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BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, GAMTA IR DIRVOŽEMIS

Patvirtinus Biologinės įvairovės konvenciją, 1992 m. Jungtinių Tautų aplinkos ir vystymosi
konferencijoje padaryta didelė pažanga siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti
gamtą. 2011 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. Europos Sąjungoje sustabdyti biologinės
įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą. Kiti Buveinių direktyvoje ar Nykstančių laukinės
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijoje (CITES) nustatyti tikslai dar
nepasiekti. Nuo 1992 m. programa LIFE buvo svarbiausia finansinė ES biologinės įvairovės
apsaugos priemonė.
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3, 11 ir 191–193 straipsniai.

LAIMĖJIMAI

Ieškodama biologinės įvairovės nykimo, klimato kaitos ir drėgnųjų atogrąžų miškų naikinimo
problemų sprendimo būdų, ES atliko svarbų tarptautinį vaidmenį. 1992 m. Rio de Žaneire
vykusioje Jungtinių Tautų aplinkos ir vystymosi konferencijoje (UNCED) priimtos Bendroji
klimato kaitos konvencija ir Biologinės įvairovės konvencija, taip pat Rio deklaracija,
pareiškimas dėl miškų politikos principų ir programa „Darbotvarkė 21“. 2001 m. Geteborgo
aukščiausiojo lygio susitikime ES nutarė iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir
atkurti natūralias buveines bei ekosistemas. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2010-uosius
paskelbė Biologinės įvairovės metais. Tačiau Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriato
paskelbta „Pasaulio biologinės įvairovės perspektyva Nr. 3“ parodė, kad biologinės įvairovės
išsaugojimo 2010 m. tikslo įgyvendinti nepavyko. 2010 m. spalio mėn. Nagojoje (Japonija)
vykusiame dešimtajame Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikime
priimtas pataisytas konvencijos strateginis planas, įskaitant naujus su biologine įvairove
susijusius tikslus, kurie turėtų būti įgyvendinti po 2010 m. Naujuoju strateginiu planu siekiama
„imtis veiksmingų ir neatidėliotinų veiksmų, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas,
norint užtikrinti, kad iki 2020 m. ekosistemos taptų atsparios ir toliau atliktų esmines funkcijas,
taip užtikrindamos planetos gyvybės formų įvairovę.“ Nagojos protokolo dėl galimybės
naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant,
pasidalijimo patvirtinimas buvo labai svarbus Nagojos šalių konferencijos laimėjimas.
Sąžiningas ir teisingas naudos, gaunamos naudojant genetinius išteklius, pasidalijimas yra
vienas iš trijų Biologinės įvairovės konvencijos, kurioje nustatomos keitimosi mokslinių tyrimų
rezultatais ir komercinio pelno dalijimosi taisyklės, tikslų.
A. Biologinės įvairovės veiksmų planai
2006 m. gegužės mėn. Komisija patvirtino komunikatą „Biologinės įvairovės mažėjimo
sustabdymas iki 2010 m. ir jos išsaugojimas ateityje. Ekosistemų funkcijų išsaugojimas žmonių
gerovei“, į kurį įtrauktas ES veiksmų planas būtinam biologinės įvairovės apsaugos lygiui
pasiekti. 2008 m. Komisija paskelbė šio veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio
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ataskaitą, kurioje padaryta išvada, kad ES greičiausiai nepasieks užsibrėžto tikslo iki 2010 m.
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. 2011 m. birželio mėn. Komisija patvirtino naują
strategiją, kad būtų pasiektas 2010 m. kovo mėn. Aplinkos tarybos nustatytas tikslas „iki
2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, <...> jas atkurti
ir padidinti ES indėlį į kovą su biologinės įvairovės nykimu visame pasaulyje.“ Be 2020 m.
tikslo, naujojoje ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2020 m. apibrėžta 2050 m. vizija: „iki
2050 m. Europos Sąjungos biologinė įvairovė ir jos teikiamos ekosistemų funkcijos – jos gamtos
turtas – bus apsaugotos, įvertintos ir tinkamai atkurtos dėl biologinės įvairovės vertingumo ir jų
svarbaus indėlio į žmonių gerovę bei ekonominį klestėjimą, siekiant išvengti pražūtingų pokyčių
dėl biologinės įvairovės nykimo.“ 2011 m. gruodžio mėn. Taryba patvirtino ES biologinės
įvairovės strategiją iki 2020 m. ir jos šešis tikslus: visapusiškai įgyvendinti ES gamtos apsaugos
teisės aktus, kad būtų apsaugota biologinė įvairovė; geriau apsaugoti ekosistemas ir labiau
naudotis žaliąja infrastruktūra; užtikrinti tvaresnį žemės ūkį ir miškininkystę; geriau valdyti
žuvų išteklius; griežčiau kontroliuoti invazines svetimas rūšis ir didinti ES indėlį į kovą su
biologinės įvairovės nykimu visame pasaulyje.
B. Tarptautinės faunos ir floros apsaugos konvencijos
Jungtinių Tautų aplinkos programoje (UNEP) nustatyta, kad tam tikrų Europos valstybių
teritorijose jau visiškai išnyko iki 24 proc. rūšių, priklausančių drugelių, paukščių ir žinduolių
grupėms. Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) paskelbtais duomenimis, nuo 2007 m.
Europoje išnykimas gresia 23 proc. varliagyvių, 19 proc. roplių, 15 proc. žinduolių ir 13 proc.
paukščių. Europos Sąjunga yra pasirašiusi šias konvencijas: Ramsaro konvenciją dėl pelkių
išsaugojimo (1971 m.); Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos
konvenciją (CITES) (1973 m. kovo mėn.); Bonos konvencijos dėl migruojančių laukinės faunos
rūšių apsaugos (1979 m. birželio mėn); Berno konvenciją dėl Europos augalijos ir gyvūnijos
bei natūralių buveinių apsaugos (1982 m.); Rio de Žaneiro konvenciją dėl biologinės įvairovės
(1992 m.); taip pat regionines konvencijas: Helsinkio konvenciją dėl Baltijos jūros (1974 m.);
Barselonos konvenciją dėl Viduržemio jūros (1976 m.) ir Konvenciją dėl Alpių apsaugos
(1991 m.).
C. Finansinės priemonės
Nuo 1992 m. aplinkai skirta ES finansavimo priemonė yra programa LIFE. Gamtos apsauga
ir biologinė įvairovė buvo įtrauktos į keturių jau užbaigtų etapų paprogrames. Programą
LIFE, pagal kurią remiami valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose valstybėse įgyvendinami
projektai, valdo Komisija. Penktasis programos LIFE etapas (2014–2020 m.) Reglamentu (ES)
Nr. 1293/2013 paskelbtas 2013 m. gruodžio mėn.; jį sudaro dvi paprogramės, susijusios su
klimato kaita ir aplinka. Gamtai ir biologinei įvairovei, kurios yra aplinkos paprogramės dalys,
buvo skirtas 1 155 mln. EUR biudžetas; iš viso 2014–2020 m. programai LIFE finansuoti
bus skirta 3 456 mln. EUR. Kitos lėšos biologinės įvairovės tikslams remti skiriamos pagal
žemės ūkio politiką ir žuvininkystės politiką, taip pat iš sanglaudos ir struktūrinių fondų ir pagal
daugiametes mokslinių tyrimų programas. 2010–2011 m. pagal iniciatyvą BEST (savanoriška
Europos užjūrio teritorijų biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų sistema) buvo paskelbti
du pirmieji kvietimai teikti pasiūlymus.

TIKSLAI

A. Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga
Buveinių direktyva (Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros
apsaugos su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/62/EB) sukurtas Europos teritorijų tinklas
„Natura 2000“. Jį sudaro Bendrijos svarbos teritorijos ir specialios saugomos teritorijos,
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kurias nustato valstybės narės, bei specialios apsaugos teritorijos, klasifikuojamos pagal
Direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. Šis tinklas, kurio bendras plotas siekia
daugiau kaip 850 000 km2, yra didžiausias vientisas saugomų teritorijų tinklas pasaulyje.
Buveinių direktyva iš esmės siekiama skatinti išsaugoti biologinę įvairovę atsižvelgiant
į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus. Paukščių direktyvos
nuostatomis reglamentuojama (laukinių) paukščių apsauga, valdymas ir kontrolė, įskaitant
tausios medžioklės taisykles.
B. Invazinės svetimos rūšys
Griežtesnė invazinių svetimų rūšių kontrolė yra vienas iš šešių ES biologinės įvairovės
strategijos iki 2020 m. tikslų. Invazinės svetimos rūšys kasmet Europos Sąjungoje padaro
milijardų eurų dydžio nuostolių – ne tik ekosistemoms, bet ir pasėliams bei gyvuliams; jos trikdo
vietinę ekologinę sistemą ir daro neigiamą įtaką žmonių sveikatai. 2014 m. Parlamentas per
pirmąjį svarstymą priėmė poziciją dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl invazinių svetimų rūšių
introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo, remdamasis tekstu, dėl kurio buvo susitarta su
Taryba. Šio reglamento tikslas – pasitelkiant prevenciją, ankstyvą aptikimą ir greitąjį reagavimą
apsaugoti vietos biologinę įvairovę ir sumažinti bei sušvelninti tokių rūšių poveikį žmonių
sveikatai ir ekonomikai. Visų pirma valstybės narės turės nustatyti priežiūros sistemas ir parengti
veiksmų planus.
C. Galimybė naudotis ištekliais ir naudos pasidalijimas
Patvirtinus Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei
teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, 2012 m. spalio mėn. Komisija,
siekdama nustatyti privalomus galimybių naudotis genetiniais ištekliais kilmės šalyje
reikalavimus ir užtikrinti, kad nauda būtų dalijamasi sąžiningai ir teisingai, pateikė pasiūlymą.
Pasiekus Parlamento ir Tarybos sutarimą, 2014 m. balandžio mėn. patvirtintas galutinis
dokumento tekstas. Pagal priimtą reglamentą genetinius išteklius ir su tokiais ištekliais
susijusias tradicines žinias galima perduoti ir jais galima naudotis tik pagal naudotojų (verslo
atstovų, privačių rinkėjų ir institucijų) ir kilmės šalies valdžios institucijų bendrai sutartas
sąlygas.
D. Laukinės faunos ir floros išteklių naudojimas ir prekyba jais
CITES konvencija įsigaliojo 1975 m. Jos nuostatomis reglamentuojama tarptautinė prekyba,
konkrečiai – gyvų ir negyvų gyvūnų bei augalų, jų dalių ir darinių (pakartotinis) eksportas
ir importas, grindžiami leidimų ir sertifikatų sistema. Pagal pagrindinį Reglamentą (EB)
Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą CITES
konvencijos tikslai, principai ir nuostatos taikomos įgyvendinant ES teisės aktus. 2009 m.
birželio mėn. įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 398/09 dėl laukinės faunos ir floros rūšių
apsaugos (kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 338/97). Kiek tai sietina su jūrų
faunos apsauga, Reglamente (EB) Nr. 348/81 nustatytos banginių ar kitų banginių būrio gyvūnų
produktų importo bendrosios taisyklės, o Sprendimas 1999/337/EB susijęs su ES prisijungimu
prie Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos, siekiant padėti mažinti
atsitiktinio delfinų mirtingumo žvejojant tunus lygį. Direktyva 83/129/EEB, kurios galiojimas
Direktyva 89/370/EEB pratęstas neribotam laikotarpiui, draudžiama į ES importuoti ruoniukų
kailius; 2009 m. Reglamentu (EB) Nr. 1007/09 nustatytos dar griežtesnės ruonių produktų
importo sąlygos. 1991 m. Taryba priėmė Galūnių spąstų reglamentą (Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 3254/91) – juo draudžiama naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir
importuoti laukinių gyvūnų iš šalių, kuriose juos leidžiama gaudyti tokiais spąstais, kailius, odą
ir iš jų pagamintas prekes. Komisijos sprendimu 98/596/EB į ES leidžiama importuoti kailius
iš Kanados, Rusijos ir JAV, atsižvelgiant į tai, kad šios šalys įsipareigojo laikytis humaniško
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gyvūnų gaudymo spąstais reikalavimų. Paukščių direktyvoje galima rasti tausios (laukinių)
paukščių medžioklės taisykles ir gaires.
E. Su gyvūnų gerove susijusi biologinė įvairovė
Direktyvoje 1999/22/EB nustatyti būtiniausi gyvūnų laikymo ir priežiūros zoologijos soduose
standartai ir sustiprintas zoologijos sodų vaidmuo saugant biologinę įvairovę bei vykdant
švietimo ir mokslinių tyrimų veiklą. Komisija, remdama vadinamąjį trijų R principą (angl.
replace, reduce, refine – pakeisti, sumažinti gyvūnų naudojimą mokslo tikslais ir pagerinti
jo sąlygas), pradėjo vykdyti Bendrijos veiksmų planą dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–
2010 m. (COM(2006) 0013). „Trijų R“ principu grindžiama Direktyva 2010/63/ES dėl mokslo
tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, kuria panaikinama Direktyva 86/609/EEB, įsigaliojo
2013 m. sausio 1 d.
F. Jūrų biologinė įvairovė
Jūrų biologinė įvairovė priskiriama gamtos išteklių ir žuvininkystės biologinės įvairovės
veiksmų planų taikymo sričiai. Persvarstytoje ES biologinės įvairovės strategijoje pabrėžiama
geros jūrų ir pakrantės vietovių ekologinės būklės svarba biologinei įvairovei palaikyti. Be to,
2002 m. ES jūrų strategijoje (COM(2002) 539) siūloma laikytis ekosisteminio požiūrio, kad
būtų užtikrintas biologinės įvairovės išsaugojimas ir tausus naudojimas. 2005 m. Komisija,
laikydamasi šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos nuostatų, pasiūlė jūrų
aplinkos apsaugos ir išsaugojimo teminę strategiją. Kita teminė strategija – Jūrų strategijos
direktyva (2008/56/EB) – įsigaliojo 2008 m. liepos mėn. Ja siekiama iki 2020 m. užtikrinti gerą
ES jūrų vandenų būklę ir apsaugoti išteklių bazę, nuo kurios priklauso su jūra susijusi ekonominė
ir socialinė veikla.
G. Miškai
Miškai sudaro beveik 30 proc. tinklo „Natura 2000“ ploto. Miškus siekiama saugoti keliomis
priemonėmis. Reglamentų Nr. 3528/86 ir Nr. 2158/92 dėl ES miškų apsaugos nuo atmosferos
taršos ir gaisrų, kurie baigė galioti 2002 m., nuostatos įtrauktos į Reglamentą Nr. 2152/2003
dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje („Forest Focus“ reglamentas). Tarybos
reglamentu Nr. 1615/89 sukurta Europos miškininkystės informacijos ir ryšių sistema (EFICS) ir
informacijos miškininkystės klausimais sistema. 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucija dėl
ES miškininkystės strategijos sukurta miškų programa, kuria remiamas tvarus miškų valdymas
(TMV). 2006 m. birželio mėn. priimtas komunikatas dėl miškams skirto ES veiksmų plano
(COM(2006) 302). 2010 m. liepos mėn. Parlamentas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl teisės
akto, kuriuo siekiama užtikrinti, kad ES rinkai nebūtų teikiama neteisėtai iškirsta mediena arba
medienos produktai, ir Komisijos komunikatą dėl priemonių miškų naikinimui mažinti; jie
įsigaliojo 2012 m.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

2010 m. rugsėjo mėn. Parlamentas, atsižvelgdamas į biologinės įvairovės išsaugojimo
po 2010 m. tikslą, patvirtino rezoliuciją dėl biologinės įvairovės išsaugojimo teisės aktų
įgyvendinimo. Jis išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad biologinės įvairovės nykimo
sustabdymas neįrašytas į tarptautinę politinę darbotvarkę kaip ypač skubus klausimas, ir ragino
gerinti biologinės įvairovės valdymą palaikant tiek vidaus, tiek išorės santykius.
2015–2016 m. ES institucijos sprendė augalų sveikatos klausimus, susijusius su kenkėjų
antplūdžiu. Parlamentas remia šias priemones: vertinimo mechanizmą, padedantį nustatyti
iš trečiųjų šalių atvežtus augalus ir produktus, kurie gali kelti pavojų, ir Komisijai suteikti
įgaliojimus uždrausti juos įvežti į ES teritoriją; reikalavimo turėti fitosanitarinį sertifikatą

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
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0302
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taikymo srities išplėtimą; augalų pasų sistemos taikymo srities išplėtimą, kad ji būtų taikoma
visų ES teritorijoje sodinti skirtų augalų įvežimui; valstybių narių pareigą parengti daugiametes
priežiūros programas, skirtas aptikimui ir likvidavimui, taip pat atnaujintas taisykles, kuriomis
augintojams užtikrinama teisė gauti kompensaciją.
2016 m. pradžioje Komisija paskelbė kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais
veiksmų planą, kurį ES ir valstybės narės turi įgyvendinti iki 2020 m. 2016 m. spalio mėn.
Parlamentas, kaip atsaką į šį veiksmų planą, viename iš komitetų patvirtino pranešimą savo
iniciatyva, kuriuo siekiama pažaboti šį organizuotą ir destruktyvų nusikaltimą, kuris kelia
pavojų biologinei įvairovei priartindamas daugelį rūšių prie išnykimo ribos. Veiksmų plane
numatyti trys prioritetai: prevencija, vykdymo užtikrinimas ir bendradarbiavimas. Juo turėtų
būti užtikrintas veiksmingas galiojančių taisyklių įgyvendinimas ir vykdymas. Taip pat jame
pabrėžiamas visuotinis kilmės šalių, tranzito šalių ir paskirties šalių bendradarbiavimas.
Pranešimą tikimasi patvirtinti plenariniame posėdyje iki 2016 m. pabaigos.
2016 m. rudenį Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų dėl Komisijos leidimo auginti genetiškai
modifikuotus organizmus (GMO), pavyzdžiui, kukurūzus, ir dėl pastangų valstybėms narėms
sudaryti palankesnes sąlygas uždrausti auginti GMO siekiant išsaugoti biologinę įvairovę,
gamtą ir dirvožemį.
2016 m. spalio mėn. Parlamentas ratifikavo 2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje vykusioje 21-
ojoje Klimato kaitos konferencijoje pasiektą visuotinį susitarimą dėl klimato kaitos poveikio
švelninimo, kuris, tikimasi, turės teigiamą poveikį biologinės įvairovės išsaugojimui per
ateinančius dešimtmečius.
Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario
11/2017
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