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БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ПРИРОДА И ПОЧВИ

Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) през 1992 г. отбеляза
важна стъпка напред за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на
природата благодарение на приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие.
През 2011 г. ЕС се ангажира със спирането на загубата на биологично разнообразие
и на влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. Други цели, предвидени
в Директивата за местообитанията или Конвенцията по международната търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), предстои да бъдат постигнати.
От 1992 г. насам програмата LIFE е най-важният финансов инструмент за опазване на
биологичното разнообразие в ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 3, 11 и 191—193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ПОСТИЖЕНИЯ

Европейският съюз изигра важна международна роля за търсенето на решения на
проблеми като загубата на биологично разнообразие, изменението на климата и
унищожаването на тропическите гори. Конференцията на ООН по околна среда и
развитие, проведена в Рио де Жанейро през 1992 г., доведе до приемане на Рамкова
конвенция на ООН по изменение на климата и Конвенция за биологичното разнообразие
(КБР), както и на Декларацията от Рио, Декларацията относно принципите за горите и
програмата „Дневен ред 21“. По време на срещата на върха през 2001 г. в Гьотеборг ЕС
постигна съгласие за преустановяване на загубата на биологично разнообразие до 2010 г.
и за възстановяване на местообитанията и екосистемите. Общото Събрание на ООН
обяви 2010 г. за Година на биологичното разнообразие. При все това, докладът, озаглавен
„Глобален преглед на биологичното разнообразие 3“, публикуван от секретариата на
КБР, показва, че целта за биологичното разнообразие за 2010 г. не е изпълнена. На
заседанието си в Нагоя (Япония) през октомври 2010 г. Конференцията на страните
(КС) по КБР прие преразгледан Стратегически план, включващ нови цели по отношение
на биологичното разнообразие за периода след 2010 г. Целта е „да се предприемат
ефективни и спешни действия за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се
гарантира, че до 2020 г. екосистемите ще станат устойчиви и ще продължат да предоставят
основни услуги, като по този начин осигуряват разнообразието на живота на планетата“.
Приемането на Протокола от Нагоя за достъпа и споделянето на ползите е изключително
постижение за КС от Нагоя. Честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи
от генетични ресурси, е една от трите цели на КБР, която определя правила за споделяне
на резултати от научни изследвания и търговска печалба.
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А. Планове за действие в областта на биологичното разнообразие
През май 2006 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Спиране на намаляването
на биоразнообразието до 2010 г. и след това: Запазване на услугите, предлагани
от екосистемите, за благото на човека“, което включва план за действие на ЕС
за постигане на необходимата защита на биологичното разнообразие. През 2008 г.
Комисията публикува междинен доклад относно изпълнението на плана за действие,
в който заключи, че ЕС най-вероятно няма да постигне своята цел за 2010 г. — да
спре намаляването на биологичното разнообразие. През юни 2011 г. от Комисията
беше приета нова стратегия с цел постигане на целта, определена през март 2010 г.
от Съвета по околна среда, за „спирането на загубата на биологично разнообразие
и влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г., както и те да бъдат
възстановени ..., като същевременно се засили приносът на ЕС за предотвратяване на
загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.“ Наред с целта за 2020 г.,
новата стратегия на ЕС в областта на биологичното разнообразие за периода до 2020 г.
определя визията за 2050 г.: „До 2050 г. биологичното разнообразие в ЕС и услугите
от екосистеми, които то предлага — неговият природен капитал — са защитени,
ценени и подходящо възстановени заради непреходната стойност и съществения принос
на биологичното разнообразие за човешкото благоденствие и икономически разцвет
така, че се избягват катастрофални промени, предизвикани от загубата на биологично
разнообразие.“ През декември 2011 г. Съветът одобри стратегията на ЕС за биологично
разнообразие до 2020 г. и нейните шест цели: пълно прилагане на законодателството на
ЕС за опазване на биоразнообразието; по-добра защита на екосистемите и по-широко
използване на екологосъобразни инфраструктури; по-устойчиво земеделие и горско
стопанство; по-добро управление на рибните запаси; по-строг контрол върху инвазивни
чуждоземни видове; и по-голям принос на ЕС за предотвратяване на загуба на биологично
разнообразие в световен мащаб.
Б. Международни конвенции за опазване на флората и фауната
Програмата на ООН по околната среда (UNEP) е изчислила, че до 24 % от видовете,
които принадлежат към групите на пеперудите, птиците и бозайниците, вече са напълно
изчезнали от територията на някои европейски страни. Според данните, публикуваните
от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), от 2007 г. насам в Европа
23 % от земноводните, 19 % от влечугите, 15 % от бозайниците и 13 % от птиците са
застрашени. ЕС е страна по следните конвенции: Рамсарската конвенция за опазване
на влажните зони от 1971 г.; Конвенция по международната търговия със застрашени
видове от дивата фауна и флора (CITES) (март 1973 г.); Бонската конвенция за опазване
на мигриращите видове диви животни (юни 1979 г.); Бернската конвенция за опазване на
дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания от 1982 г.; Конвенцията
за биологичното разнообразие от Рио де Жанейро (1992 г.); и регионални конвенции;
Конвенцията от Хелзинки за Балтийско море (1974 г.); Конвенцията от Барселона за
Средиземно море (1976 г.); и Конвенцията за опазване на Алпите (1991 г.).
В. Финансови инструменти
От 1992 г. насам специалният инструмент на ЕС за финансиране за околната среда е
програма LIFE. Опазването на природата и на биологичното разнообразие са включени
сред подпрограмите за четирите фази, които вече са приключени. Комисията управлява
програмата LIFE, която подкрепя проекти в държави членки и в държави извън ЕС.
Петата фаза, а именно Регламент (ЕС) № 1293/2013 за програмата LIFE беше публикуван
през декември 2013 г. и се състои от две подпрограми съответно относно изменението
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на климата и околната среда. За природата и биологичното разнообразие, които са
част от подпрограмата в областта на околната среда, е предвиден бюджет от 1155 млн.
евро; цялостното финансиране за LIFE 2014—2020 г. възлиза на 3456 млн. евро. Друго
финансиране за подпомагане на биологичното разнообразие е включено в селското
стопанство и общата политика в областта на рибарството, Кохезионния и структурните
фондове и многогодишните програми за научни изследвания. В периода 2010—2011 г.
първи две покани бяха стартирани в рамките на BEST, доброволната схема за услуги
в областта на биологичното разнообразие и екосистемите в европейските отвъдморски
територии.

ЦЕЛИ

А. Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
Директивата за местообитанията (Директива № 92/43/ЕИО за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна, изменена с Директива 97/62) създава
европейска мрежа — „Натура 2000“. Тя включва „територии от значение за Общността/
специални защитени зони“, определени от държавите членки, както и „специални
защитени зони“, класифицирани съгласно Директива № 79/409 относно опазването
на дивите птици. С обща площ от 850 000 кв. км. това е най-голямата съгласувана
мрежа от защитени зони в света. Директивата за местообитанията има за цел предимно
да насърчава опазването на биологичното разнообразие, като се вземат предвид
икономическите, социалните, културните и регионалните изисквания. Директивата за
птиците обхваща опазването, управлението и контрола на (дивите) птици, включително
правилата за устойчиво ловуване.
Б. Инвазивни чужди видове
По-строг контрол върху инвазивните чужди видове е една от шестте цели на стратегията
на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. Инвазивните чужди видове причиняват
вреди в размер на милиарди евро всяка година в ЕС, не само за екосистемите, но и за
културите и добитъка, разрушават местната екология и оказват влияние върху здравето
на човека. През април 2014 г. Парламентът прие позиция на първо четене относно
предложението за регламент относно превенцията и управлението на въвеждането и
разпространението на инвазивни чужди видове, основана на текста, договорен със
Съвета. Регламентът има за цел — чрез превенция, ранно предупреждаване и бързо
реагиране — да защитава местното биологично разнообразие и да сведе до минимум и
смекчава въздействието на такива видове върху човешкото здраве и икономиката. По-
конкретно, държавите членки ще трябва да установят системи за наблюдение и планове
за действие.
В. Достъп и поделяне на ползите
След приемането на Протокола от Нагоя за достъпа и разпределението на ползите, през
октомври 2012 г. Комисията представи предложение с оглед на определяне на обвързващи
изисквания за достъп до генетични ресурси в страната на произход и на гарантиране, че
ползите се разпределят справедливо и равноправно. Споразумение между Парламента
и Съвета доведе до приемането на окончателния текст през април 2014 г. Съобразно
приетия регламент, генетични ресурси и традиционни знания във връзка с такива ресурси
могат да се прехвърлят и да се използват единствено в съответствие с условия, които са
съвместно договорени от ползвателите (предприятия, частни колекционерски центрове и
институции) и органите на страната на произход.
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Г. Използване на дивата флора и фауна и търговия с нея
Конвенцията CITES влиза в сила през 1975 г., като регулира международната търговия,
по-конкретно (повторния) износ и внос на живи и мъртви животни и растения и части
и продукти от тях, въз основа на система от разрешителни и сертификати. Основният
Регламент № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез
регулиране на търговията с тях въвежда в правото на ЕС целите, принципите и
разпоредбите на Конвенцията CITES. През юни 2009 г. влезе в сила Регламент (ЕО)
№ 398/09 за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от
дивата флора и фауна. Що се отнася до опазването на морската фауна, в Регламент
(ЕО) № 348/81 се определят общите правила за внос на продукти от китове и други
китоподобни, докато Решение № 1999/337/ЕО се отнася до подписването от страна на ЕС
на споразумението за Международната програма за опазване на делфините, с оглед да
се подпомогне намаляването на случайната смъртност на делфини по време на риболова
на риба тон. С Директива № 83/129/ЕИО, удължена за неопределен срок с Директива
№ 89/370/ЕИО, се забранява вносът в държавите членки на продукти от тюленчета; през
2009 г. Регламент (ЕО) № 1007/09 въведе още по-строги условия за внос на продукти от
тюлени. През 1991 г. Съветът прие „регламент за използването на капани“ (Регламент
(ЕО) № 3254/91 на Съвета), с който се забранява използването на капани в ЕС и внасянето
в ЕС на кожи и стоки, произведени от видове диви животни, произхождащи от страни,
в които са разрешени методи за лов с капани. Решение № 98/596/ЕО на Комисията
позволява внос на кожи в ЕС от Канада, Русия и САЩ въз основа на ангажиментите,
поети от тези държави да прилагат стандарти за хуманност при използването на капани.
Правилата и насоките за устойчивото ловуване на (диви) птици могат да бъдат намерени
в Директивата за птиците.
Д. Биологично разнообразие във връзка с хуманното отношение към животните
В Директива № 1999/22 се определят минимални стандарти за отглеждане и грижи за
животните в зоологическите градини и се засилва ролята на зоологическите градини
за съхраняването на биологичното разнообразие, като същевременно се запазва ролята
им в образованието и научните изследвания. Комисията създаде План за действие за
защита и хуманно отношение към животните 2006-2010 г. (COM(2006)0013) в подкрепа
на принципа на „трите R-а“ (заместване, намаляване и облекчаване) на използването на
животни за научни изследвания. Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните,
използвани за научни цели (отменяща Директива № 86/609), се основава на този принцип
и влезе в сила от 1 януари 2013 г.
Е. Морско биологично разнообразие
Морското биологично разнообразие попада в обхвата на плановете за действие в областта
на биологичното разнообразие на природните ресурси и рибарството. Прегледът на
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие подчертава значението на „доброто
екологично състояние“ на моретата и крайбрежните ивици, за да могат да подпомагат
биологичното разнообразие. Освен това, в Морската стратегия на ЕС от 2002 г.
(COM(2002)0539) се предлага основан на екосистемите подход към опазването и
устойчивата употреба на биологичното разнообразие. През 2005 г. Комисията внесе
предложение за Тематична стратегия (ТС) за защита и опазване на морската среда в
съответствие с разпоредбите на 6-ата програма за действие в областта на околната среда.
Следващата ТС, Директивата за морска стратегия (2008/56/ЕО), влезе в сила през юли
2008 г. Нейната цел е до 2020 г. да се гарантира доброто състояние на морските води на

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2002)0539
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ЕС и да се защити ресурсната база, от която зависят свързаните с морето икономически
и социални дейности.
Ж. Гори
Горите формират почти 30 % от площта на мрежата „Натура 2000“. Няколко
мерки са насочени към опазването на горите. Регламенти № 3528/86 и № 2158/92
съответно относно опазването на горите на ЕС от замърсяване и пожари (чието
действие изтече през 2002 г.) са включени в Регламент № 2152/2003 за насочване на
вниманието към горите („Forest Focus“). С Регламент № 1615/89 на Съвета се създава
Европейска система за информация и комуникации в областта на горите (EFICS), която
представлява информационна система за горското стопанство. Резолюцията на Съвета
от 15 декември 1998 г. относно Стратегията на ЕС за горското стопанство създаде
рамка за горите в подкрепа на устойчивото управление на горите. През юни 2006 г.
беше прието съобщение на Комисията относно план за действие в областта на горите
(COM(2006)0302). През юли 2010 г. Парламентът прие предложение на Комисията за
предотвратяване пускането на пазара на ЕС на незаконно добити дървесина и изделия
от дървен материал и съобщение на Комисията относно мерките за намаляване на
обезлесяването, които влязоха в сила през 2012 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

През септември 2010 г. Парламентът прие резолюция относно прилагането на
законодателство, насочено към опазването на биологичното разнообразие с оглед на
целта след 2010 г. Той изрази дълбока загриженост относно това, че в международния
политически дневен ред липсва осъзнаване на спешната необходимост от спиране на
загубата на биологично разнообразие, и призова за подобряване на управлението на
биологичното разнообразие както във вътрешните, така и във външните отношения.
През периода 2015—2016 г. институциите на ЕС разглеждат опасения за здравето на
растенията по отношение на притока на вредители. Парламентът защитава следните
точки: механизъм за оценка за определяне на растения и продукти от трети държави, които
могат да представляват риск, и оправомощаване на Комисията да ги забрани за влизане
в ЕС; удължаване на срока на изискването за фитосанитарния сертификат; удължаване
на срока на системата на „растителен паспорт“ за всички движения на растенията за
засаждане на територията на ЕС; задължение от страна на държавите членки да изготвят
многогодишни програми за наблюдение за откриване и унищожаване; и актуализирани
правила, за да се гарантира, че производителите ще имат право на обезщетение.
В началото на 2016 г. Комисията инициира план за действие относно трафика на
екземпляри от дивата фауна, който ЕС и държавите членки трябва да въведат до
2020 г. През октомври 2016 г. Парламентът прие, в комисия, доклад по собствена
инициатива в отговор на плана за действие с цел намаляване на тази организирана и
разрушителна престъпност, която представлява заплаха за биологичното разнообразие,
като води до това, много видове да са вече на прага на изчезването. Планът за действие е
структуриран около три приоритета: превенция, прилагане и сътрудничество. Той следва
да гарантира ефективното прилагане и изпълнение на действащите правила. Значението
на глобалното сътрудничество между държавите на произход, транзитно преминаване и
местоназначение беше подчертано. Очаква се докладът да бъде одобрен в пленарна зала
до края на 2016 г.
През есента на 2016 г. Европейският парламент прие резолюции срещу разрешението
от Комисията на генетично модифицирани организми (ГМО) — царевица и др. — и

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0302
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за усилия за улесняване на забрана на отглеждането на ГМО от държавите членки
в съответствие с целта за опазване на биологичното разнообразие, природата и почвите.
Общото споразумение, постигнато на Конференцията на страните (COP 21) в Париж
през декември 2015 г., за да се смекчат последиците от изменението на климата,
беше ратифицирано от Европейския парламент през октомври 2016 г. и се очаква да
има положително въздействие върху опазването на биологичното разнообразие през
следващите десетилетия.
Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario
11/2017
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