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Gatunki obce w dokumentach UE 

 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa) 

 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory, art. 22 pkt 2:  

„Państwa członkowskie zapewniają, aby celowe wprowadzenie do stanu dzikiego dowolnego 

gatunku, który nie jest rodzimy na ich terytorium, było uregulowane w taki sposób, by nie 

zaszkodzić siedliskom przyrodniczym w obrębie ich naturalnego zasięgu lub dzikiej rodzimej 

faunie i florze oraz, jeśli uznają to za konieczne, wprowadzają zakaz takiego wprowadzenia. 

Otrzymane wyniki oceny zostają przekazane do wiadomości komitetu.” 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF 

 

 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

art. 11: 

„Państwa Członkowskie zapewniają, aby wprowadzenie gatunków ptactwa, które nie 

występują naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium Państw Członkowskich, nie 

naruszało miejscowej flory i fauny. W tym celu konsultują się z Komisją.” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31979L0409:PL:PDF 

 

 

• Dyrektywa Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem 

do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed 

ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 

 

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed 

wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych 

i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie dotyczy zapobiegania wprowadzania 

i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. 

MoŜliwe jest uzupełnianie unijnego wykazu organizmów szkodliwych uznawanych na mocy 

dyrektywy nowymi gatunkami na podstawie oceny zagroŜenia organizmem szkodliwym.  
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http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0029:20060414:PL:PDF 

 

 

• Ramowa Dyrektywa 2008/56/WE w sprawie strategii morskiej 

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) wprowadzenie gatunku nierodzimego 

uznano za istotne zagroŜenie dla róŜnorodności biologicznej w Europie i ustanowiono wobec 

państw członkowskich wyraźny wymóg uwzględnienia gatunków obcych jako wskaźnika 

jakości dotyczącego określania dobrego stanu środowiska. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:PL:PDF 

 

 

• Rozporządzenie Rady 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 

drodze regulacji handlu nimi 

 

Celem rozporządzenia Rady 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 

dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest ochrona gatunków dzikiej flory 

i fauny oraz zagwarantowanie ich zachowania poprzez regulację handlu nimi. Na mocy 

rozporządzenia państwa członkowskie ustanowiły procedury inspekcji i kontroli. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997R0338:PL:PDF 

 

 

• Rozporządzenie Rady 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków 

obcych i niewystępujących miejscowo 

 

Rozporządzenie Rady 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania 

w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo ustanawia przepisy ramowe 

regulujące praktyki stosowane w akwakulturze w odniesieniu do gatunków obcych 

i niewystępujących miejscowo w celu oceny i zminimalizowania ewentualnego 

oddziaływania tych gatunków oraz wszelkich gatunków niedocelowych na środowisko 

wodne, przyczyniając się w ten sposób do zrównowaŜonego rozwoju tego sektora. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:168:0001:0017:PL:PDF 
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• Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich COM (2008) 789: W kierunku strategii 

UE w sprawie gatunków inwazyjnych 

 

W Komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku strategii UE w sprawie 

gatunków inwazyjnych - COM (2008) 789 z dnia 3 grudnia 2008 r., przedstawiono charakter 

zagroŜenia, jakie stanowią gatunki inwazyjne, oraz moŜliwe sposoby rozwiązania tego 

problemu. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_PL_ACT_part1_v3.pdf 

 

 

• Konkluzja Rady Unii Europejskiej 8216/1/09: Śródokresowa ocena wykonania 

wspólnotowego planu działania na rzecz róŜnorodności biologicznej i W kierunku 

strategii UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych 

 

Rada UE w Konkluzjach zaapelowała o strategię, która stworzy ramy unijne w sprawie 

postępowania z gatunkami inwazyjnymi w szerokim zakresie, w tym dla nowych elementów 

legislacyjnych.  

 

Obecnie Komisja Europejska prowadzi prace nad opracowaniem projektu Strategii UE w 

sprawie gatunków inwazyjnych. W tym celu powołane zostały grupy robocze przy Komisji 

Europejskiej. 


