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25 marca 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie grupy ekspertów uczestniczących w pracach
związanych z raportowaniem informacji dotyczących Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej.
Było to pierwsze spotkanie po przekazaniu przez kraje członkowskie UE ostatnich raportów wynikających
z bowiązku zapisanego w art. 17 Dyrektywy Siedliskowej i art. 12 Dyrektywy Ptasiej. Przedstawiono
wstępne wyniki raportów, przygotowane przez KE streszczenia dla poszczególnych krajów oraz
zaprezentowano harmonogram prac nad ich analizowaniem, konsultowaniem i upublicznianiem przez
Komisję Europejską. Dyskutowano także na temat aspektów ostatniej rundy raportowania, które
wymagają w przyszłości korekty.
Oprócz spraw związanych z raportami, omówiono również:

1. Postępy w osiągnieciu celów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej UE do 2020 r. Omówiono m.in. działania w zakresie kartowania i szacowania
wartości usług ekosystemów (Mapping and Assessing of Ecosystem Services - MAES), w tym dwa raporty przygotowane przez KE, planowany 4-stopniowy
model renaturyzacji siedlisk, wytyczne dot. zielonej infrastruktury oraz integrowania potrzeb ochrony przyrody w polityki sektorowe (rolnictwo, leśnictwo,
rybołówstwo).
2. Sposoby oceny osiągnięcia celu pierwszego Strategii, tj. poprawy liczby raportów siedlisk i gatunków, dla których wykazano właściwy stan ochrony, lub stan
niewłaściwy ale poprawiający się.
3. Metodykę grupowania typów siedlisk i gatunków w odniesieniu do poszczególnych ekosystemów na potrzeby MAES.
4. Wartości referencyjne - populacji, zasięgu, rozmieszczenia. Dyskutowano sposób szacowania tych wartości przez poszczególne kraje oraz problemy jakie
pojawiają się w tym zakresie przy analizach stanu ochrony gatunków i siedlisk w różnej skali (poziom UE, regionu biogeograﬁcznego, kraju członkowskiego,
regionu biogeograﬁcznego w granicach kraju, obszaru). Oddzielny punkt dyskusji stanowiły wartości referencyjne dla dużych drapieżników (niedźwiedź, wilk,
ryś).
5. Zmiany formatu Standardowych Formularzy Danych dla obszarów Natura 2000.
6. Sprawozdawczość krajów członkowskich z wydawanych derogacji z zakresu ochrony gatunkowej. Przedstawiono również plany KE wprowadzenia nowego,
ulepszonego narzędzia w tym zakresie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Różnorodności Biologicznej, większości krajów członkowskich
UE oraz zainteresowanych powyższą tematyką instytucji. Polskę reprezentowali pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

