacje
ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i organami
administracji.
Szczególną uwagę zwrócono na zaangażowanie najważniejszych stron zainteresowanych,
w szczególności rybaków, co miało zapewnić konstruktywny dialog i porozumienie pomiędzy
wszystkimi kluczowymi sektorami społeczno-gospodarczymi związanymi z ochroną i
zarządzaniem morskimi zasobami naturalnymi.
Jednym z kluczowych czynników było opracowanie nowej metodologii śladów ekologicznych
rybołówstwa, która umożliwia identyfikację tych obszarów, na których ścierają się różne
interesy, i gdzie stosuje się różne metody połowów. Na tej podstawie będą następnie
prowadzone negocjacje dotyczące programów podziału na strefy, w których można ustanowić
odpowiednie poziomy połowów z korzyścią dla morskiej różnorodności biologicznej,
zapewniając zarazem minimalny wpływ takich programów na rybaków.
http://www.indemares.es
Badania prowadzone na morzu są kosztowne i długotrwałe.

kodeksu postępowania w zakresie
niezakłócającego funkcjonowania
ekosystemów dostępu do
obszarów chronionych, natomiast
w Irlandii rząd podjął współpracę z
krajowym i międzynarodowym
środowiskiem naukowym w celu
opracowania kodeksu praktyki w
zakresie badań naukowych
prowadzonych na irlandzkich
rafach koralowych
sklasyfikowanych jako SOO.

Lepsza integracja polityki

© FundaciÓn Biodiversidad

Morskie obszary Natura 2000 nie
mogą jednak funkcjonować w
izolacji. Włączenie wymogów
dyrektywy siedliskowej i ptasiej w
szersze obszary polityki europejskiej
ma zatem fundamentalne
znaczenie dla powodzenia
programu Natura 2000.
W tym kontekście szczególnie
istotna jest dyrektywa ramowa w
sprawie strategii morskiej (MSFD).
Skupiając się na różnorodności
obszarów morskich, przyjęto w niej
bardziej całościowe podejście
oparte na ekosystemach z myślą o
podstawowym celu, jakim jest
osiągnięcie lub utrzymanie dobrego
stanu środowiska w 2020 r.
Wdrażanie przepisów dyrektywy
siedliskowej i ptasiej, zwłaszcza
poprzez tworzenie sieci morskich
obszarów Natura 2000, może
zatem w istotny sposób przyczynić
się do osiągnięcia nadrzędnych
celów MSFD.
Z drugiej strony, MSFD może
wpłynąć pozytywnie na ochronę
obszarów Natura 2000, ponieważ
wymaga działań służących
utrzymaniu dobrego stanu
środowiska także poza obszarami
chronionymi.
Integracja z polityką
rybołówstwa również ma kluczowe
znaczenie, ponieważ rybołówstwo
komercyjne uznaje się za rodzaj
działalności, który ma potencjalnie
największy wpływ na stan ochrony
siedlisk i gatunków w ramach sieci
Natura 2000.
Poza wodami terytorialnymi,
Komisja Europejska ma wyłączne
kompetencje w obszarze wdrażania
środków zarządzania
rybołówstwem. Oznacza to, że
wszystkie rodzaje regulacji i
ograniczeń bazują na wspólnej
polityce rybołówstwa (WPRyb).
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Rybitwa popielata, Sterna
paradisaea, to gatunek zagrożony
między innymi w związku z
uszczupleniem zasobów
rybnych i zanieczyszczeniem
wód morskich.
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Morskie projekty LIFE
W latach 2005–2012, UE przeznaczyła łączną sumę
70,5 mln euro na realizację 72 projektów LIFE wspierających
realizację polityk morskich. Kolejne 76,4 mln euro pochodziło
od beneficjentów, partnerów i podmiotów współfinansujących
w państwach członkowskich.
Niewiele ponad połowa (51,5%) to projekty LIFE-Nature
dotyczące morskich obszarów Natura 2000 i mające na
celu poprawę stanu wiedzy naukowej, przekazywanie dobrych
praktyk oraz tworzenie odpowiednich systemów zarządzania,
a także angażowanie interesariuszy oraz podnoszenie
świadomości. Druga połowa to projekty LIFE-ENV, które
dotyczą szerszego zakresu presji i zagrożeń, takich jak
zanieczyszczenie środowiska morskiego, hałas podwodny
lub przyłowy.

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/
lifepublications/generalpublications/generalpub.htm

W tym kontekście, w ramach
niedawno wprowadzonych w WPRyb
zmian przewidziano takie środki
zarządzania rybołówstwem, które
umożliwiają państwom
członkowskim wypełnianie ich
zobowiązań w zakresie ochrony
obszarów Natura 2000 i innych
morskich obszarów chronionych.
WPRyb umożliwia Komisji
wprowadzenie środków
nadzwyczajnych, jeżeli istnieją
dowody na poważne zagrożenie
żywych zasobów morskich lub
ekosystemów morskich związane z
działalnością połowową, na przykład
na jednym z obszarów sieci Natura

2000 znajdującym się w wodach
państwa członkowskiego. Środki te
mogą zostać wprowadzane na
wniosek państwa członkowskiego
lub z własnej inicjatywy Komisji.
Planowanie przestrzenne
obszarów morskich jest kolejnym
obszarem polityki europejskiej, który
może wspierać funkcjonowanie sieci
Natura 2000, a zarazem korzystać z
niej. Jest ono w stanie zredukować
ryzyko wystąpienia konfliktów
przestrzennych pomiędzy
użytkownikami mórz, również w
zakresie ochrony środowiska
morskiego, dostosowując potrzeby
społeczne i ekonomiczne na

Ławica apogonów, Apogon imberbis, Ischia, Włochy.

obszarach morskich do potrzeb
ochrony środowiska morskiego.
Polityka ta może również
wspierać ochronę środowiska
poprzez wczesną identyfikację
wpływów i możliwości
wielokrotnego wykorzystania
przestrzeni.

Patrząc w przyszłość
Choć procesowi tworzenia pełnej i
skutecznej sieci Natura 2000 w
środowisku morskim jeszcze daleko
do końca, już teraz można uznać, że
wiele udało się dokonać.
Priorytetem jest teraz nie tylko
doprowadzenie do końca procesu

© Franco Banfi / naturepl.com

tworzenia sieci (w szczególności na
obszarach morskich), ale także
zapewnienie obszarom Natura
2000 właściwej kontroli i
zarządzania, których wymaga
odpowiednia ochrona.
Realizacja inicjatyw na
poszczególnych obszarach może
znacznie się do tego przyczynić.
Kluczowe znaczenia mają wspólnie
prowadzone badania naukowe,
współpraca między państwami
członkowskimi, w szczególności w
odniesieniu do terenów
transgranicznych, wraz z
towarzyszącym im stabilnym
fundamentem legislacyjnym,
zaangażowaniem zainteresowanych
stron i nieprzerwanymi staraniami
państw członkowskich.
W ramach tego procesu, w maju
tego roku odbędzie się we Francji
morskie seminarium
biogeograficzne, którego celem
będzie wymiana doświadczeń i
najlepszych praktyk, określenie
wspólnych celów i priorytetów oraz
wzmocnienie współpracy i synergii w
zarządzaniu morskimi obszarami
Natura 2000.
Stanie się ono okazją do dyskusji
na temat wyzwań i omówienia ich w
sposób bardziej szczegółowy, a
także pozwoli na wymianę dobrych
praktyk i przejście do nowego,
kluczowego etapu ustanawiania sieci
Natura 2000.
Więcej informacji: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/marine/index_en.htm
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● Wydarzenia

© Klaus Echele / naturepl.com

tych systemów jako elementów
dziedzictwa kulturowego.
Szczegółowe informacje są dostępne
na stronie internetowej poświęconej
dużym drapieżnikom: http://ec.
europa.eu/environment/nature/
conservation/species/carnivores/
index_en.htm

Nagroda Natura 2000

Ryś eurazjatycki, Lynx lynx.

Europejska inicjatywa na
rzecz dużych drapieżników
Po utworzeniu europejskiej
platformy na rzecz współistnienia
ludzi i dużych drapieżników w
czerwcu 2014 r. (patrz poprzednie
wydanie Biuletynu), Komisja
opublikowała na specjalnej stronie
internetowej poświęconej dużym
drapieżnikom szereg dokumentów
zawierających aktualne informacje
na temat stanu, rozmieszczenia i
niezbędnych działań w odniesieniu
do wilków, niedźwiedzi, rysiów i
rosomaków w UE.
Dokumenty przygotowane dzięki
zaangażowaniu zespołu ekspertów
mają zachęcić zainteresowane
strony i władze do realizacji szeregu
przyjętych zaleceń w takim zakresie,
w jakim jest to możliwe.
Podjęto również kilka działań
pilotażowych finansowanych ze
środków UE i dotyczących dużych

drapieżników, koncentrując się na
następujących kwestiach:
Zbadanie tradycyjnych metod
hodowli w celu zapobiegania
atakom wilków na stada bydła na
Półwyspie Iberyjskim;
Identyfikacja, zapobieganie i
reagowanie na problematyczne
zachowania niedźwiedzi w
Alpach;
Zaangażowanie myśliwych i
innych zainteresowanych stron
we wspólne działania służące
monitorowaniu dużych
drapieżników w Karpatach
Północnych;
Informowanie na temat
wykorzystania tradycyjnych
systemów wypasu zwierząt
(obejmujących pasterzy, psy
pasterskie i zagrody) w celu
zapobiegania szkodom
powodowanym przez duże
drapieżniki oraz postrzeganie

•
•
•
•

Po sukcesie pierwszej edycji,
26 listopada rozpoczęła się nowa
tura zgłoszeń do Nagrody Natura
2000 Komisji Europejskiej.
Nagradzana jest doskonałość w
zarządzaniu i promocji sieci Natura
2000, natomiast pośrednim celem
jest podnoszenie świadomości w
zakresie korzyści społecznych
płynących z funkcjonowania sieci.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich
podmiotów zaangażowanych w
działania związane z programem
Natura 2000 w całej UE: władz
lokalnych i krajowych,
przedsiębiorstw, właścicieli gruntów,
organizacji pozarządowych, instytucji
edukacyjnych oraz osób prywatnych.
W tym roku, nagroda zostanie
przyznana w uznaniu dobrych
praktyk na obszarach sieci Natura
2000 w następujących kategoriach:
Komunikacja; Korzyści społecznoekonomiczne; Działania ochronne;
Godzenie interesów/ wizji;
Współpraca transgraniczna i
tworzenie partnerstw (networking).
Nowością w tegorocznej edycji jest
„Nagroda Obywateli UE”, w której
zwycięzca zostanie wyłoniony w
drodze głosowania przez
mieszkańców państw członkowskich.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21
maja 2015 r. w trakcie uroczystej
ceremonii, która odbędzie się w
Brukseli podczas „Dnia Obszarów
Natura 2000”.
Więcej informacji na temat
zgłoszeń: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
awards/

Kolejne seminaria Natura
2000 planowane na 2015 r.
Na 2015 r. zaplanowano dwa kolejne
seminaria przygotowawcze w ramach
Procesu biogeograficznego Natura
2000. Będą one poświęcone
kontynentalnemu i morskiemu
regionowi biogeograficznemu.
Seminarium przygotowawcze
dotyczące kontynentalnego regionu
biogeograficznego, zorganizowane
przez luksemburskie Ministerstwo
Zrównoważonego Rozwoju i
Infrastruktury, odbędzie się w
Luksemburgu między 29 czerwca a 1
lipca 2015. Seminarium będzie
dotyczyło również panońskiego,
czarnomorskiego i stepowego regionu
biogeograficznego.
Sporządzono listę siedlisk
priorytetowych i ogłoszono nabór
wniosków w celu zgromadzenia
informacji ogólnych na temat
najważniejszych kwestii w zakresie
celów i środków ochrony będących
przedmiotem zainteresowania
wszystkich stron, a także przykłady
dobrych praktyk w zakresie
zarządzania tymi siedliskami
w całej UE.
Opierając się na doświadczeniach z
seminariów dotyczących regionów
lądowych, przewiduje się również
organizację seminarium
przygotowawczego dotyczącego
morskich regionów biogeograficznych.
Odbędzie się ono w Saint-Malo
(Francja) w dniach 5–7 maja 2015 r., a
jego gospodarzem będzie francuskie
Ministerstwo Środowiska działające we
współpracy z Komisją Europejską.
Struktura seminarium będzie podobna
do tych dotyczących regionów
lądowych, a wśród dyskutowanych
tematów znajdą się wspólne wyzwania,
zagrożenia i presje, wymogi w zakresie
zarządzania, działań i rozwiązań, a
także możliwości realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
Więcej informacji zamieszczono na
platformie informacyjnej Komisji
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Podczas CoP12 w Pyeongchang (Korea) osiągnięto przełomowe porozumienie.

Konferencja
Stron Konwencji
o różnorodności
biologicznej (CBD)

Development
and Cooperation
- EuropeAid

Lepsza ochrona
zagrożonych gatunków
wędrownych na całym
świecie
Jedenaste posiedzenie Konferencji
Stron (COP) Konwencji o ochronie
wędrownych gatunków dzikich
zwierząt (Convention on Migratory
Species, CMS) odbyło się w listopadzie
minionego roku w Quito (Ekwador).
Wykazy zawarte w załącznikach do
Konwencji uzupełniono o trzydzieści
jeden nowych gatunków, w tym
rekordową liczbę rekinów, płaszczek i
ryb pił. UE zaproponowała
umieszczenie na liście gatunków
kosogonowatych (Alopiidae), wala
Cuviera Ziphius cavirostris i kraski
zwyczajnej Coracias garrulus;
wszystkie propozycje zostały
zaakceptowane.
Ponadto podczas Konwencji Stron
przyjęto szereg istotnych
dokumentów mających znaczenie dla
ochrony przyrody w UE, w tym
międzynarodowy planu działania na

Kraska zwyczajna, Coracias garrulus.

rzecz raroga zwyczajnego Falco
cherrug, wytyczne dotyczące
wdrażania technologii opartych na
energii odnawialnej i gatunków
wędrownych, a także globalne
wytyczne w zakresie zapobiegania
zatruciom ptaków wędrownych.
Obejmują one postulat wycofania z
użycia ołowianych pocisków i
obciążników rybackich.
Szczegółowe informacje
opublikowano na stronie internetowej
CMS: http://www.cms.int/en

Sprawozdanie
Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego na temat
wykorzystania funduszy
unijnych na rzecz
różnorodności biologicznej
W lipcu 2014 r. Europejski Trybunał
Obrachunkowy opublikował
sprawozdanie na temat

wykorzystania funduszy unijnych na
ochronę różnorodności biologicznej.
Sprawozdanie zawiera ocenę
skuteczności Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR,
2007–2013) w finansowaniu
projektów, które służą bezpośredniej
ochronie różnorodności biologicznej.
Zbadano do jakiego stopnia państwa
członkowskie skorzystały z dostępnych
środków pochodzących z EFRR i
oceniono realizację 32 projektów.
Trybunał uznał, że państwa
członkowskie nie wykorzystały w pełni
możliwości finansowania dostępnych
w ramach EFRR. Choć projekty w
dziedzinie różnorodności biologicznej
współfinansowane z EFRR są na ogół
zgodne z priorytetami UE w zakresie
przeciwdziałania utracie różnorodności
biologicznej, konieczne są dodatkowe
działania w celu monitorowania ich
rzeczywistego, praktycznego wkładu
w ochronę różnorodności biologicznej
oraz zapewnienia, że ich efekty będą
długotrwałe. Na przykład, wiele
działań obejmowało opracowanie
planów zarządzania, które należy
obecnie wdrożyć.
Sprawozdanie kończy się listą
zaleceń dotyczących sposobów
lepszego wykorzystania środków EFRR
na rzecz różnorodności biologicznej w
przyszłości.
Sprawozdanie dostępne jest na
stronie: http://www.eca.europa.eu/
Lists/ECADocuments/SR14_12/
QJAB14012ENC.pdf

Rekin z gatunku Alopias pelagicus.
© Doug Perrine / naturepl.com

Podczas XII Konferencji Stron (CoP12)
Konwencji o różnorodności
biologicznej, która odbyła się w
październiku 2014 r. w Pyeongchang
(Korea Południowa), przyjęto
„Deklarację Ministerialną z Gangwon
na temat różnorodności biologicznej
na rzecz zrównoważonego rozwoju”,
w której podkreślono istotny wkład
różnorodności biologicznej i usług
ekosystemowych w zrównoważony
rozwój oraz program działań na okres
po 2015 r.
Na podstawie ustaleń Global
Biodiversity Outlook 4 (Ogólnych
perspektyw bioróżnorodności,
GBO4), sugerujących intensyfikację
wysiłków na rzecz realizacji celów
z Aichi dotyczących różnorodności
biologicznej, uczestnicy CoP12
przyjęli szereg ważnych decyzji,
wspólnie tworzących tzw. „plan
działania z Pyeongchang”,
koncentrujący się przede wszystkim
na mobilizacji zasobów, różnorodności
biologicznej mórz, inwazyjnych
gatunkach obcych, zmianach klimatu
i różnorodności biologicznej, ochronie
ekosystemów i odbudowie zasobów,
biologii syntetycznej, różnorodności
biologicznej i zrównoważonym
rozwoju.
Przełomowe porozumienie
osiągnięto ustalając cele w zakresie
mobilizacji zasobów na ochronę
różnorodności biologicznej, które
mają być osiągnięte do 2020 r. Na
mocy porozumienia potwierdzono
zobowiązania polityczne podjęte
podczas poprzedniej Konferencji
Stron i przyjęto za cel podwojenie
międzynarodowych przepływów

środków na ochronę różnorodności
biologicznej, które mają trafić do
krajów rozwijających się do 2015 r.
Ponadto przyjęto krajowe cele
dotyczące mobilizacji zasobów na
rzecz różnorodności biologicznej.
UE już teraz potwierdziła swój
czynny udział w procesie.
Sprawozdanie dotyczące rozliczenia
nakładów finansowych na rzecz
rozwoju w 2014 r. wskazuje, że środki
na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej pochodzące z UE oraz
państw członkowskich i przeznaczone
dla krajów rozwijających się znacznie
wzrosły: od około 190 mln w okresie
2006–2010 do
289 mln euro w
2012 r. Szacuje
się, że w
2013 r. ich
wartość
The EU
Biodiversity for Life
sięgnęła 300
flagship initiative
mln euro.

©©Borislav
Filev/ naturepl.com
/ iStock.com
Ditmar Nill

Europejskiej dotyczącej sieci Natura
2000: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/
platform/index_en.htm
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Szósty Światowy Kongres Parków
Narodowych IUCN odbył się w
Sydney w listopadzie 2014 r. Na to
organizowane co dziesięć lat
wydarzenie przybyło blisko 6 tysięcy
osób zarządzających obszarami
chronionymi lub zawodowo z nimi
związanych, a także duża grupa
wpływowych przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego z
całego świata.
Kongres odbył się pod hasłem
„Parki, ludzie, planeta: inspirujące
rozwiązania”, a uczestnicy
przedstawili i omówili nowatorskie
podejścia do ochrony i rozwoju, które
mogą przyczynić się do rozwiązania
najbardziej palących problemów i
pomóc w sprostaniu globalnym
wyzwaniom.
UE była reprezentowana na
Kongresie przez DG ds. Środowiska,
która na swoim stoisku
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raz pierwszy przedstawiono ją na
Światowym Kongresie Parków
Narodowych IUCN w Sydney w
listopadzie minionego roku. Stanowi
ona uzupełnienie wcześniej wydanej
broszury pt. „20 lat dyrektywy
siedliskowej”, w której opisano
największe osiągnięcia i
zilustrowano je licznymi przykładami
z całej UE.
Dostęp online pod adresem: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
info/pubs/directives_en.htm.
Drukowane egzemplarze można
zamówić pod adresem nature@
ec.europa.eu lub za pośrednictwem
Księgarni UE.

Stoisko DG ds. Środowiska na Światowym Kongresie Parków
Narodowych IUCN.

Światowy Kongres Parków
Narodowych IUCN
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prezentowała informacje na temat
sieci Natura 2000 i praktyczne
rozwiązania z nią związane na
przykładzie projektów UE
finansowanych z programu LIFE.
Najistotniejszym rezultatem
Kongresu jest tzw. „Obietnica z
Sydney”, której treść znajduje się na
stronie http://worldparkscongress.
org/about/promise_of_sydney.html

Nowa broszura na temat
dyrektywy ptasiej i
siedliskowej
Opublikowano nową broszurę
dotyczącą dyrektywy ptasiej i
siedliskowej. Ta interesująca
publikacja ma przybliżyć ogółowi
społeczeństwa w atrakcyjny, zwięzły
i przystępny
sposób
kluczowe cele i
The EU Birds and Habitats
założenia obu
Directives
aktów
prawnych. Po
For nature and people in
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Zielony Tydzień 2015 na
rzecz różnorodności
biologicznej
Tegoroczny Zielony Tydzień (3–5
czerwca) po raz kolejny poświęcony
będzie przyrodzie i różnorodności
biologicznej, a jego hasłem
przewodnim ma być „Natura – nasze
zdrowie, nasze bogactwo”. Jest to
największa coroczna konferencja na
temat problemów środowiska
naturalnego w Europie, w której
uczestniczy ponad 3 tyś.
przedstawicieli organów rządowych,
biznesu i przemysłu, organizacji
pozarządowych, środowisk
akademickich i mediów.
Wstępny projekt programu
powinien zostać opublikowany na
początku lutego 2015 r. i będzie
poświęcony przede wszystkim
wartości przyrody i różnorodności
biologicznej dla społeczeństwa.
Więcej informacji: www.ec.europa.
eu/greenweek
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hiszpańskim, włoskim i polskim.
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