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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności 
biologicznej
(2009/2108(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie śródokresowej oceny wykonania 
wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej (COM(2008) 0864 
wersja ostateczna),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie „Wariantów wizji i celu UE w zakresie 
różnorodności biologicznej na okres po 2010 roku”,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków 
wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej (COM(2009)0358),

– uwzględniając dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywę ptasią) oraz swoją rezolucję z dnia 17 stycznia 2001 r.1
w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywy siedliskowej), 

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Środowiska: „Śródokresowa ocena wykonania planu 
działania UE na rzecz różnorodności biologicznej” i „W kierunku strategii UE w sprawie 
inwazyjnych gatunków obcych”,

– uwzględniając nieformalne posiedzenie z 26-27 stycznia 2010 r. w Madrycie, na którym 
przyjęto tzw. priorytety „Cibeles”, oraz konkluzje Rady ds. Środowiska z dnia 15 marca 
2010 r. w sprawie różnorodności biologicznej: okres po 2010 roku – globalne i unijne 
wizje i cel oraz międzynarodowy dostęp i system wspólnego ponoszenia obciążenia,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 25-26 marca 2010 r., w szczególności ust. 
14, 

– uwzględniając szczyt Rady Europejskiej w Goteborgu w 2001 r., na którym uzgodniono, 
że w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2010 r. ograniczy się utratę 
różnorodności biologicznej,

– uwzględniając badanie pt.: „ Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)” 
(Ekonomia ekosystemów i różnorodności biologicznej) ((http://www.teebweb.org),

– uwzględniając komunikat Komisji „W kierunku strategii UE w sprawie inwazyjnych 
gatunków obcych” (COM(2008)0789), 

– uwzględniając „niebieską księgę” w sprawie zintegrowanej polityki morskiej UE 
(COM(2007)0575 i SEC(2007)1278) oraz trwające przygotowania do reformy Wspólnej 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 

20.12.2006, s. 368).
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Polityki Rybołówstwa,

– uwzględniając środki mające na celu wzmocnienie ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej, stanowiące część „kontroli stanu zdrowia” WPR, oraz możliwości, jakie 
oferuje obecnie dyskutowana reforma WPR,

– uwzględniając ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2010 Rokiem 
Różnorodności Biologicznej, 

– uwzględniając wyniki 15. sesji Konferencji Stron (COP15) Konwencji o 
Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych 
Wyginięciem (CITES), która odbyła się w Ad-Dausze (Katar) w dniach 13-25 marca 
2010 r.,

– uwzględniając zbliżające się 5. posiedzenie Konferencji Stron będące zarazem 
posiedzeniem stron Protokołu kartagińskiego o bezpieczeństwie biologicznym (COP-
MOP 5) i Konferencji Stron (COP 10) Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej,

– uwzględniając art. 48 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rybołówstwa, jak również 
Komisji Petycji (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że z komunikatów Komisji jasno wynika, iż UE nie osiągnie do 2010 r. 
swych celów w zakresie różnorodności biologicznej,

B. mając na uwadze, że „kontrola zdrowia” gatunków i typów siedlisk objętych dyrektywa 
siedliskową pokazuje, że większości gatunków i typów siedlisk dotyczy nieodpowiedni 
stan zachowania, że wskaźnik wymierania jest niepokojąco wysokie, zaś czynniki 
bezpośrednio wpływające na zmianę różnorodności biologicznej nie wykazują tendencji 
spadkowej, mając na uwadze, że siedliska i gatunki mające znaczenie dla EU są 
potencjalnie zagrożone zmianami klimatu,

C. mając na uwadze szereg czynników, które uniemożliwiły UE osiągnięcie do 2010 swych 
celów, jak: niepełne wdrożenie prawodawstwa, niepełna i słaba ich integracja w 
sektorowych obszarach polityki, niewystarczająca wiedza naukowa i luki w danych, 
niedostateczne finansowanie, brak dodatkowych, skutecznie ukierunkowanych 
instrumentów umożliwiających stawienie czoła takim konkretnym problemom, jak 
inwazyjne gatunki obce,

D. mając na uwadze, że różnorodność biologiczna jako naturalny kapitał świata ma 
fundamentalne znaczenie dla istnienia ludzkiego życia na Ziemi i dobrobytu społeczeństw 
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez funkcje, jakie spełniają dla nas 
ekosystemy; mając na uwadze, że różnorodność biologiczna odgrywa centralną rolę w 
globalnym zwalczaniu głodu i sprzyja bezpieczeństwu żywnościowemu; mając na 
uwadze, że ochrona i zrównoważone korzystanie z różnorodności biologicznej są jednym 
z podstawowych warunków łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich, 
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E. mając na uwadze, że utrata różnorodności biologicznej prowadzi do znacznych strat 
gospodarczych i w zakresie spadku jakości życia.

F. mając na uwadze wyniki niedawno przeprowadzonych badań Eurobarometru, które 
pokazują, że obywatele UE w dużej mierze nie są zaznajomieni z pojęciem różnorodności 
biologicznej oraz skutkami jej utraty,

Uwagi ogólne

1. wyraża swe zaniepokojenie bardzo szybkim tempem utraty różnorodności biologicznej 
spowodowanej przez człowieka, która - jeśli będzie postępować tak, jak w ostatnich 
dziesięcioleciach – doprowadzi nas do tego, że w 2050 r. pozostanie nam znacznie 
zubożała przyroda;

2. jest świadomy, że niepowstrzymanie utraty różnorodności biologicznej jest nie do 
przyjęcia nie tylko z etycznego, ale również ekologicznego i gospodarczego punktu 
widzenia, gdyż pozbawia przyszłe pokolenia funkcji ekosystemu oraz aspektów jakości 
życia o bogatej naturalnej różnorodności biologicznej; 

3. podkreśla, że prowadzone badania, jak analiza TEEB, szacują spadek poziomu jakości 
życia spowodowany utratą różnorodności biologicznej na 50 miliardów euro rocznie (tuż 
poniżej 1% PKB), przewidując jego wzrost do 14 trylionów euro (czyli do 7% 
szacunkowego PKB) w 2050 r.;

UE i różnorodność biologiczna

4. wyraża ubolewanie, że nie osiągnięto przyjętego na szczycie Rady Europejskiej w 
Goteborgu w 2001 r. celu UE, by do 2010 r. powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej; 

5. przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji w sprawie „Wariantów wizji i celu UE w 
zakresie różnorodności biologicznej na okres po 2010 roku”;

6. przyjmuje z zadowoleniem konkluzje w sprawie różnorodności biologicznej z posiedzenia 
Rady ds. Środowiska w dniu 15 marca br., w tym nowy główny cel powstrzymania do 
2020 roku utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu w UE oraz 
odtworzenia ich w największym stopniu jak to możliwe;

7. uważa, że powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej stanowi absolutnie 
minimalny poziom ambicji, jaki należy zrealizować do 2020 r.;

8. zwraca uwagę na podjęte już cenne inicjatywy mające na celu odtworzenie różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosystemów i wierzy, że takie działania skierowane na 
odtwarzanie mógłby wejść do głównych celów na 2020 r.; podkreśla jednak potrzebę 
dokonania wszechstronnej oceny oddziaływania i badania w zakresie adekwatności zanim 
podjęte zostaną decyzje odnośnie do konkretnych celów przyszłej strategii UE na rzecz 
różnorodności biologicznej;

9. biorąc pod uwagę globalny charakter różnorodności biologicznej i ekosystemów, wyraża 
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przekonanie, że przyszła strategia UE mogłaby również wzmocnić międzynarodowe 
wysiłki włożone w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej;

10. podkreśla ponadto, że konieczne jest przyjęcie skoordynowanej strategii stawienia czoła 
inwazyjnym gatunkom obcym, jako część polityki mającej na celu ochronę i poprawę 
różnorodności biologicznej;

Natura 2000

11. uznaje, że poprawne wdrożenie prawodawstwa w zakresie programu Natura 2000 
odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celu UE odnośnie do różnorodności biologicznej;

12. niezależnie od konkretnych i pozytywnych wyników stanu ochrony kilku gatunków 
pozostaje zaniepokojony wdrożeniem prawodawstwa w zakresie Natury 2000;

13. przyjmuje z zadowoleniem postępy dokonane przez niektóre państwa członkowskie w 
określeniu obszarów objętych programem Natura 2000 i sformułowaniu środków lub 
planów zarządzania; wzywa wszystkie państwa członkowskie do poszanowania terminów 
określonych w tej dyrektywie;

14. wyraża troskę brakiem postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 w środowisku morskim i 
wzywa Komisję do przyspieszenia koniecznych procedur;

15. przyjmuje w zasadzie z zadowoleniem nieunikniony poziom elastyczności prawodawstwa 
UE w zakresie ochrony środowiska, umożliwiający dostosowanie jej wdrożenia do 
lokalnych warunków; zauważa przy tym rażące rozbieżności między państwami 
członkowskimi odnośnie do, na przykład, „zewnętrznego skutku” obszarów objętych 
siecią Natura 2000, wyłączeń grupowych odnośnie do pewnej „istniejącej działalności” 
lub zastosowania zasady ostrożności;

16. mając na uwadze te różnice między państwami członkowskimi, wzywa Komisję do 
udzielenia, jeśli to konieczne, dalszych wyjaśnień lub wskazówek odnośnie do dyrektywy;

17. wyraża ponadto swe zaniepokojenie brakiem współpracy transgranicznej, co może 
prowadzić do traktowania identycznych obszarów w różny sposób;

18. wzywa Komisję, by w swych przyszłych strategiach w zakresie różnorodności 
biologicznej i w kontekście programu Natura 2000 bardziej skupiała się na funkcjach 
ekosystemów, a w szczególności na odporności ekosystemów na funkcjonowanie pod 
wpływem stresu;

Integracja do innych obszarów polityki

19. jest przekonany, że sieć Natura 2000 dla obszarów lądowych i morskich nie jest jedynym 
instrumentem UE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, ale że należy przyjąć 
bardziej zintegrowane podejście, by powiodła się polityka UE w zakresie różnorodności 
biologicznej;

20. wzywa zatem Komisję do zapewnienia dalszego włączania problematyki różnorodności 
biologicznej do innych obszarów polityki UE - jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, 
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polityka regionalna i spójności, turystyka, badania i innowacje – we wzajemnie 
umacniający sposób;

21. z zadowoleniem przyjmuje wcześniej podejmowane próby włączania kwestii 
środowiskowych do wspólnej polityki rolnej (WPR), jak wprowadzenie środków agro-
środowiskowych i zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, i wzywa 
Komisję do wykorzystania reformy WPR do dalszego wzmocnienia tego trendu, np. 
poprzez wprowadzenie kompensacji dla eko-usług lub zabezpieczenia dóbr publicznych, 
w tym zrównoważonej gospodarki rolnej na obszarach wrażliwych pod względem 
ekologicznym, jak obszary objęte siecią Natura 2000; 

22. przyjmuje z radością obecnie przygotowywaną reformę wspólnej polityki rybołówstwa i 
wzywa Komisję do włączania kryteriów różnorodności biologicznej do przyszłych 
wniosków legislacyjnych; ponadto nalega na rozwijanie zrównoważonych modeli 
akwakultury jako ewentualnych alternatyw dla rybołówstwa, zgodnie z wytycznymi 
Komisji z komunikatu (COM(2009)162) oraz przy uwzględnieniu stanowiska Parlamentu 
Europejskiego(*);

23. apeluje do państw członkowskich o planowanie ich polityki leśnictwa w taki sposób, by w 
pełni uwzględniała ona rolę lasów jako rezerwuarów różnorodności biologicznej, 
umożliwiających sekwestrację węgla i oczyszczanie powietrza oraz obszarów 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych dla naszych obywateli;

24. podkreśla potrzebę podniesienia budżetu na badania poświęcone środowisku naturalnemu 
i różnorodności biologicznej w ramach 8. programu ramowego, proporcjonalnie do 
wysokich potrzeb i wyzwań, jakie stoją zarówno przez utratą różnorodności biologicznej, 
jak i zmianami klimatu;

Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu

25. podkreśla podstawowe znaczenie różnorodności biologicznej oraz odpornych 
ekosystemów dla łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich biorąc pod uwagę, 
że ekosystemy lądowe i morskie w chwili obecnej pochłaniają około połowy 
antropogenicznych emisji CO2;

26. z zadowoleniem przyjmuje rosnące wsparcie dla środków odnoszących się do zmian 
klimatu mogących wpłynąć korzystnie również na różnorodność biologiczną, które jednak 
nie wywrą negatywnego wpływu na finansowanie różnorodności biologicznej jako takiej;

Potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy oraz strategia 2020

27. uznaje znaczny potencjał pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy związany z 
powyższymi działaniami oraz z wypracowaniem zrównoważonej gospodarki i 
ekologicznej infrastruktury, co z natury rzeczy oznacza tworzenie miejsc pracy lokalnie 
(które nie mogą zostać przeniesione do krajów trzecich), a zatem przyczynia się w 
znaczny sposób do realizacji strategii EU2020;

28. ponadto jest przekonany, że trwały rozwój gospodarczy i ochrona przyrody powinny iść 
ze sobą w parze; 
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Finansowanie

29. zwraca uwagę na szacunki Komisji, że pełne wdrożenie przepisów prawnych dotyczących 
Natury 2000 będzie kosztować 6,1 mld euro;

30. ubolewa jednak nad brakiem jasnych informacji na temat rozbicia konkretnych kwot 
wykorzystywanych rocznie na zachowanie różnorodności biologicznej w UE i nalega, aby 
państwa członkowskie i Komisja współpracowały ze sobą w zakresie jaśniejszego 
przedstawienia tych danych;

31. z zadowoleniem odnosi się do intensyfikacji wydatków w ramach LIFE+ (dodatkowe 8% 
w projekcie budżetu na 2011 r.), podkreśla jednak, że instrument ten stanowi nadal 
zaledwie niewielką część budżetu UE (0,2%);

32. jest świadom, że dodatkowe fundusze na zachowanie różnorodności biologicznej są 
dostępne za pośrednictwem innych instrumentów, takich jak fundusze strukturalne oraz 
fundusz rozwoju obszarów wiejskich, i ubolewa nad ograniczonym wykorzystaniem tych 
możliwości przez państwa członkowskie; 

33. jest przekonany, że same wydatki publiczne nie będą wystarczające, aby zrealizować 
podstawowy cel UE i podkreśla, iż społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna 
obejmować również różnorodność biologiczną; 

34. podkreśla ponadto potrzebę włączenia kosztów zewnętrznych, takich jak szkody w 
dziedzinie różnorodności biologicznej oraz koszty ponoszone w celu wspierania tej 
różnorodności, do ostatecznych cen produktów na rynku; 

Baza danych i wiedzy

35. podkreśla, że rozwój i badania naukowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju narzędzi 
politycznych mających na celu zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz 
wypełnienie luk w posiadanej aktualnie wiedzy;

36. podkreśla potrzebę opracowania konkretnej bazy, w oparciu o którą Komisja wyznaczać 
będzie realistyczne i oparte na faktycznych danych  cele wtórne; 

37. biorąc pod uwagę brak informacji wśród opinii publicznej na temat znaczenia 
różnorodności biologicznej, z zadowoleniem przyjmuje kampanię informacyjną 
prowadzoną przez Komisję i wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania 
wysiłków w dziedzinie informowania opinii publicznej na ten temat;

Aspekty międzynarodowe

38. wyraża zaniepokojenie brakiem realizacji, a nawet brakiem podjęcia realizacji 
światowego celu ograniczenia do 2010 r. współczynnika utraty różnorodności 
biologicznej, który został określony na światowym szczycie na temat zrównoważonego 
rozwoju w 2002 r.;

39. z zadowoleniem odnosi się do konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej 
w Nagoi w październiku 2010 r. i wzywa UE do skierowania dużej delegacji na tę 
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konferencję;

40. zachęca Komisję i państwa członkowskie do włączenia elementu środowiskowego w ich 
stosunkach z krajami trzecimi oraz do dalszego uprawiania tzw. „zielonej dyplomacji”; 

41. nalega, aby zrównoważony charakter produktów będących przedmiotem 
międzynarodowych umów handlowych był kluczowym elementem tych umów; podkreśla 
w związku z tym potrzebę włączenia kwestii niehandlowych, takich jak metody 
produkcyjne i poszanowanie różnorodności biologicznej, do wszystkich przyszłych umów 
zawieranych w ramach WTO;

42. z rozczarowaniem przyjmuje wynik konferencji CITES, podczas której nie zrealizowano 
głównych elementów mandatu UE, takich jak ochrona gatunków morskich cieszących się 
dużym zainteresowaniem komercyjnym;

43. zdecydowanie nalega, aby Komisja i państwa członkowskie przyspieszyły wewnętrzne 
procesy podejmowania decyzji i przyspieszyły ich skuteczność, a także poświęciły więcej 
środków i czasu na działania dyplomatyczne w stosunku do krajów trzecich;

44. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

„Wszystko, co ma wartość, jest bezbronne”. Ten wers holenderskiego poety, malarza i 
fotografa Luceberta (1924-1994) bardzo lapidarnie, acz dobitnie reasumuje rozmiar 
wyzwania, jakiemu stawiamy czoło w obszarze różnorodności biologicznej. 

Z jednej strony chodzi o zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów, zaś z drugiej 
o zapobieżenie dalszej degradacji bezcennej wartości, jaką mają one dla naszych 
społeczeństw. Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej jest nie tylko obowiązkiem 
etycznym – idea zarządzania zobowiązuje nas do zachowania naszej planety w takim stanie, 
by mogła ona stwarzać warunki do życia dla przyszłych pokoleń. Ma to również sens z 
punktu widzenia ekologii i ekonomii. Ze względów ekologicznych szeroki wachlarz 
wzajemnych relacji między różnymi częściami składowymi różnorodności biologicznej 
sprawia, że planeta nadaje się do zamieszkania przez wszystkie gatunki, w tym człowieka.  
„Dobra” wnoszone i „funkcje” spełniane przez ekosystemy obejmują: dostarczanie 
pożywienia, paliwa i włókna, oczyszczanie powietrza i wody, rozkład odpadów, ograniczenie 
powodzi, susz, ekstremalnych skoków temperatury i silnych wiatrów, odnowę żyzności gleby 
i zapylanie roślin. Również zatem z ekonomicznego punktu widzenia ochrona różnorodności 
biologicznej leży w naszym interesie. Zasoby biologiczne ostatecznie stanowią filary, na 
którym budujemy cywilizacje. Utrata różnorodności biologicznej zagraża zaopatrzeniu w 
żywność, możliwościom związanym z rekreacją i turystyką, zdolności zaradzenia zmianom 
klimatu i zasobom drewna, leków i energii.

Z drugiej strony wydaje się, że oderwaliśmy się od przyrody i obecnie usilnie poszukujemy 
owej „wartość przyrody”. Nasze metody produkcyjne oraz cena, jaką płacimy za dobra i 
usługi, nie uwzględniają – lub robią to tylko w ograniczonym zakresie – kosztów utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów. Podobnie usługi czy działalność 
zmierzająca do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i zachowania cennych 
ekosystemów często nie otrzymują sprawiedliwej zapłaty. Choć „określenie ceny” funkcji 
ekosystemów może być kontrowersyjne, trwające badania1 wydają się wskazywać, że 
zmniejszenie poziomu jakości życia spowodowane utratą różnorodności biologicznej wynosi 
obecnie 50 miliardów euro (tuż poniżej 1% PKB), zaś wzrośnie do 14 trylionów euro (czyli 
do 7% szacunkowego PKB) w 2050 r.

Pilny stan rzeczy
Utrata różnorodności biologicznej postępuje w alarmującym tempie. Obecnie na świecie 
wskaźnik wymierania gatunków jest od 50 do 1000 razy wyższy niż wskaźnik naturalny. 
Szacuje się, że do 2050 r. tempo utraty różnorodności biologicznej przyspieszy o 10 razy. W 
UE zagrożonych jest wyginięciem 42 % gatunków rodzimych ssaków, 43% ptaków, 45 % 
motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych. W przeprowadzonej w 2008 r. 
śródokresowej ocenie wdrożenia planu działania WE na rzecz różnorodności biologicznej 
Komisja stwierdziła, że nieodpowiedni stan zachowania dotyczy 50 % gatunków i aż 80 % 

                                               

1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (Ekonomia ekosystemów i różnorodności 
biologicznej), zob: http://www.teebweb.org/. 
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rodzajów siedlisk, które mają znaczenie z perspektywy ochrony przyrody europejskiej. 
Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i zachowanie lub odnowienie odpornych 
ekosystemów jest tym ważniejsze z myślą o zmianie klimatu, że obecnie ekosystemy lądowe i 
morskie pochłaniają około połowy antropogenicznych emisji CO 2,   Z drugiej strony 
degradacja i zniszczenie ekosystemów może uwolnić znaczne ilości gazów cieplarnianych i 
istnieją coraz wyraźniejsze dowody na to, że zdolność Ziemi jako biotopu obniżającego 
zawartość dwutlenku węgla spada z uwagi na globalne ocieplenie oraz inne czynniki 
stresowe. Zachowanie ekosystemów ma zatem kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian 
klimatu i dostosowania się do nich.
Dotychczasowe światowe i europejskie inicjatywy i porozumienia na rzecz powstrzymania 
utraty różnorodności biologicznej niestety nie okazały się pomyślne.
 W 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio przyjęto Konwencję o różnorodności biologicznej, którą 
UE ratyfikowała w 1993 r. W 1998 r. UE przyjęła strategię na rzecz różnorodności 
biologicznej o czterech, zaprezentowanych w 2001 r. planach działania dotyczących 
różnorodności biologicznej, które obejmowały: ochronę zasobów naturalnych, rolnictwo, 
rybołówstwo i współpracę gospodarczą i w zakresie rozwoju.  Przyroda i różnorodność 
biologiczna są również jednym z czterech priorytetów 6. programu działań w obszarze 
środowiska, obok zmian klimatu, gospodarowania zasobami i odpadami oraz zdrowia w 
odniesieniu do środowiska naturalnego. W 2006 r. Komisja ogłosiła plan działania mający na 
celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, wyszczególniając cztery priorytetowe 
obszary: różnorodność biologiczna w UE, UE a globalna różnorodność biologiczna, 
różnorodność biologiczna a zmiany klimatu i podstawa wiedzy.  Pomimo tych inicjatyw nie 
osiągnięto niestety przyjętego na szczycie Rady Europejskiej w Goteborgu w 2001 r. celu UE, 
by do 2010 r. powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. 
Pomimo pilnego charakteru tej sytuacji europejscy obywatele w niewystarczającym stopniu 
zdają sobie sprawę z utraty różnorodności biologicznej oraz negatywnych jej skutków. 
Zdaniem ankiety przeprowadzonej przez Eurobaroment w kwietniu 2010 r. tylko 38% 
Europejczyków rozumie znaczenie pojęcia „różnorodność biologiczna”, podczas gdy 28% 
zna słowo, lecz nie rozumie jego sensu.  Większość wprawdzie uważa utratę różnorodności 
biologicznej za poważny problem, ale nie odnosi wrażenia, by dotyczyła ich ona osobiście.  
Zaledwie 17% respondentów uważa, że regres różnorodności biologicznej już teraz ich 
dotyka. Jako ważną przyczynę niepodejmowania działań w kierunku zahamowania utraty 
różnorodności biologicznej obywatele podają niewiedzę o możliwościach takich działań. 
Pilnie potrzebne jest zatem zorganizowanie kampanii uświadamiającej w tym obszarze.

Instrumenty i obszary polityki UE
Najważniejszym instrumentem na poziomie UE służącym ochronie różnorodności 
biologicznej i ekosystemów jest program Natura 2000 - obejmująca całą UE sieć obszarów 
ochrony przyrody ustanowiona na mocy dyrektywy siedliskowej.  Obejmuje ona specjalne 
obszary ochrony siedlisk (Special Areas of Conservation – SAC), wyznaczone przez państwa 
członkowskie na mocy dyrektywy środowiskowej (1992), a także zawiera obszary specjalnej 
ochrony ptaków (Special Protection Areas – SPA), wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej 
(1979). Głównym celem Natury 2000 jest „przyczynianie się do zapewnienia różnorodności 
biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na 
europejskim terytorium Państw Członkowskich”. Środki podejmowane w oparciu o 
prawodawstwo Natury 2000 „mają na celu zachowanie lub odtworzenie, we właściwym 
stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory ważnych dla 
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Wspólnoty”1, jednocześnie uwzględniając „wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz 
cechy regionalne i lokalne”2. Pomimo obecnego skoncentrowania się na ochronie siedlisk i 
ochronie gatunków, warte rozważenia byłoby położenie silniejszego akcentu na tworzeniu 
odpornych ekosystemów, które potrafią reagować na stres i spełniają cenne funkcje 
ekosystemowe.
Jak zwykle w obszarze europejskiej polityki ochrony środowiska, podobnie obie dyrektywy 
udzielają koniecznej elastyczności w dostosowaniu środków wykonawczych do sytuacji 
lokalnej. Ze względu na zasady pomocniczości i proporcjonalności takie podejście jest 
słuszne. Należy jednak zapobiegać temu, by nie powstawały zbyt wielkie różnice między 
podejściami państw członkowskich, na czym ucierpiałaby skuteczność dyrektyw. I tak w 
chwili obecnej istnieją znaczące różnice między tempem, z jakim różne państwa 
członkowskie wdrażają i interpretują dyrektywy, na przykład odnośnie do zasady ostrożności, 
podejścia do istniejącej działalności i do skutków zewnętrznych. 
Również w innych obszarach niż europejska polityka ochrony środowiska zagadnienie 
różnorodności biologicznej uzyskało swe miejsce, choć integracja różnorodności biologicznej 
w innych dziedzinach często jest jeszcze zbyt skromna, jak np. w europejskie polityce 
rybołówstwa, która obecnie podlega przeglądowi. Przykładem takiej integracji różnorodności 
biologicznej są przepisy agro-środowiskowe oraz wymóg wspólnej polityki rolnictwa (WPR), 
by grunty utrzymywać w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a także 
zwrócenie uwagi na różnorodność biologiczną w ramach 7. programu ramowego w dziedzinie 
badań naukowych. 
Ponieważ blisko połowa obszaru lądowego Europy zagospodarowana jest przez rolników, 
odgrywają oni szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej.  Muszą oni stawić 
czoła wielkiemu wyzwaniu: z powodu rosnącej liczby ludności oraz koniunktury produkcja 
rolna powinna również rosnąć, podczas gdy sektor rolniczy jednocześnie powinien troszczyć 
się o jakość obszarów wiejskich i ochronę różnorodności biologicznej. Trzy elementy 
(produkcja żywności, żywotność obszarów wiejskich i różnorodność biologiczna) muszą się 
uzupełniać, a nie wykluczać.

Finansowanie

W konsekwencji tego często sektorowego podejścia do różnorodności biologicznej również 
finansowanie działań na rzecz różnorodności biologicznej z europejskiego budżetu pozostaje 
wysoce rozdrobnione. Unijny Instrument Finansowy na rzecz Środowiska (LIFE) 
ustanowiony w 1992 r. w celu wspierania wdrożenia polityki Unii w zakresie środowiska, 
tradycyjnie odgrywa główną rolę w finansowaniu zachowania różnorodności biologicznej w 
UE, choć stanowi on mały odsetek wszystkich wydatków Wspólnoty. Inne źródła 
finansowania przepływają za pośrednictwem:

- wspólnej polityki rolnej: głównie środki agro-środowiskowe, które tworzą 
jeden z największych elementów wsparcia przez UE różnorodności 
biologicznej (finansowane przez EAFRD); 

- wspólnej polityki rybołówstwa: środki ochrony środowiska morskiego (EFF)
- rozwoju regionalnego i spójności (fundusze strukturalne, fundusz spójności)

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (dyrektywa siedliskowa), art. 2.
2 Idem.
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- polityki w dziedzinie badań (7. program ramowy).

Z jednej strony takie rozdrobnienie finansowania ma również pozytywny skutek, gdyż w ten 
sposób można czerpać z różnych źródeł, z drugiej strony jednak obowiązkowe 
współfinansowanie oraz podejście „do wyboru, do koloru” w polityce rolnej i strukturalnej 
prowadzą do tego, że wyłącznie państwa członkowskie, które dokonują świadomego wyboru, 
rzeczywiście wykorzystują te środki dla celów różnorodności biologicznej.  Również w tym 
względzie widać znaczne różnice między 27 państwami członkowskimi.

Nie wdając się w dyskusje nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi po 2013 r., poza 
publicznymi źródłami finansowania (subsydia) należałoby również znaleźć inne mechanizmy 
finansowania. Istotnym wyzwaniem będzie przy tym internalizacja zewnętrznych kosztów w 
ostatecznej cenie produktu. 

Przyszłe inicjatywy
Nowe inicjatywy w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów zostały lub zostaną zaproponowane w tym roku – Międzynarodowym Roku 
Różnorodności Biologicznej. W dniach 18-26 października br. w Nagoi w Japonii odbędzie 
się 10. posiedzenie Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej.

Na poziomie europejskim dnia 19 stycznia br. Komisja Europejska przedstawiła swój 
komunikat pt.: „Warianty wizji i celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na okres po 
2010 roku”, który obecnie stanowi przedmiot publicznej konsultacji. 4 opcje polityki 
zaprezentowane przez Komisję obejmują:

1) Znaczące ograniczenie do 2020 r. wskaźnika utraty różnorodności biologicznej i 
funkcji ekosystemów w UE;

2) Powstrzymanie do 2020 r. utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w 
UE;

3) Powstrzymanie do 2020 r. utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w 
UE oraz, o ile to możliwe, ich odbudowanie;

4) Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz funkcji ekosystemów do 
2020 r. oraz, o ile to możliwe, ich odbudowanie, a także zwiększenie wkładu UE w 
zapobieganie utracie różnorodności biologicznej w skali globalnej.

Komunikat ten oraz wynik publicznej konsultacji prawdopodobnie doprowadzi do publikacji 
przed końcem roku wniosku w sprawie nowej strategii UE na rzecz różnorodności
biologicznej, w tym wniosków legislacyjnych.
Ponadto dnia 15 marca br. Europejska Rada ds. Środowiska zatwierdziła główny cel 
polegający na „zatrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji 
ekosystemu w UE do 2020 roku oraz odtworzeniu ich w jak największym stopniu przy 
jednoczesnym zwiększeniu udziału UE w zapobieganiu światowej utracie różnorodności 
biologicznej”.

Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy ma na celu odzwierciedlenie priorytetów 
Parlamentu Europejskiego w walce z postępującą utratą różnorodności biologicznej i 
degradacją ekosystemów.


