W sprawie morskich obszarów Natura 2000
2012-11-08

6 listopada 2012 r. w Brukseli odbyło się doroczne spotkanie ekspertów krajowych poświęcone morskim
obszarom Natura 2000.
Celem spotkania było przedyskutowanie następujących problemów:
1. Proces wyznaczania morskich obszarów Natura 2000 - stan zaawansowania, w tym obszarów
„oﬀshore". Polska zajmuje 8. miejsce w UE pod względem całkowitej powierzchni obszarów morskich
objętych Naturą 2000 i 3. pod względem udziału obszarów Natura 2000 w powierzchni obszarów
morskich znajdujących się pod jurysdykcją danego kraju członkowskiego. Podkreślono tez wagę
wspomagającego narzędzia Marine IBA Toolkit w procesie wyznaczania morskich obszarów ptasich
opracowanego przez BirdLife.
2. Relacje między Naturą 2000 a dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD) - synergia
między nimi, współpraca dyrektorów ds. przyrody, wody i mórz, aktualne zadania wynikające z MSFD, w
tym przygotowanie przez kraje członkowskie informacji o morskich obszarach chronionych w 2013 r. (art. 13 MSFD).
3. Proces przekształcania obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty w specjalne obszary ochrony i ustalanie dla nich celów ochrony.
4. Zarządzanie rybołówstwem w morskich obszarach Natura 2000:
aktualny stan prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, w tym podejmowane kroki w celu jej ekologizacji,
zakres i możliwości ﬁnansowania działań na rzecz ochrony przyrody z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
potencjalne dalsze działania wynikające z opracowania dokumentu „Common methodology for assessing ﬁsheries impacts".

Dużo uwagi w tym punkcie poświęcono kwestiom wdrażania środków dotyczących rybołówstwa - jest to zagadnienie skomplikowane z uwagi na trzy kwestie:
rybołówstwo pozostaje w wyłącznych kompetencjach UE,
sytuacja kompetencyjna jest inna na morzu terytorialnym, a inna w wyłącznej streﬁe ekonomicznej,
na wodach morskich danego kraju łowią rybacy z różnych krajów.

5. Przygotowania do seminarium biogeograﬁcznego dla obszarów morskich w kontekście ich zarządzania i we współpracy z regionalnymi konwencjami morskimi (w
przypadku Morza Bałtyckiego jest nią Konwencja Helsińska).

Dyskutowano także nad mandatem grupy oraz zakresem i metodami jej prac. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG Environment oraz DG
Maritime Aﬀairs and Fisheries), krajów członkowskich oraz organizacji pozarządowych. Polskę reprezentował pracownik GDOŚ.
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