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Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1992 αποτέλεσε
ένα σπουδαίο βήμα προόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της
φύσης χάρη στην έγκριση της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα. Το 2011 η ΕΕ δεσμεύθηκε
να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημικών
υπηρεσιών μέχρι το 2020. Απομένει να επιτευχθούν άλλοι στόχοι που καθορίστηκαν στην
οδηγία για τους οικοτόπους ή στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας
και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES). Από το 1992, το LIFE αντιπροσωπεύει
το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

Νομική βάση

Άρθρα 3, 11, και 191-193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Επιτεύγματα

Η ΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό διεθνή ρόλο όσον αφορά την αναζήτηση λύσεων για την
απώλεια της βιοποικιλότητας, την αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή των τροπικών
δασών. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED),
που έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 οδήγησε στη σύναψη της σύμβασης πλαισίου
για την κλιματική αλλαγή και της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD), καθώς επίσης
και στην έγκριση της Διακήρυξης του Ρίο, μιας διακήρυξης αρχών για τα δάση και του
προγράμματος δράσης «Ατζέντα 21». Στη διάσκεψη κορυφής του Γκότεμπουργκ το 2001, η
ΕΕ συμφώνησε να επιδιώξει την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010 και την
αποκατάσταση των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών ανακήρυξε το 2010 «Έτος βιοποικιλότητας». Εντούτοις, η έκθεση με τίτλο «Προοπτικές
για τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο 3», που συντάχθηκε από τη γραμματεία της
Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα, καταδεικνύει ότι ο στόχος του 2010 για τη βιοποικιλότητα
δεν έχει πραγματωθεί. Κατά τη συνεδρίασή της στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, τον
Οκτώβριο του 2010, η Διάσκεψη των Μερών (COP) της Σύμβασης για τη βιολογική
ποικιλότητα (CBD) ενέκρινε ένα αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλάμβανε
νέους στόχους για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2010. Στόχος είναι «η ανάληψη
αποτελεσματικής και άμεσης δράσης για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας,
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα
συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την ποικιλομορφία ζωής
στον πλανήτη». Η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση και τον
ισόρροπο καταμερισμό πλεονεκτημάτων αποτέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα της Διάσκεψης
της Ναγκόγια. Ο ισόρροπος και δίκαιος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν
από τους γενετικούς πόρους είναι ένας από τους τρεις στόχους της CBD, στην οποία
καθορίζονται κανόνες για την από κοινού χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και
του εμπορικού οφέλους.
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Α. Σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα
Τον Μάιο του 2006 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με θέμα «Η ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας έως το 2010 — και μετέπειτα: Η υποστήριξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος
με στόχο την ευημερία του ανθρώπου», η οποία περιελάμβανε σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
επίτευξη της απαραίτητης προστασίας της βιοποικιλότητας. Το 2008, η Επιτροπή δημοσίευσε
την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τον στόχο του 2010
σχετικά με την ανάσχεση της φθοράς της βιοποικιλότητας. Τον Ιούνιο 2011 η Επιτροπή
ενέκρινε νέα στρατηγική με σκοπό την υλοποίηση του στόχου που έθεσε το Συμβούλιο
Περιβάλλοντος του Μαρτίου 2010 για την «ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της
υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2020, και
στην αποκατάστασή τους […], με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή
της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως». Εκτός από τον στόχο 2020, η νέα στρατηγική
για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ με χρονικό ορίζοντα το 2020 προσδιορίζει το όραμα για το
2050: «Μέχρι το 2050 η βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικοσυστημικές
υπηρεσίες που παρέχει — το φυσικό της κεφάλαιο — θα προστατευθούν, θα αποτιμηθούν
και θα αποκατασταθούν καταλλήλως για την εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και για την
ουσιώδη συμβολή τους στην ανθρώπινη ευημερία και την οικονομική ευμάρεια, ούτως ώστε
να αποτραπούν καταστροφικές αλλαγές που οφείλονται στην απώλεια βιοποικιλότητας». Τον
Δεκέμβριο του 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το
2020 και τους έξι στόχους της: πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να προστατεύεται
η βιοποικιλότητα· καλύτερη προστασία των οικοσυστημάτων και μεγαλύτερη χρήση πράσινων
υποδομών· πιο βιώσιμη γεωργία και δασοκομία· καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων·
εντατικότεροι έλεγχοι για χωροκατακτητικά ξένα είδη· και μεγαλύτερη συμβολή της ΕΕ στην
αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Β. Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πανίδας και χλωρίδας
Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) εκτιμά ότι έως και το 24%
των ειδών που ανήκουν σε ομάδες όπως οι πεταλούδες, τα πτηνά και τα θηλαστικά, έχει
εξαφανιστεί ήδη εντελώς από την επικράτεια ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών. Σύμφωνα με
τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN),
από το 2007, το 23% των αμφιβίων, το 19% των ερπετών, το 15% των θηλαστικών και το
13% των πτηνών της Ευρώπης απειλούνται. Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος στις ακόλουθες
διεθνείς συμβάσεις: Σύμβαση Ramsar για τη διατήρηση των υγροτόπων (1971), Σύμβαση
CITES (Μάρτιος 1973), Σύμβαση της Βόννης για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών
άγριας πανίδας (Ιούνιος 1979), Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής και των
φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης (1982), Σύμβαση του Ρίο ντε Τζανέιρο για τη βιοποικιλότητα
(1992), και περιφερειακές συμβάσεις: Σύμβαση του Ελσίνκι για τη Βαλτική Θάλασσα (1974),
Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Μεσόγειο (1976), και Σύμβαση για την προστασία των
Άλπεων (1991).
Γ. Χρηματοδοτικά μέσα
Από το 1992 το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον είναι το πρόγραμμα LIFE.
Η προστασία της φύσης και η βιοποικιλότητα έχουν περιληφθεί στα υποπρογράμματα για
τα τέσσερα ήδη ολοκληρωθέντα στάδια. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραμμα LIFE, το
οποίο υποστηρίζει διάφορα έργα στα κράτη μέλη και σε χώρες που δεν είναι μέλη της
ΕΕ. Το πέμπτο στάδιο (LIFE 2014-2020 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013)) δημοσιεύθηκε
τον Δεκέμβριο 2013 και αποτελείται από δύο υποπρογράμματα, για την κλιματική αλλαγή
και για το περιβάλλον. Προϋπολογισμός 1 155 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται για τη φύση
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και τη βιοποικιλότητα, ως μέρος του υποπρογράμματος για το περιβάλλον· η συνολική
χρηματοδότηση για το LIFE 2014-2020 ανέρχεται σε 3 456 εκατομμύρια ευρώ. Άλλα κονδύλια
για τη στήριξη της βιοποικιλότητας προήλθαν από τις πολιτικές για τη γεωργία και την αλιεία,
το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και τα πολυετή προγράμματα έρευνας. Το
2010-2011 δρομολογήθηκαν οι δύο πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δυνάμει του
BEST, του εθελοντικού συστήματος για την Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
στα Ευρωπαϊκά Υπερπόντια Εδάφη.

Στόχοι

Α. Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/62) δημιούργησε
ένα ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο, το Natura 2000. Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από «Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας/Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» που καθορίζουν τα κράτη μέλη, και από
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας» οι οποίες χαρακτηρίζονται βάσει της οδηγίας 79/409 σχετικά με
τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Καλύπτοντας έκταση 850 000 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο συνεκτικό δίκτυο προστατευόμενων τόπων
παγκοσμίως. Η οδηγία για τους οικοτόπους αποσκοπεί πρωτίστως στην προαγωγή της
διατήρησης της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις. Η οδηγία για τα πτηνά καλύπτει την προστασία, τη
διαχείριση και τον έλεγχο των (άγριων) πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για το
βιώσιμο κυνήγι.
Β. Χωροκατακτητικά ξένα είδη
Οι εντατικότεροι έλεγχοι για χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι ένας από τους έξι στόχους
της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
προκαλούν ζημιές που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην ΕΕ, όχι μόνον σε
οικοσυστήματα αλλά και σε καλλιέργειες διαταράσσοντας την τοπική οικολογία και πλήττοντας
την υγεία του ανθρώπου. Τον Απρίλιο 2014 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη
ανάγνωση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής
και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, βάσει του κειμένου που συμφωνήθηκε με το
Συμβούλιο. Ο κανονισμός επιδιώκει — μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης προειδοποίησης και
της ταχείας απόκρισης — να προστατεύσει την γηγενή βιοποικιλότητα και να ελαχιστοποιήσει
και να μετριάσει τον αντίκτυπο αυτών των ειδών στην υγεία του ανθρώπου και στην οικονομία.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν συστήματα εποπτείας και σχέδια δράσης.
Γ. Πρόσβαση και επιμερισμός των οφελών
Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση και τον επιμερισμό
των οφελών, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον Οκτώβριο 2012 με σκοπό τον καθορισμό
δεσμευτικών απαιτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους στην χώρα καταγωγής
και για να εξασφαλισθεί ότι τα οφέλη επιμερίζονται δίκαια και ισότιμα. Η συμφωνία μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου οδήγησε στην έγκριση του τελικού κειμένου τον Απρίλιο 2014.
Δυνάμει του εγκριθέντος κανονισμού, οι γενετικοί πόροι και οι παραδοσιακές γνώσεις που
συνδέονται με αυτούς τους πόρους μπορούν να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται μόνον
σύμφωνα με όρους που συμφωνούνται αμοιβαία μεταξύ των χρηστών (επιχειρήσεις, ιδιώτες
συλλέκτες και ιδρύματα) και των αρχών της χώρας καταγωγής.
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Δ. Εκμετάλλευση και εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Η Σύμβαση CITES, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1975, ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο, και
ειδικότερα την (επαν-) εξαγωγή και εισαγωγή ζώντων και νεκρών ζώων και φυτών και μερών και
παραγώγων αυτών, βάσει ενός συστήματος αδειών και πιστοποιητικών. Ο βασικός κανονισμός
αριθ. 338/97 για την προστασία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου
τους μεταφέρει τους στόχους, τις αρχές και τις διατάξεις της Σύμβασης CITES στο δίκαιο της
ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2009 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 398/09, που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97, για την προστασία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Όσον
αφορά την προστασία της θαλάσσιας πανίδας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 348/81 θέτει κοινούς
κανόνες για την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από φάλαινες ή άλλα κητοειδή, ενώ
η απόφαση 1999/337/ΕΚ αφορά την υπογραφή από την ΕΕ της συμφωνίας για το διεθνές
πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, που συμβάλλει στον περιορισμό της παρεμπίπτουσας
θνησιμότητας δελφινιών κατά την αλιεία τόνου. Η οδηγία 83/129/ΕΟΚ, η ισχύς της οποίας
παρατάθηκε επ' αόριστον από την οδηγία 89/370/ΕΟΚ, απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων
από νεογνά φώκιας στην ΕΕ· το 2009, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/09 όρισε αυστηρότερες
προϋποθέσεις για την εισαγωγή προϊόντων φώκιας. Το 1991, το Συμβούλιο ενέκρινε τον
«κανονισμό για τις παγίδες με σιαγόνες», (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3254/91 του Συμβουλίου),
ο οποίος απαγορεύει τη χρήση παγίδων με σιαγόνες και την εισαγωγή δερμάτων με τρίχωμα
και μεταποιημένων προϊόντων από άγρια είδη που προέρχονται από χώρες οι οποίες επιτρέπουν
τέτοιες μεθόδους παγίδευσης. Η απόφαση της Επιτροπής 98/596/ΕΚ επιτρέπει την εισαγωγή
γούνας στην ΕΕ από τον Καναδά, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της δέσμευσης
των εν λόγω κρατών να εφαρμόζουν πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης. Οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμο κυνήγι (άγριων) πουλιών περιέχονται στην οδηγία για τα
πτηνά.
Ε. Βιοποικιλότητα σε σχέση με την καλή διαβίωση των ζώων
Η οδηγία 1999/22 θεσπίζει τα ελάχιστα πρότυπα για τη στέγαση και τη φροντίδα άγριων ζώων
σε ζωολογικούς κήπους, και ενισχύει τον ρόλο των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τον ρόλο τους στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
Η Επιτροπή κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των
ζώων 2006-2010 (COM(2006)0013), το οποίο υποστηρίζει την αρχή των τριών στόχων, δηλαδή
αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση της χρήσης ζώων στην έρευνα. Η οδηγία 2010/63/ΕΕ
περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (που καταργεί
την οδηγία 86/609/ΕΟΚ) βασίζεται στην ίδια αρχή και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013.
ΣΤ. Θαλάσσια βιοποικιλότητα
Η θαλάσσια βιοποικιλότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχεδίων δράσης για
τη βιοποικιλότητα σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και την αλιεία. Η επανεξέταση
της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα τονίζει τη σημασία της «καλής
οικολογικής κατάστασης» των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών προς υποστήριξη της
βιοποικιλότητας. Πέραν αυτών, η θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ, του 2002 (COM(2002)0539),
προτείνει μια προσέγγιση βασισμένη στα οικοσυστήματα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη
χρήση της βιοποικιλότητας. Το 2005, η Επιτροπή πρότεινε μια θεματική στρατηγική για την
προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου
περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης. Η επακόλουθη θεματική στρατηγική, δηλαδή η οδηγία
περί θαλάσσιας στρατηγικής (2008/56/ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2008. Στόχος της
ήταν να εξασφαλισθεί η καλή κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ μέχρι το 2020 και να
προστατευθούν οι βασικοί πόροι από τους οποίους εξαρτώνται οι οικονομικές και κοινωνικές
θαλάσσιες δραστηριότητες.

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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Ζ. Δάση
Τα δάση καλύπτουν σχεδόν το 30% της επιφάνειας του δικτύου Natura 2000. Αρκετά
είναι τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δασών. Οι κανονισμοί 3528/86 και
2158/92 σχετικά με την προστασία των δασών της ΕΕ από την ρύπανση και τις πυρκαγιές
(η ισχύς των οποίων έληξε το 2002) έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό «Έμφαση στα
δάση» 2152/2003. Ο κανονισμός 1615/89 του Συμβουλίου καθιέρωσε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα
Δασικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (EFICS), θεσπίζοντας ένα σύστημα πληροφοριών
σχετικά με το δασικό τομέα. Με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια
δασική στρατηγική της ΕΕ καταρτίσθηκε ένα πλαίσιο για τα δάση σε υποστήριξη της βιώσιμης
διαχείρισής τους (SFM). Τον Ιούνιο του 2006 εγκρίθηκε μια ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο
δράσης της ΕΕ για τα δάση (COM(2006)0302). Τον Ιούλιο του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε
την πρόταση της Επιτροπής, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2012, σχετικά με την αποτροπή της
εισαγωγής παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντων τέτοιας ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,
καθώς και μια ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά με τα μέτρα για τον περιορισμό της
αποψίλωσης.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της
νομοθεσίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε σχέση με το στόχο μετά το 2010. Στο
ψήφισμα αυτό το Κοινοβούλιο εξέφραζε τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η διεθνής
πολιτική ατζέντα δεν προσδίδει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας τον χαρακτήρα
κατεπείγοντος και ζητούσε βελτιωμένη διακυβέρνηση στον τομέα της βιοποικιλότητας, τόσο
στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές σχέσεις.
Κατά την περίοδο 2015-2016, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν εξετάσει θέματα
φυτοπροστασίας όσον αφορά την εισροή επιβλαβών οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υποστηρίζει τα ακόλουθα σημεία: μηχανισμό αξιολόγησης για τον προσδιορισμό φυτών και
προϊόντων από τρίτες χώρες που είναι πιθανόν να ενέχουν κινδύνους και εξουσιοδότηση
της Επιτροπής για να απαγορεύσει την είσοδό τους στην ΕΕ· επέκταση της απαίτησης για
φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό· επέκταση του συστήματος φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων
σε κάθε διακίνηση φυτών προς φύτευση στο έδαφος της ΕΕ· υποχρέωση των κρατών
μελών να καταρτίζουν πολυετή προγράμματα έρευνας για τον εντοπισμό και την εξάλειψη·
επικαιροποιημένους κανόνες και να εξασφαλιστεί ότι οι καλλιεργητές θα είναι επιλέξιμοι για
αντιστάθμιση.
Στις αρχές του 2016 η Επιτροπή δρομολόγησε σχέδιο δράσης για την παράνομη εμπορία άγριων
ειδών, το οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν διορία για να το εφαρμόσουν μέχρι το 2020· Τον
Οκτώβριο 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε, σε επιτροπή, έκθεση πρωτοβουλίας σε απάντηση
στο σχέδιο δράσης, με σκοπό την καταστολή αυτού του οργανωμένου και καταστροφικού
εγκλήματος που αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα δεδομένου ότι οδηγεί πολλά είδη
στα πρόθυρα εξαφάνισης. Το σχέδιο δράσης έχει τρεις προτεραιότητες: πρόληψη, επιβολή
και συνεργασία. Θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων
κανονιστικών ρυθμίσεων. Τονίστηκε η σημασία της σε παγκόσμια κλίμακα συνεργασίας
μεταξύ χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Η έκθεση αναμένεται να εγκριθεί στην
ολομέλεια έως το τέλος του 2016.
Το φθινόπωρο του 2016 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα κατά της έγκρισης από την
Επιτροπή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) — καλαμπόκι, κ.λπ. — και υπέρ του
να καταβληθούν προσπάθειες για να διευκολυνθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ από

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0302
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τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον στόχο της προστασίας της βιοποικιλότητας, της φύσης και του
εδάφους.
Η συνολική συμφωνία η οποία επετεύχθη κατά τη διάσκεψη COP21 στο Παρίσι τον
Δεκέμβριο 2015 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, κυρώθηκε από
το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2016 και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη διατήρηση
της βιοποικιλότητας τις επόμενες δεκαετίες.
Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario
11/2017


	Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος
	Νομική βάση
	Επιτεύγματα
	Στόχοι
	Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


