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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното 
разнообразие 
(2009/2108(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно средносрочна оценка на 
прилагането на плана за действие на ЕО относно биоразнообразието 
(COM(2008)0864 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно възможните варианти за визия 
и цели на ЕС по отношение на биологичното разнообразие след 2010 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията относно природозащитния статус на 
типовете естествени местообитания и биологичните видове съгласно изискванията 
на член 17 от Директивата за местообитанията (COM(2009)0358),

– като взе предвид Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици 1 (Директива за птиците) и Резолюция на Европейския 
парламент от 17 януари 2001 г. 2 относно прилагането на Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 
дивата фауна и флора 3 (Директива за местообитанията), 

– като взе предвид заключенията на Съвета по околна среда от 25 юни 2009 г. относно 
„Средносрочна оценка на прилагането на плана за действие на ЕС относно 
биоразнообразието“ и „Към стратегия на ЕС за борбата с инвазивните чужди 
видове“, 

– като взе предвид неформалното заседание на Съвета, проведено на 26 и 27 януари 
2010 г. в Мадрид, който прие т.нар. приоритети от „Cibeles“ и заключенията на 
Съвета по околна среда от 15 март 2010 г. относно биологичното разнообразие след 
2010 г. - обща визия и цели на ЕС и режим за международен достъп и за споделяне 
на тежестта,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 март 2010 г. и по-
специално параграф 14, 

– като взе предвид Европейската среща на високо равнище в Гьотеборг, където беше 
взето решение за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г., като 
част от стратегията за устойчиво развитие,

– като взе предвид проучването относно „Икономиката на екосистемите и 
биоразнообразието“ (ИЕБ) (http://www.teebweb.org),

                                               
1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 

20.12.2006 г., стр. 368).
2 ОВ C 262, 18.9.2001 г., стр. 132.
3 7 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО.
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– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към стратегия на ЕС за 
борба с инвазивните видове“ (COM(2008)0789), 

– като взе предвид Синята книга на ЕС относно интегрираната морска политика 
(COM(2007)0575 и SEC(2007)1278), както и текущата подготовка за реформата на 
общата политика в областта на рибарството,  

– като взе предвид мерките, целящи засилване опазването на природата и 
биологичното разнообразие, които са част от проверката на състоянието на 
реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), и възможностите, 
предлагани от реформата на ОСП, които се разискват понастоящем, 

– като взе предвид факта, че ООН обяви 2010 г. за Година на биологичното 
разнообразие,

– като взе предвид резултата от 15-то заседание на Конференцията на страните (COP 
15) по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора (CITES), което се проведе в периода 13-25 март 2010 г. в Доха, 
Катар,

– като взе предвид предстоящото пето заседание на Конференцията на страните, 
което изпълнява ролята на заседание на страните по Протокола от Картахена за 
биологичната безопасност (COP-MOP 5) и Конференцията на страните (COP 10) по 
Конвенцията на ООН относно биологичното разнообразие,

– като взе предвид член 48, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по рибно стопанство  и  
комисията по петиции (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че от съобщението на Комисията стана ясно, че ЕС няма да 
постигне своите цели за биологично разнообразие за 2010 г.,

Б. като има предвид, че „здравният“ преглед на видове и типове местообитания, 
защитени съгласно Директивата за местообитанията, показва, че по-голямата част 
от видовете и типовете местообитания имат неблагоприятно състояние на запазване, 
че темпът на изчезване е тревожно висок и че няма доказателства за спад на 
факторите, движещи промяна в биологичното разнообразие; като има предвид, че 
видовете, които представляват интерес за ЕС, са потенциално застрашени от 
изменението на климата,

В. като има предвид, че редица фактори попречиха на ЕС да постигне целите си за 
2010 г., като непълното прилагане на законодателството, непълната или слаба 
интеграция в секторните политики, недостатъчните научни познания и 
несъответствието в данните, недостатъчните средства, липсата на допълнителни 
инструменти, насочени към ефективността при решаването на конкретни проблеми
като инвазивните чужди видове, 
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Г. като има предвид, че биологичното разнообразие, в качеството му на световно 
природно богатство, е от съществено значение за живота на хората на Земята и за 
благосъстоянието на обществата, които са както пряко, така и непряко свързани 
чрез екосистемните услуги, които то предоставя; като има предвид, че 
биологичното разнообразие играе централна роля в световната борба срещу глада и 
за продоволственото осигуряване; като има предвид, че опазването и дългосрочното 
използване на биологичното разнообразие е една от предпоставките за ограничаване 
на изменението на климата и приспособяване към ,

Д. като има предвид, че загубата на биологично разнообразие води до съществени 
загуби от икономическо естество и загуби по отношение на благосъстоянието,

Е. като има предвид, че според неотдавнашно проучване на Евробарометър 
гражданите на ЕС са в голяма степен незапознати с понятието „биологично 
разнообразие“ и с последиците от загубата на биологичното разнообразие,

Общи бележки

1. Изразява загриженост по отношение на това, че ако скоростта, с която загубата на 
биологично разнообразие, причинена от човека, се запази такава, каквато беше през 
последните десетилетия, то в рамките до 2050 г. това ще доведе до сериозно 
обедняване на природата;

2. е наясно с това, че неспособността да се спре загубата на биологично разнообразие е 
неприемлива не само от етична гледна точка, но и също така от гледна точка на 
екологичните и икономическите перспективи, тъй като това лишава бъдещите 
поколения от екосистемни услуги и от аспектите, свързани с благосъстоянието, 
които едно богато природно разнообразие може да предложи; 

3. изтъква, че според текущите изследвания, като изследването на „Икономиката на 
екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ), прогнозите за загуби по отношение на 
благосъстоянието, причинени от загубата на биологично разнообразие, са 
понастоящем приблизително за 50 милиарда евро (малко под 1% от БВП), като се 
очаква да се увеличат и да достигнат 14 трилиона евро или 7% от прогнозирания 
годишен БВП през 2050 г.;

ЕС и биологичното разнообразие

4. съжалява, че договорената през 2001 г. на европейската среща на високо равнище в 
Гьотеборг цел на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г., 
не беше постигната; 

5. приветства съобщението на Комисията относно възможните варианти за визия и 
цели на ЕС по отношение на биологичното разнообразие след 2010 г.,

6. освен това приветства заключенията относно биологичното разнообразие от Съвета 
по околна среда, състоял се на 15 март, в това число новата основна цел за спиране 
на загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в 
ЕС до 2020 г. и тяхното възстановяване, доколкото това е осъществимо;
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7. вярва, че спиране на загубата на биологично разнообразие представлява най-
слабото равнище на амбиция за целите, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.;

8. посочва вече предприетите ценни инициативи, целящи възстановяване на 
биологичното разнообразие и екосистемните услуги, и вярва, че подобни дейности 
по възстановяването биха могли също така да бъдат част от основната цел за 2020 
г.; независимо от това изтъква необходимостта от извършване на задълбочена 
оценка на въздействието и изследване за уместност, преди да бъде взето решение 
относно конкретните цели на бъдещата стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие;

9. като се има предвид глобалният характер на биологичното разнообразие и на 
екосистемите, изразява убеждението, че бъдещата стратегия на ЕС следва също така 
да засили полаганите усилия на международно равнище с цел предотвратяване на 
загубата на биологично разнообразие;

10. освен това изтъква, че за решаването на проблема с инвазивните чужди видове е 
необходимо следването на координирана стратегия, като част от политиката, 
насочена към опазване и подобряване на биологичното разнообразие;

Натура 2000

11. признава, че правилното прилагане на свързаното с „Натура 2000“ законодателство 
играе основна роля за постигането на целта на ЕС за биологично разнообразие;

12. продължава да бъде загрижен относно прилагането на законодателството, свързано 
с „Натура 2000“, въпреки осезаемите и положителни резултати, постигнати по 
отношение на природозащитния статус на няколко вида;

13. приветства напредъка, осъществен в няколко държави-членки при определянето на 
територии по „Натура 2000“ и на мерки или планове за управление; призовава 
всички държави-членки да спазват крайните срокове, установени в директивата;

14. изразява безпокойството си относно липсата на напредък в създаването на мрежата 
„Натура 2000“ в морската среда и отправя искане към Комисията да ускори 
необходимите процедури;

15. принципно приветства една неизбежна в известна степен гъвкавост в 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, с цел прилагането на това 
законодателство да бъде приспособено към местните обстоятелства; същевременно 
наблюдава някои шокиращи различия между държавите-членки по отношение 
например на „външния ефект“ на териториите по „Натура 2000“, груповите 
освобождавания на определени съществуващи дейности или прилагането на 
принципа на предохранителните мерки;

16. като има предвид тези различия между държавите-членки, приканва Комисията да 
предостави допълнителни пояснения на директивите или указания в случаите, 
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когато това е необходимо;

17. освен това изразява загрижеността си относно липсата на трансгранично 
сътрудничество, което може да доведе до положение, в което спрямо едни и същи 
области се прилага различен подход;

18. настоятелно призовава Комисията обърне повече внимание върху екосистемните 
услуги и по-специално, върху устойчивостта на екосистемите да функционират в 
условия на стрес, в бъдещата си стратегия за биологичното разнообразие и в 
контекста на „Натура 2000“;

Интегриране в други области на политиката

19. изразява убеждението си, че сухоземната и морска мрежа „Натура 2000“ не е 
единственият инструмент на ЕС за опазване на биологичното разнообразие, но че за 
да бъде успешна политиката на ЕС за биологично разнообразие е необходим един 
по-интегриран подход;

20. поради тази причина призовава Комисията да гарантира по-нататъшното включване 
на биологичното разнообразие в други области на политиката на ЕС, като например 
селско стопанство, горско стопанство, рибарство, регионална политика и 
сближаване, туризъм, научни изследвания и иновации, по взаимно допълващ се 
начин;

21. приветства предишните усилия за включване на съображенията, свързани с 
околната среда, в общата селскостопанска политика (ОСП), като например 
въвеждането на агроекологични мерки и добри земеделски практики и 
екологосъобразни условия; призовава Комисията да използва реформата на ОСП 
като възможност за допълнително развитие на тази тенденция, например чрез 
въвеждането на компенсации за екологичните услуги или предоставянето на 
обществени блага, в това число устойчиво земеделие в чувствителни в екологично 
отношение области като териториите по „Натура 2000“; 

22. приветства реформата на общата политика в областта на рибарството, която се 
подготвя в настоящия момент, и призовава Комисията да включи свързаните с 
биологичното разнообразие критерии в бъдещите законодателни предложения; 
освен това настоява, че следва да бъдат разработени устойчиви модели за устойчива 
аквакултура като възможна алтернатива на риболова, в духа на предложенията на 
Комисията в нейното съобщение (COM(2009)162) и като се има предвид позицията 
на Европейския парламент (*);

23. настоятелно призовава държавите-членки да определят своята политика в областта 
на горското стопанство по такъв начин, който изцяло отчита ролята на горите като 
запас за биологичното разнообразие, улавянето на въглерод и пречистването на 
въздуха и за целите на отдих на гражданите;

24. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджета за научни изследвания, 
посветени на околната среда и биологичното разнообразие съгласно Осмата 
рамкова програма, пропорционално на големите потребности и предизвикателства, 
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свързани с разрешаването на проблемите относно загубата на биологично 
разнообразие и изменението на климата;

Биологично разнообразие и изменение на климата

25. подчертава жизненоважното значение на биологичното разнообразие и устойчивите 
екосистеми за ограничаване на изменението на климата и приспособяване към него, 
като се има предвид факта, че сухоземните и морските екосистеми понастоящем 
поглъщат около 50% от антропогенните емисии на CO2;

26. приветства нарастващата подкрепа за мерките относно изменението на климата, от 
което може да произтекат ползи и за биологичното разнообразие, но което не следва 
да води до отрицателни последици за финансирането за биологичното 
разнообразие;

Потенциал за работни места и стратегията „ЕС 2020“

27. признава значителния потенциал за работни места, свързан с посочените по-горе 
дейности и с развитието на устойчива икономика и зелена инфраструктура, които 
по своя характер биха означавали работни места на местно равнище (които не могат 
да бъдат преместени в трети държави), като по този начин имат значителен принос 
към стратегията „ЕС 2020“;

28. освен това дълбоко вярва, че устойчивото икономическо развитие и опазването на 
природата могат и следва да вървят ръка за ръка; 

Финансиране

29. отбелязва прогнозите на Комисията, че пълното прилагане на законодателството, 
свързано с „Натура 2000“ се очаква да струва 6,1 млрд. евро;

30. същевременно съжалява, че липсва ясна разбивка на действителните суми, които се 
изразходват ежегодно за опазване на биологичното разнообразие в ЕС, и настоява 
държавите-членки и Комисията да си сътрудничат за предоставянето на по-ясна 
картина на положението;

31. приветства увеличаването на разходите за LIFE+(+ 8% в проектобюджета за 2011 
г.), но подчертава, че този инструмент продължава да представлява една съвсем 
малка част от бюджета на ЕС (0,2%);

32. съзнава, че допълнително финансиране за опазването на биологичното разнообразие 
е налично чрез други инструменти, като например структурните фондове и Фонда 
за развитие на селските райони, но изразява съжаление относно ограниченото 
използване на тази възможност от страна на държавите-членки; 

33. изразява убеждение, че публичните разходи сами по себе си няма да са достатъчни 
за постигане на водещата цел на ЕС и подчертава, че е важно при корпоративната 
отговорност също да се отчита биологичното разнообразие; 

34. освен това подчертава необходимостта външните разходи, като например 
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причинените вреди на биологичното разнообразие или разходите, възникнали във 
връзка с подпомагане на биологичното разнообразие,  да бъдат включени в крайната 
цена на продуктите на пазара; 

База данни и знания

35. посочва, че научноизследователската и развойната дейност са от ключово значение 
за разработването на политически инструменти с цел спиране на загубата на 
биологично разнообразие и запълване на съществуващите празноти в научните 
познания;

36. подчертава необходимостта от разработването на ясна начална позиция, въз основа 
на която Комисията да определи реалистични и базирани на фактите (под-)цели; 

37. като се има предвид настоящата липса на знания сред широката общественост
относно значението на биологичното разнообразие, приветства информационната 
кампания на Комисията и призовава държавите-членки да увеличат своите усилия 
за повишаване на осведомеността;

Международни аспекти

38. изразява загрижеността си относно неуспеха да бъде осъществена или дори 
приближена глобалната цел за намаляване на загубата на биологично разнообразие 
до 2010 г., определена на световната среща на върха през 2002 г. относно 
устойчивото развитие; 

39. приветства Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното 
разнообразие, която ще се проведе в Нагоя през октомври 2010 г. и настоятелно 
призовава ЕС да изпрати на тази конференция делегация в разширен състав;

40. насърчава Комисията и държавите-членки да включат екологичния елемент в 
своите отношения с трети държави и да продължат с „екологичната дипломация“; 

41. настоява, че устойчивостта на търгуваните продукти е ключов елемент в 
международните търговски споразумения; в това отношение подчертава 
необходимостта „нетърговските съображения“, в това число производствените 
методи и зачитането на биологичното разнообразие, да бъдат включени във всяко 
бъдещо споразумение на СТО;

42. изразява дълбоко съжаление относно разочароващите резултати от конференцията 
на страните по CITES, на която не бяха изпълнени основните елементи от мандата 
на ЕС, като например защитата на морските видове с голямо търговско значение;

43. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подобрят скоростта и 
ефективността на вътрешните си процедури за вземане на решение и да отделят 
повече средства и време на дипломатическите си усилия, насочени към трети 
държави;

44. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
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Комисията.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

„Всичко ценно е беззащитно“ Този стих на нидерландския поет, художник и фотограф 
Lucebert (1924-1994 г.) като че ли обобщава кратко, но много ясно голямото 
предизвикателство, пред което сме изправени в областта на биологичното 
разнообразие. 

От една страна опазването на биологичното разнообразие и на екологичните системи и 
предотвратяването на по-нататъшни загуби имат изключително голяма стойност за 
нашето общество. Спирането на загубата на биологично разнообразие е не само наше 
морално задължение - идеята за стопанина ни задължава да поддържаме нашата 
планета по такъв начин, че тя да може да издържа бъдещите поколения. Това също така 
има смисъл в екологично и икономическо отношение. В екологично отношение, 
внушителното количество взаимодействия между различните компоненти на 
биологичното разнообразие прави планетата обитаема за всички видове, включително 
хората. Предоставяните от екосистемите „стоки и услуги“ включват: осигуряване на 
храна, гориво и фибри, пречистване на въздуха и водата, разграждане на отпадъци, 
ограничаване на наводнения, суши, температурни крайности и на силата на вятъра, 
възобновяване на плодородието на почвите и опрашване на растенията. Поради тази 
причина, също така и от икономическа гледна точка, опазването на биологичното 
разнообразие е и в наш собствен интерес. В крайна сметка, биологичните ресурси са 
стълбовете, върху които градим цивилизации. Загубата на биологично разнообразие 
застрашава продоволственото ни осигуряване, възможностите за отдих и туризъм, 
способността да се справяме с изменението на климата, а така също и източниците на 
дървесина, лекарства и енергетика. 

От друга страна, ние, изглежда, сме се откъснали от природата и се борим да открием 
тази стойност на природата. Нашите производствени методи и цената, която плащаме 
за стоки и услуги не отчитат – или отчитат само в ограничена степен – цената на 
загубата на биологично разнообразие или влошаването на състоянието на 
екосистемите. По същия начин услуги или дейности, опитващи се да спрат загубата на 
биологично разнообразие и да поддържат ценни екосистеми, често не получават 
справедлива компенсация. Макар и „слагането на цена“ на екосистемни услуги да е 
спорно, изглежда, че текущите проучвания1 показват, че загубата на благосъстояние 
поради загубата на биологично разнообразие понастоящем възлиза на около 50 млрд. 
евро годишно (малко под 1% от БВП), като ще се увеличи на 14 млрд. евро или 7% от 
прогнозирания годишен БВП през 2050 г.

Положение, което не търпи отлагане

Загубата на биологично разнообразие продължава със скорост, която е обезпокоителна. 

                                               

1 „Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие“ (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB),  вж. http://www.teebweb.org/.
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Понастоящем се изчислява, че глобалният темп на изчезване на видове в целия свят е 
от 50 до 1 000 пъти по-висок от темпа на естествена популация. Темпът на загуба се 
прогнозира да се увеличи десетократно до 2050 г. В ЕС 42% от бозайниците, 43% от 
птиците, 45% от пеперудите, 30% от земноводните, 45% от влечугите и 52% от 
сладководните риби са застрашени от изчезване. В своята средносрочна оценка на 
прилагането на плана за действие на ЕС относно биологичното разнообразие през 2008 
г.Комисията заяви, че 50% от видовете и до 80% от местообитанията, чието опазване е 
в интерес на Европа, имат неблагоприятен статус. 
Спирането на загубата на биологично разнообразие и запазването или възстановяването 
на по-устойчиви екосистеми е още по-важно с оглед на изменението на климата, 
предвид на факта, че екосистемите на сушата и във водата поглъщат понастоящем 
около половината от антропогенните емисии на CO2, което ги прави безценни по 
отношение на възможностите им за улавяне и съхранение на въглерода. От друга 
страна, влошаването на състоянието на екосистемите и унищожаването им може да 
освободи значителни количества парникови газове, а съществуват все повече 
доказателства, че вследствие на глобалното затопляне и други стресиращи фактори 
капацитетът на въглеродните резервоари на Земята намалява. Опазването на 
екосистемите е следователно от жизнена важност за ограничаване на изменението на 
климата и за приспособяване към него.

Предходни международни и европейски инициативи и споразумения за спиране на 
загубата на биологично разнообразие и на екосистеми за съжаление не постигнаха 
успех. През 1992 г., в резултат на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро, беше 
приета Конвенцията за биологичното разнообразие, ратифицирана от ЕС през 1993 г. 
През 1998 г. ЕС прие стратегия за биологичното разнообразие с четири плана за 
действие относно биологичното разнообразие, които бяха представени през 2001 г., за 
опазване на природните ресурси, земеделието, рибното стопанство и за сътрудничество 
в областта на икономиката и развитието. Природата и биологичното разнообразие са 
следователно един от четирите приоритета на Шестата програма за действие на ЕС в 
областта на околната среда, наред с изменението на климата, управлението на 
ресурсите и на отпадъците и здравето във връзка с околната среда.. През 2006 г. 
Комисията представи план за действие за спиране на загубата на биологично 
разнообразие, като посочи четири приоритетни области: биологичното разнообразие в 
ЕС, биологичното разнообразие в ЕС и в световен мащаб, биологичното разнообразие и 
изменението на климата и базата на научни знания. Въпреки тези инициативи, 
договорената през 2001 г. на европейската среща на високо равнище в Гьотеборг цел на 
ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г., за съжаление не беше 
постигната. 

Въпреки че положението не търпи отлагане, европейските граждани не са достатъчно 
осведомени относно загубата на биологично разнообразие и отрицателните последици 
от него. Според проведеното през април 2010 г. проучване на Евробарометър само 38% 
от европейците познават значението на понятието „биологично разнообразие“, а 28% 
познават израза, но не и значението му. Разбира се, според болшинството от 
анкетираните загубата на биоразнообразие е важен въпрос, но те не считат, че ще бъдат 
лично засегнати от нея. Само 17% от участниците в анкетата са на мнение, че са вече 
засегнати от намаляването на биологичното разнообразие. Като най-важна причина за 
бездействието си по отношение на загубата на биологично разнообразие, гражданите 
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посочват липсата на знания относно начина, по който може да се противодейства на 
тази загуба. Следователно е изключително необходимо да се проведе кампания за 
повишаване на осведомеността в тази област.

Инструменти и политики на ЕС 

Най-важният инструмент на равнището на ЕС за защита на биологичното разнообразие 
и на екосистемите е „Натура 2000“ - мрежа от защитени природни зони в целия ЕС, 
създадена с Директивата за местообитанията. Тя се състои от специални зони за 
съхраняване (СЗС), определени от държавите-членки в Директивата за 
местообитанията (1992 г.) и включва специални защитени зони (СЗЗ), които те 
определят в Директивата за птиците (1979 г.). Основната цел на „Натура 2000“ е „да 
допринесе за осигуряване биологичното разнообразие чрез запазване на естествените 
местообитания, както и на дивата фауна и флора върху европейската територия на 
държавите-членки“1. Мерките, взети въз основа на законодателството относно „Натура 
2000“ имат за цел „да запазят или възстановят благоприятното състояние на запазване 
на естествените местообитания и видовете диви животни и растения от интерес за 
Общността“, като същевременно „вземат под внимание икономическите, социалните и 
културните изисквания, както и регионалните и местните особености.“2 Въпреки че 
понастоящем вниманието е съсредоточено върху запазването на местообитанията и 
защитата на видовете, може би си заслужава да се обмисли насочването на вниманието 
в по-голяма степен върху създаването на устойчиви екосистеми, които издържат на 
стрес и предоставят ценни екосистемни услуги. 

Както е обичайно в европейската политика в областта на околната среда, тези 
директиви предоставят необходимата гъвкавост за приспособяване на мерките за 
изпълнение към местните условия. Това е правилно, като се имат предвид принципите 
на субсидиарност и пропорционалност. Трябва обаче да се предприемат действия за 
предотвратяване на опасността, различията между държавите-членки да станат толкова 
големи, че в следствие на това да пострада ефективността на директивите. Така 
например все още съществуват значителни различия между държавите-членки по 
отношение на бързината на прилагане на директивите и начина на тълкуване, например 
по отношение на принципа за предохранителните мерки, на съществуващите дейности 
и „външните ефекти“. 

Биологичното разнообразие зае постепенно място и в области на политиката, различни 
от европейската политика в областта на околната среда, въпреки че в голям брой от 
случаите то се включва по-скоро скромно, като например в рамките на общата 
политика в областта на рибарството (понастоящем предмет на преразглеждане).  Това 
развитие следва образеца на агроекологичните мерки и изискването за поддържане на 
земята в добро селскостопанско и екологично състояние в рамките на общата 
селскостопанска политика (ОСП) и се дължи и на значението, което се придава на 
биологичното разнообразие в Седмата рамкова програма за научни изследвания.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (Директива за местообитанията), член 2.
2 Пак там.
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Тъй като земеделските стопани управляват приблизително половината от европейските 
земи, те изгарят специална роля за опазване на биологичното разнообразие,  като при 
това са изправени пред голямо предизвикателство: вследствие на нарастването на броя 
на населението на света, както и на благосъстоянието, световното селскостопанско 
производство ще трябва също така да се увеличи, като същевременно секторът на 
селското стопанство ще трябва да осигурява качество на живот в селските райони и 
запазване на биологичното разнообразие. В рамките на успешна бъдеща 
селскостопанска политика тези три компонента (производство на хранителни продукти, 
качество на живот в селските райони и биологично разнообразие) трябва да бъдат 
взаимно допълващи се, а не противоположни.

Финансиране

Финансирането от европейския бюджет на мерки, свързани с биологичното 
разнообразие и екосистемите, е също така много разпокъсано в резултат на прилагането 
на често пъти секторен подход към биологичното разнообразие. Финансовият 
инструмент на ЕС за околната среда (LIFE), създаден през 1992 г., за да подкрепи 
прилагането на екологичната политика на Съюза, по традиция изигра важна роля при 
финансирането на опазването на биологичното разнообразие в рамките на ЕС, въпреки 
че представлява само малка част от общите разходи на Общността. Други възможности 
за финансови потоци са:

- общата селскостопанска политика: преди всичко агроекологични мерки, които 
представляват един от най-големите елементи на подкрепа на биологичното 
разнообразие от страна на ЕС (финансирано от ЕЗФРСР); 

- общата политика в областта на рибарството: мерки за защита на морската околна 
среда (ЕФР)

- регионалното развитие и сближаване (структурните фондове, кохезионният фонд)
- политиката в областта на научните изследвания (Седма рамкова програма);

От една страна разпокъсаното финансиране може да има положително въздействие, тъй 
като могат да бъдат използвани повече източници. От друга страна, в резултат на 
задължителното съфинансиране и свободата на избор например на селскостопанската и 
структурната политика, само държавите-членки, които съзнателно правят своя избор, 
действително използват тези фондове за цели, свързани с биологичното разнообразие. 
В тази област също съществуват значителни различия между 27-те държави-членки.

Без да се изпреварват разискванията относно новата многогодишна финансова рамка за 
периода след 2013 г., ще трябва да бъдат намерени други механизми за финансиране в 
допълнение към обществените източници на финансиране (субсидии). Значително 
предизвикателство ще бъде включването на външните разходи в окончателната цена на 
продуктите.

Бъдещи инициативи

Нови инициативи за спиране на загубата на биологично разнообразие и влошаването на 
екосистемите бяха или ще бъдат предложени тази година, международната година на 
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биологичното разнообразие. От 18 до 29 октомври десетото заседание на 
Конференцията на страните ( 10) по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) 
ще се проведе в Нагоя, Япония. 

На европейско равнище Европейската комисия представи съобщението си „Възможни 
варианти за визия и цели на ЕС по отношение на биологичното разнообразие след 2010 
г.“ на 19 януари, което понастоящем е предмет на допитване до обществеността. Тези 
четири политически варианти, представени от Комисията, включват:

1) Значително забавяне на темпа на загуба на биологично разнообразие и 
екосистемни услуги в ЕС до 2020 г.;

2) Спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги в ЕС до 
2020 г.;

3) Спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги в ЕС до 
2020 г. и възстановяването им в рамките на осъществимото;

4) Спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги в ЕС до 
2020 г. и възстановяването им в рамките на осъществимото, както и увеличаване 
на приноса на ЕС към предотвратяването на загубата на световното биологично 
разнообразие

Очаква се това съобщение и резултатите от допитването до обществеността да 
предизвикат публикуването до края на годината на предложение за нова стратегия на 
ЕС по отношение на биологичното разнообразие, включително на законодателни 
предложения.

Освен това Съвета по околна среда от 15 март се споразумя, новата водеща цел да бъде 
„спиране на загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните 
услуги в ЕС до 2020 г. и те да бъдат възстановени, доколкото това е осъществимо, като 
същевременно се засили приносът на ЕС за предотвратяване на загубата на биологично 
разнообразие в световен мащаб“.

Този доклад по собствена инициатива има за цел да отрази приоритетите на 
Европейския парламент в борбата срещу постоянната загуба на биологично 
разнообразие и влошаването на екосистемите.


