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Проект „Икономиката на екосистемите 
и биологичното разнообразие“ (TEEB) 
проправя пътя напред

С наближаването на края на Международната година на биологич-

ното разнообразие следва да отдадем заслуженото на пионерските 

усилия на проект „Икономиката на екосистемите и биологичното 

разнообразие“ (TEEB) за увеличаване на информираността 

относно едно от най-сериозните екологични предизвикателства, 

пред които сме изправени.

През 2006 г. докладът на г-н Стърн относно икономиката на изме-

нението на климата запозна политиците и обществеността с опас-

ностите от глобалното затопляне. TEEB се стреми да направи 

същото, като разясни въздействието на загубата на биологично 

разнообразие. Може да се каже, че е по-трудно да се предаде това 

послание в сравнение с видимите внезапни промени на времето. 

TEEB събра впечатляващ международен екип от специалисти. 

Използвайки примери от цял свят, те посочиха нарастващите 

разходи от загубата на биологично разнообразие и предпри-

емането на действия за обръщане на тенденцията.

TEEB разшири аудиторията си с публикуването на своя временен 

доклад през май 2008 г. През последната година в рамките на 

проекта бяха публикувани няколко последователни проучвания, 

насочени към политиците, бизнес общността, местните и регио-

налните власти. В момента резултатите от тях са събрани в лесно 

достъпен за обществеността формат на уебсайта TEEB4ME.

Последният доклад по проекта „Включване на икономиката на 

природната среда – синтезиране на подхода, заключения и препо-

ръки на TEEB“ беше представен на Конференцията за биологичното 

разнообразие в Нагоя през октомври.

Европейската комисия подкрепи дейностите по TEEB от самото 

начало и ще продължи да работи в тази област. Тя планира да 

стартира проучване, за да разгледа по-подробно доказателствата, 

налични в рамките на ЕС, и за да определи мястото и начина на 

прилагане на разработените по TEEB анализи. Комисията е готова 

да подкрепи и други усилия, по-специално в развиващия се свят, 

които показват ползите и цената на инвестициите в управлението 

на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.
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за еко-етикет? Отговорите на тези въпроси и още доста информация ще намерите 
на уебстраницата на ГД „Околна среда”: 
ec.europa.eu/environment/index_en.htm
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Околна среда за европейци 
ec.europa.eu/environment/news/efe/index.htm

РЕДАКЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 

„Околна среда за европейци” е тримесечно списание, 

публикувано от Генерална дирекция „Околна среда” 

на Европейската комисия. Той е на разположение 

на български, испански, чешки, немски, естонски, 

гръцки, английски, френски, италиански, литовски, 

полски, португалски и румънски. 

Абонаментът е безплатен. 

Можете да се абонирате с формуляра в списанието 

или онлайн на адрес: http://ec.europa.eu/environment/

mailingregistration/main/mailing_reg.cfm

Отговорен редактор: Робърт Конрад

Координатор: Джонатан Мърфи

За повече информация, моля свържете 

се с отдела по комуникация: 

http://ec.europa.eu/environment/env-informa/

Информация и документи: 

http://ec.europa.eu/environment/env-informa/

Уебсайт на „Околна среда за европейци”: 

http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index.htm
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ЕЕ ККК ООО ЛЛ ООО ГГ ИИИ ЧЧ ННН ААА  ООО ТТТ ГГГ О ВВ ОО РР НН ООО ССС ТТ

на нови продукти за застраховане по силата 

на ДЕО, Комисията наскоро спря да препо-

ръчва задължително хармонизирано финан-

сово обезпечение.

Но този въпрос, както и някои празноти, 

установени в прилагането на ДЕО по отно-

шение на морската околна среда, ще бъдат 

разгледани отново преди 2014 г. – първо-

начално предвиденият срок за преразглеж-

дане. Това е резултат от сериозния нефтен 

разлив в Мексиканския залив тази година. 

В бъдещото преразглеждане ще бъде вклю-

чена и информация относно скорошния 

инцидент с червена кал в Унгария и опита 

с прилагането на ДЕО в този случай. T

За повече информация
http://ec.europa.eu/environment/

liability/index.htm 
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Законодателството на ЕС за екологичната 

отговорност се основава на сложно взаи-

модействие между националното законо-

дателство и задълженията за отговорност, 

така че транспонирането беше трудно. 

Не е изненадващо, че повечето държави-

членки се забавиха доста след първона-

чалния срок – 30 април 2007 г. 

Законодателството предвижда да бъдат 

предприети коригиращи действия, ако 

дадена компания причини вреда на защи-

тени видове или естествени местообитания, 

засегне сериозно екологичното, химичното 

или количественото състояние на водата, 

зарази почвата или създаде риск за човеш-

кото здраве.

Новите правила се прилагат напълно 

в целия Европейски съюз едва от няколко 

месеца, така че по време на издаването на 

настоящото списание броят на примери 

е ограничен. В началото на 2010 г. петнаде-

сет държави-членки съобщиха за 16 случая, 

въпреки че техният брой нараства на 

около 50, като се вземат предвид и инци-

дентно възникналите случаи.

Сравнително малкият им брой може да бъде 

и резултат от успешното превантивно дейст-

вие на законодателството, по-строгите наци-

онални правила, прибягване до предвидени 

в него изключения, ограничена информи-

раност от страна на операторите или 

слаба комуникация. 

В своята оценка Комисията отбелязва 

съществените разлики между начина, по 

който националните власти прилагат зако-

нодателството. Например четиринадесет 

държави-членки са разширили обхвата му, 

така че то да урежда защитените видове 

и национални местообитания на нацио-

нално ниво, а тринадесет не са. В отдел-

ните държави съществува разлика и по 

отношение на начините, по които даден 

оператор може да се защити в случай на 

нанасяне на вреда. 

За и против задължителното 

застраховане

Държавите-членки сами определят дали 

финансовата обезпеченост за екологична 

отговорност следва да бъде задължителна 

за операторите или не. Осем държави 

– България, Португалия, Испания, Чехия, 

Словакия, Унгария, Румъния и Гърция – 

предпочетоха да я направят задължителна, 

докато останалите разчитат на добровол-

ното осигуряване на финансова обезпече-

ност. Най-често използваният инструмент 

е застраховането, следвано от банковите 

гаранции, фондовете, използването на 

дъщерни застрахователни компании 

и облигациите.

Застрахователният сектор разработва 

специализирани, самостоятелни продукти, 

предназначени да осигурят покритие на 

постепенното замърсяване в допълнение 

към непредвиденото или аварийното 

замърсяване. Засега най-разпространени 

остават традиционните застрахователни 

продукти, като полица за обща гражданска 

отговорност или за застраховка за отговор-

ност при екологични щети, като покритието 

на някои от тях е разширено, за да покриват 

и новите отговорности.

Предвид сравнително краткия период, 

в който законодателството е било в сила, 

липсата на данни и постепенното създаване 

Транспонирането на европейската Директива относно екологичната отговорност 
(ДЕО) завърши навсякъде в Съюза през юли 2010 г. и резултатите от това вече се 
виждат. След първоначална оценка на прилагането й Комисията не предлага неза-
бавни промени, а преразглеждане на някои нейни аспекти. Ще бъдат разгледани 
повторно прилагането й по отношение на морската околна среда и задължителната 
финансова обезпеченост в целия ЕС за определени действия.

Държавите-членки прилагат нови 
правила за екологична отговорност

T
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отделните сектори от промишлеността да 

разберат по-добре разпоредбите на член 

6 по отношение на тяхната сфера на дейност. 

Първите такива, свързани с вятърната 

енергия и добивната промишленост за 

неенергийни цели, вече са публикувани.

Докладът с указанията следва да внесе 

правна яснота както за бизнес общността, 

така и за националните и местните органи, 

така че да се гарантира пълното съответ-

ствие на развойните дейности, провеждани 

съгласно съответните политики на ЕС, със 

съхраняването на биологичното разноо-

бразие. Специфичните за отделните сек-

тори доклади са създадени с помощта на 

специално сформирани работни групи, 

включващи представители на бизнеса, 

научни експерти, национални органи, НПО 

и компетентни отдели на Комисията. Този 

процес на партньорство, диалог и обмен 

на мнения гарантира, че окончателният 

документ ще бъде напълно съобразен 

с нуждите на промишлеността и ще уста-

нови конструктивен диалог с отделните 

сектори за в бъдеще.

Вятърна енергия 

и териториално планиране

Европейската вятърна енергия се разра-

сна бързо през последното десетилетие 

и в момента Европа се счита за световен 

лидер в този сектор. Тя осигурява около 

4 % от общата енергия на ЕС (по данни за 

2008 г.), като този дял се очаква да се утрои 

до 2020 г. благодарение на законодателния 

пакет в областта на климата и околната 

среда на Комисията, което ще доведе до 

значително увеличение в развитието на 

вятърната енергия през следващите години. 

Най-общо производството на вятърна 

енергия не представлява сериозна заплаха 

Централно място в европейската политика 

за биологичното разнообразие заема мре-

жата на „Натура 2000“ – редица защитени 

зони, специално избрани за съхраняване 

на най-ценните европейски области по 

отношение на биологичното разнообразие, 

които приютяват нашите най-редки и застра-

шени видове и местообитания. Създаването 

на мрежата се счита от мнозина за голямо 

постижение относно намаляването на 

загубата на биологично разнообразие, 

но същевременно тя е и обект на конку-

рентни претенции за ползване на включе-

ните в нея територии, които варират от 

такива, свързани с пътищата, железопътния 

транспорт, жилищното строителство, земе-

делието, промишлеността и минното дело, 

до производството на енергия, като много 

от тях играят основна роля в европейските 

стратегии за икономически растеж.

Осигуряване на правна яснота

С оглед гарантирането на устойчиво разви-

тие в една от ключовите части на Директи-

вата за местообитанията – член 6, е обърнато 

специално внимание на осигуряването 

на баланс между опазването, развитието 

и използването на териториите. Той описва 

общата процедура за оценка и одобряване 

на планове и проекти, които могат да имат 

сериозен отрицателен ефект върху обект 

от „Натура 2000“. Комисията вече е подгот-

вила указания за това как най-общо да се 

прилагат тези разпоредби. Създадени са 

редица специфични за всеки сектор ръко-

водни документи с цел да се помогне на 

за дивата природа, но зле разположените 

или проектирани вятърни паркове пред-

ставляват потенциална заплаха за уязвими 

видове и местообитания, включително 

тези, защитени по силата на директивите 

за местообитанията и птиците. 

Доказателства, предоставени от редица 

държави, показват, че повечето заплахи 

могат да бъдат сведени до минимум, като 

се избягват обектите с чувствителни место-

обитания или важни популации от редки 

или застрашени видове, защитени по силата 

на директивите съответно за местообита-

нията и птиците.

Строителството на вятърни паркове 

в обекти от „Натура 2000“ не се изключва 

автоматично, като всеки случай трябва да 

се разглежда отделно. Ръководният доку-

мент оценява риска за различните видове 

и местообитания, чието опазване е задача 

на ЕС и насърчава добрите практики за еко-

логична оценка. Той поставя силен акцент 

върху необходимостта от стратегическо 

териториално планиране. Сред препоръ-

ките му е предложението за изработване 

на карти на уязвими представители на 

дивата природа, което да помогне за опре-

деляне на местоположенията на парковете. 

В тях следва да се посочват области във или 

извън зоните от „Натура 2000“, където може 

да се счита, че строителството на вятърни 

паркове представлява малък, среден или 

висок риск за дивия свят и за природата, 

като така негативното въздействие се 

свежда до минимум.

Неенергийна добивна 

промишленост

Неенергийната добивна промишленост 

(НДП) осигурява голяма част от основните 

суровини за европейските производствени 

За да се подпомогне постигането на обективен баланс между биологичното 
разнообразие и политиките на икономическо развитие, се разработват нови 
ръководни документи за местните органи и бизнеса, които да изяснят въпроса 
за устойчивото земеползване в зоните от „Натура 2000“.

„Натура 2000“ – нови ръководни 
документи за вятърната енергия 
и добивната промишленост

T
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и строителни дейности. През 2007 г. оборо-

тът в този сектор беше около 49 милиарда 

евро, осигурявайки заетост приблизително 

за 287 000 души. Осигуряването на надеж-

ден и безпроблемен достъп до суровини 

е все по-важен фактор за икономическата 

конкурентоспособност в ЕС и се предвижда 

да бъде подкрепено в рамките на Инициа-

тивата за суровините на Европейската 

комисия от 2008 г. 

Добивните дейности във и около зоните 

от „Натура 2000“ не се изключват автома-

тично, но съществува изискване те да 

не накърняват цялостта на обектите от 

„Натура 2000“. Новият ръководен документ 

предлага поетапни указания относно про-

цедурите, които трябва да бъдат следвани 

при оценка на плановете или проектите 

за НДП, които могат да засегнат обектите 

от „Натура 2000“. Той разглежда потенциал-

ното въздействие на дейностите в рамките 

на НДП върху биологичното разнообразие 

и дава насоки за извършването на подхо-

дяща оценка, определянето на наличието 

на отрицателни въздействия върху цялостта 

на даден обект от „Натура 2000“ и тяхното 

смекчаване. Той засяга и добивната дейност 

в морски води.

Както указанията за вятърната енергия, 

така и тези за добивната промишленост 

подчертават значението на стратегиче-

ското териториално планиране и оценка 

като ефективно средство за определяне 

на потенциални сфери на конфликт и по- 

добро интегриране на свързаните сбио-

логичното разнообразие съображения 

в дейностите в рамките на НДП. Те препо-

ръчват създаване на подробна карта на 

минералните ресурси, за да се опреде-

лят наличните видове минерали, тяхното 

местоположение и дали от търговска 

гледна точка се счита, че те подлежат на 

експлоатация.

Ако картите на минералите се нанесат 

върху такива, показващи местоположението 

и границите на обектите от „Натура 2000“, 

ще бъде възможно бързо да се определят 

областите, където няма или съществува 

малък риск от потенциален конфликт и тези 

с висок риск. Въз основа на такава страте-

гическа оценка могат да бъдат предвидени 

по-безопасни алтернативни решения, така 

че бъдещите добивни дейности да бъдат 

разположени далеч от уязвими зони. 

В доклада с указанията се препоръчва 

и разглеждането на алтернативни подходи, 

включително увеличаване на рециклира-

нето за сметка на първична добивна 

дейност. Главната цел е намирането на 

възможно най-голям брой печеливши 

решения, при които се съхраняват мине-

ралните ресурси, докато отрицателното 

въздействие върху обектите от „Натура 2000“ 

се предотвратява или свежда до минимум 

и тяхната цялост се запазва. В това отноше-

ние указанията отчитат и възможността 

обектите за добив на минерали да имат 

положителен принос към биологичното 

разнообразие, като разглеждат и актуални 

примери.

Бъдещи доклади

В момента се работи върху нови документи 

с указания. Предстоят да бъдат публикувани 

инструкции за пристанищата и речните 

устия, като такива за аквакултурите и транс-

порта по вътрешните водни пътища следва 

да бъдат публикувани през 2011 г. T

За повече информация
Всички финализирани документи 

с указания на Комисията, свързани 

с член 6, могат да бъдат открити на 

http://ec.europa.eu/environment/nature/

natura2000/management/guidance_en.htm
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Някога широко разпространена в Унгарската 

равнина, унгарската остромуцунеста усой-

ница днес се среща само в Хансаг, в пасби-

щата близо до границата с Австрия и в 

Кискунсаг, в полета на унгарската „пуща“ 

на юг от Будапеща, където запазените 

популации оцеляват в националния парк 

в Кискунсаг. Остромуцунестата усойница 

е малка, неотровна змия, която може да 

достигне до около 50 см дължина. Естест-

веното й местообитание е значително 

стеснено предимно поради масовото 

разрастване на селското и горското 

стопанство. 

През 2004 г. Унгарското дружество за 

орнитология и опазване на природата 

(MME/ Birdlife Hungary) заедно с дирекция 

„Национален парк Кискунсаг“ и дирекция 

„Национален парк Дунав-Иполи“ поставиха 

началото на проект LIFE – Природа (LIFE04 

NAT/HU/000116) с цел спасяване на унгар-

ската остромуцунеста усойница от непо-

средствено изчезване и гарантиране на 

нейното дългосрочно опазване. 

От ключово значение за постигането 

на тази цел бяха поредица от действия, 

включващи изработване на генетична 

©
 Е

вр
о

п
ей

ск
и

 с
ъ

ю
з

карта на вида и проучване на неговото 

местообитание. Целта бе възстановяване 

на предпочитаните от усойницата зелено-

тревни местообитания и увеличаване на 

обществената информираност чрез кампа-

нии, с които да се възпира унищожаването 

на усойниците от фермерите и местното 

население. Беше създадена и програма за 

размножаване в плен в новосъздадения 

Център за опазване на унгарската остро-

муцунеста усойница. 

Размножаване на усойници 

с цел връщането им в дивата 

природа 

Центърът за опазване се намира на мястото 

на стара ферма, собственост на Национален 

парк Кискунсаг. Програмата за размножаване 

стартира с 10 възрастни усойници, взети 

от четири различни местни популации с цел 

осигуряване на разнообразие. Двойките 

от мъжки и женски екземпляри бяха поста-

вени в телени ограждения, където те можеха 

да се размножават в условия, наподобяващи 

полуестествените зеленотревни местооби-

тания на усойницата. В момента в центъра 

се намират над 800 усойници. 

В дивата природа – наблюдение 

и възстановяване

В сътрудничество с подобен проект LIFE 

в Румъния (LIFE05 NAT/RO/000158) бенефи-

циентът проследи и проучи популациите на 

дивата остромуцунеста усойница в Унгария 

и Румъния, за да оцени степента на опазване 

на този вид и да открие нови популации. 

С помощта на доброволци 26 хектара гори, 

които разделяха две местообитания на 

усойници, бяха превърнати в зелени площи, 

за да се помогне повторното събиране на 

двете субпопулации на усойници. 

Продължително опазване

Успехът на програмата за отглеждане в плен 

осигурява солидна основа за връщането на 

усойниците в дивата природа. В момента 

MME/ BirdLife Hungary ръководи следващ 

проект в Карпатския басейн (LIFE07 NAT/H/

000322), който цели да върне най-малко 

400 усойници в естествените им место-

обитания, като същевременно провежда 

широкомащабно възстановяване на место-

обитанията и голяма разяснителна кампа-

ния за намаляване на опасенията относно 

риска от връщане на отровни змии в при-

родата. Такова връщане се планира за 

Унгария, като се проучват и възможностите 

за бъдещо връщане в дивата природа както 

в Румъния, така и в части на Австрия.  T

За повече информация
за проекта: http://www.rakosivipera.hu/en/

за LIFE: http://ec.europa.eu/life

Унгарската остромуцунеста усойница (Vipera ursinii rakosiensis) 
е най-застрашената змия в Европа, като популацията й наброява 
едва 500 екземпляра в Унгария и Румъния. 

LIFE за унгарската 
остромуцунеста усойница 

T
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Преди една година бе създаден Европейски 

форум на търговците на дребно. Оттогава 

много от неговите членове, включително 

някои от най-известните европейски ком-

пании, поеха доброволен ангажимент за 

намаляване на тяхното въздействие върху 

околната среда. Тези задължения са свър-

зани с предлаганите от тях продукти, 

начина на продажба и общуването им 

с потребителите.

Постигнатият напредък в изпълнението на 

тези първоначални ангажименти, които се 

увеличиха значително през 2010 г., когато 

дейността на форума набра сила, са отра-

зени в доклада „Проследяване на изпълне-

нието на задълженията на търговците на 

дребно по екологичния план за действие 

REAP”, изготвен за Комисията.

Измежду главните избрани приоритети са 

подобряване на енергийната ефективност 

на сградите, увеличаване на продажбите 

на по-устойчиви продукти и усъвършенст-

ван екодизайн. Други актуални теми са 

екологично съобразни системи за дистри-

буция и верига за доставки, използване 

на възобновяема енергия, опаковане на 

продуктите и по-ефективно управление 

на отпадъците. 

Добри практики

В доклада се отбелязва, че първоначално 

членовете на форума поемат различни 

ангажименти. Това може да бъде отраже-

ние на факта, че степента на осведоменост 

за екологичните проблеми е различна 

в различните държави. С течение на 

времето обаче примерите на добри прак-

тики способстват за вдигане на летвата 

в цяла Европа.

Според доклада продаването на право за 

разпространение на стоки е друг въпрос, 

който трябва да се разгледа по-отблизо, 

тъй като това изисква единствено спазване 

на обществените стандарти, а не непре-

менно на екологичните изисквания и на 

пълния набор от ангажименти, който 

може да е поела компанията майка.

Докладът посочва множество примери за 

устойчивост в практиката. Френската верига 

супермаркети Carrefour е увеличила броя 

на биопродуктите със собствената си тър-

говска марка с повече от 80 % от 2006 г. 

насам. Британската верига Marks & Spencer 

увеличи дела от полиестерни продукти, 

произведени от рециклирана пластмаса. 

Asda Wal*Mart намали емисиите си на 

въглероден двуокис от своя автомобилен 

парк с 40 % през последните пет години, 

а испанската верига Mercadona възста-

новява 100 % от отпадъците от опаковки 

в своите магазини и центрове за 

дистрибуция.

Докладът предлага търговците на дребно 

да увеличат усилията си за информиране 

на клиентите си относно техния избор на 

начин на живот. Проучване на Евробаро-

метър от миналата година потвърждава, 

че съществува публичен интерес в това 

отношение. Около една трета (31 %) от 

анкетираните посочват, че най-добрият 

начин, по който търговците на дребно могат 

да рекламират екологично съобразни 

продукти, е да предоставят повече 

информация на клиентите си. T

За повече информация
http://ec.europa.eu/environment/

industry/retail/index_en.htm

Търговците на дребно в Европа изпълняват ангажимента си да използват еколо-
гично съобразни практики и да предлагат по-екологични продукти. Въпреки това 
според един скорошен доклад те биха могли да направят повече за увеличаване 
на публичната информираност относно ползите от устойчиво потребление.

Търговците на дребно демонстрират 
екологична ангажираност

T
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„Икономиката на екосистемите и биологичното разноо-

бразие“ (TEEB) е проучване, стартирано от Г-8 и пет големи 

развиващи се икономики, което поставя акцент върху 

„глобалната икономическа полза от биологичното разноо-

бразие, цената на загубата на биологично разнообразие 

и липсата на защитни мерки, сравнена с цената за пре-

дприемане на ефективни действия“.

В допълнение към основния технически доклад, чиято 

актуализирана версия бе представена на Международната 

конференция за биологичното разнообразие в Нагоя през 

октомври, в рамките на TEEB бяха създадени и по-целена-

сочени проучвания, насочени към политиците от отделните 

държави, бизнеса и местните и регионални власти.

Те посочват начините, по които може да се коригира 

недостатъчното осъзнаване от страна на пазарите на 

значението на екосистемните услуги. Те използват реални 

примери от целия свят, за да покажат как оценяването на 

стойността на биологичното разнообразие е довело до 

промени в политиката, как инвестирането в природното 

богатство може да бъде по-ефективно икономически, 

отколкото измислените от човека решения, и как опазва-

нето може да осигури икономически предимства.

„27 % от ръководителите 
на предприятия в световен 
мащаб, включени в проучване 
на „ПрайсуотърхаусКупърс“ 
през 2009 г., изразяват безпо-
койство относно въздействи-
ето на загубата на биологично 
разнообразие върху перспек-
тивите за растеж на техния 
бизнес.“

Увеличаване 
на стойността на 
биологичното раз-
нообразие и услу-
гите, свързани 
с екосистемите

Липсата на пазарни цени на екосистемните 
услуги и биологичното разнообразие озна-
чава, че ползите, които извличаме от тези 
стоки, които често са публични по своя 
характер, обикновено се пренебрегват или 
се подценяват. Проект „Икономиката на 
екосистемите и биологичното разнообра-
зие“ (TEEB) отправя сигнал към политиците, 
бизнеса и обществеността относно острата 
нужда да обърнат внимание на тези фак-
тори в своето поведение и решения. 

T
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подценяват. Това води до загуба на биоло-

гично разнообразие и вреди на човека. 

Отзвукът е огромен. Около една пета от 

емисиите на парникови газове в световен 

мащаб се дължат само на загубата на 

тропически горски екосистеми. 

Докладът посочва две предизвикателства 

пред политиците – осъзнаването на стой-

ността на природното богатство и включва-

нето му в процеса на вземане на решения. 

Второто е свързано с ефективни и раз-

умни реакции.

Това може да бъде постигнато по различни 

начини: награждаване на тези, които под-

държат или увеличават ползите от еко-

системите чрез осигуряване на плащания; 

преструктуриране на използването на 

субсидии, които в момента възлизат почти 

на един трилион щатски долара годишно, 

от които една трета се използват в подкрепа 

на производството и потреблението на 

изкопаеми горива; прилагането на строга 

регулация за установяване на екологични 

стандарти и режими за отговорност. 

Докладът предлага и увеличаване на 

обхвата на защитените зони, които 

в момента покриват 13,9 % от земната 

повърхност на планетата, 5,9 % от терито-

риалните морета, но само 0,5 % от между-

народните води. Освен защитените 

територии докладът разглежда и необхо-

димостта от инвестиции в екологичната 

инфраструктура в по-широк мащаб. T

Европейски работни места, 
свързани с околната среда

Ако се използва тясното определение, 

ограничаващо се до екологично съобраз-

ните промишлени отрасли и дейности, 

като биологично земеделие, устойчиво 

горско стопанство и екологични видове 

туризъм, приблизително един от 40 евро-

пейци заема длъжност, пряко свързана 

с околната среда. Ако се вземат предвид 

по-широкообхватните сектори, и по- 

специално земеделието, съотношението 

се увеличава до един на десет души. Тези 

работни места имат умножаващ ефект, 

като подкрепят другите икономически 

дейности. Когато се вземат предвид 

всички фактори, се оказва, че един от 

всеки шест заети европейци по някакъв 

начин зависи от околната среда.

Отправната точка се състои във факта, 

че ако не вземат предвид екосистемите 

и биологичното разнообразие, политиците 

често ще правят погрешен избор, когато 

са изправени пред предизвикателства. 

Докладът твърди, че когато тези фактори 

се вземат предвид, това ще доведе до по-

компетентни и вероятно различни реше-

ния, по-добро управление и реални ползи 

за обществото, и по-специално за най-

нуждаещите се части от него, които често 

зависят повече от екосистемните услуги.

Липсата на пазарни цени на екосистемните 

услуги и биологичното разнообразие озна-

чава, че ползите, които извличаме от тях, 

които често са публични по своя характер, 

обикновено се пренебрегват или се 

T TEEB за политиците
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Загубата на биологично разнообразие 

и влошаването на състоянието на еко-

системите представляват сериозен риск 

за бизнеса. Същевременно спирането на 

тези пагубни тенденции предлага сери-

озни възможности особено предвид 

факта, че потребителите все повече 

предпочитат екологично съобразни 

продукти и услуги. 

Докладът твърди, че компании, които раз-

бират и управляват риска от загуба на 

биологично разнообразие и западане на 

екосистемите, създават гъвкави и устойчиви 

модели на работа, бързо използват нови 

бизнес възможности и имат по-голям 

шанс за процъфтяване.

В него се посочва, че както измененията 

на климата стимулираха пазарите на въгле-

роден двуокис и новите бизнес модели, 

така биологичното разнообразие и екоси-

стемните услуги предлагат възможности 

на инвеститорите и предприемачите. Той 

твърди, че търговията със сертифицирани 

земеделски и горски продукти може да 

достигне 900 милиарда щатски долара 

и 50 милиарда щатски долара съответно 

до 2050 г., а тази на пазара за доброволни 

компенсаторни продукти за изместване 

на биоразнообразието – 400 милиона 

щатски долара (в допълнение към много 

по-големия пазар на задължителни ком-

пенсаторни продукти).

Докладът подчертава, че предизвика-

телството пред компаниите е да бъдат 

ИНТЕЛИГЕНТНИ (да си поставят конкретни, 

измерими, постижими и актуални срочни 

цели), и посочва седем съвета в тази връзка. 

Бизнесът следва да определи своето влия-

ние и зависимост от биологичното разно-

образие и екосистемните услуги. Той следва 

да оцени свързаните с това бизнес рискове, 

да създаде подходящи информационни 

системи, да определи ИНТЕЛИГЕНТНИ 

цели и да предприеме действия, за да 

предотврати, сведе до минимум и смекчи 

тези рискове.

Те също следва да се възползват от въз-

можности за икономическа ефективност, 

нови продукти и пазари, цялостна бизнес 

стратегия и действия, свързани с биоло-

гичното разнообразие, в рамките на по-

широки инициативи за корпоративна 

TEEB за бизнесаT

Докладите на 
„ПрайсуотърхаусКупърс“

Проверка на годишните доклади на най-големите 

компании от международната счетоводна компа-

ния „ПрайсуотърхаусКупърс“ през 2008 г. установи, 

че 18 от тях споменават биологичното разноо-

бразие или екосистемите. От тях само шест 

отчитат дейност за намаляване на тяхното влия-

ние върху тези две сфери и само две определят 

биологичното разнообразие като ключов страте-

гически проблем. Въпреки това 89 публикуват 

доклади за устойчивост, като 24 посочват мерки 

за намаляване на влиянието върху биологичното 

разнообразие и екосистемите, а девет характери-

зират своето въздействие върху биологичното 

разнообразие като ключов проблем на устойчи-

вото развитие. Най-често биологичното разноо-

бразие се определя като ключов стратегически 

въпрос от компании, развиващи дейност в облас-

тта на нефта и газа, битовите услуги, химическата 

промишленост, фармацевтичната промишленост 

и хранителните вериги.

социална отговорност, както и да си сътруд-

ничат активно с бизнес партньори, прави-

телството, НПО и гражданското общество. 

Счетоводителите, и по-специално органите 

за финансова отчетност, могат да доприне-

сат съществено, като изработят стандарти 

за установяване и проверка на влиянието 

на бизнеса върху биологичното разноо-

бразие и екосистемите. Съществуват ръко-

водства, принципи и различни методи, но 

повечето от тях са неефективни при коли-

чественото определяне на реалното въз-

действие на корпоративното поведение. T

Екотуризмът е най-бързо разраст-

ващият се сектор от туристическата 

индустрия. През 2004 г. този пазар 

нарасна три пъти по-бързо, отколкото 

целия отрасъл. Световната организация 

по туризъм е изчислила, че парите, хар-

чени за екотуризъм в световен мащаб, 

нарастват годишно с 20 %, което е шест 

пъти повече, отколкото за целия отрасъл.
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Последният доклад по TEEB, публикуван 

през септември, показва на представи-

телите на местните власти как да повишат 

осведомеността си за стойността и услу-

гите, предлагани от природните богат-

ства, като гори, паркове и водни пътища, 

и да спечелят облаги от местната поли-

тика, като управление на градската среда, 

териториално планиране и управление 

на защитените зони.

Той предупреждава, че разхищението 

на ресурси и липсата на достатъчно 

загриженост за нашите природни сис-

теми води до загуба на природните ни 

богатства. Ако тази загуба достигне 

връхна точка, възстановяването и търсе-

нето на алтернативни решения отнемат 

много време, средства и усилия. 

Докладът предлага шест мерки за включ-

ване на екосистемните услуги в местната 

и регионалната политика: уточняване 

и постигане на съгласие по проблемите 

на политиката със заинтересованите 

участници, за да се избегнат недоразу-

мения на по-късен етап; определяне на 

най-подходящите екосистемни услуги; 

определяне на необходимостта от инфор-

мация и избор на подходящи методи за 

оценка; оценка на екосистемите; очер-

таване и оценка на политическите 

възможности; както и оценка на пос-

ледващото влияние върху различните 

групи от обществото. T

За повече информация
www.teebweb.org

TEEB за местните 
и регионалните власти

T

Природата и местните общности

Ню Йорк: градът закупи и възстанови речния 

басейн в Кетскил (Catskill) за 2 милиарда 

щатски долара, за да осигури снабдяването си 

с питейна вода. За сравнение, закупуването на 

аналогична пречиствателна станция щеше да 

струва 7 милиарда щатски долара.

Канбера: местните власти засадиха 400 000 дър-

вета. Това направи града по-зелен, способства 

за регулирането на микроклимата, намаляване 

на замърсяването, подобряване на качеството 

на въздуха, снижаване на енергийните разходи 

от работата на климатиците и намаляване на 

въглеродните емисии. Цялостната полза се оце-

нява между 20 и 67 милиона щатски долара за 

периода от 2008 до 2012 г.

Виетнам: възстановяването на мангрови гори 

в северните крайбрежни региони с инвестиция 

от 1,1 милиона щатски долара доведе до ико-

номии приблизително от 7,3 милиона долара 

годишно от поддръжка на морските диги.

… Какво следва?

„Европейската комисия подкрепи проекта 

TEEB от самото начало и ще продължи да 

работи по тези проблеми след Конференци-

ята за биологичното разнообразие в Нагоя, 

отчитайки решенията, които ще се вземат 

там. Възнамеряваме да извършим по-под-

робно проучване на наличните в рамките 

на ЕС доказателства, като потърсим области 

от нашите политики, в които да приложим 

анализите, разработени по TEEB. Комисията 

също желае да подкрепи инициативи на 

други държави, и по-специално такива от 

развиващия се свят, за да покаже ползите 

и цената на инвестициите в управлението 

на биологичното разнообразие и екосистем-

ните услуги. По-специално ние планираме 

да работим в партньорство с Програмата за 

развитие на ООН (ПРООН), за да подкрепим 

оценката в заинтересовани развиващи се 

държави и да установим връзки с икономи-

чески сектори и планове за развитие.“

Янец Поточник, 

европейски комисар по околната среда

Британската система за оценка и сертификация 

на опазването Conservation Grade, прилагана 

спрямо природосъобразното земеделие, гаран-

тира ефективно хранително производство за 

хранителните марки, производителите и общест-

веността, като развива и биологичното разноо-

бразие, и екосистемните услуги и предотвратява 

изчезването на дивите животни от земеделските 

земи. Екосъобразните земеделски стопани на 

Conservation Grade осигуряват местообитания за 

дивите животни на 10 % от земята си. Лицензирани 

собственици на марката, които използват добива 

от тези стопанства, могат да използват логото на 

Conservation Grade върху своите природосъо-

бразни продукти.
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Постепенното намаляване на биологичната 

активност на почвите може да изглежда 

несъществено за хората, свързани с нея, 

но като цяло то е от съществено значение. 

Тъй като емисиите на парникови газове не 

се съобразяват с националните граници, 

деградацията на почвата в една държава 

има пряко отражение върху изменението 

на климата, което значително надхвърля 

националните й граници. В този смисъл 

почвата наистина се движи.

Почвите са също местообитание и сред-

ство за прехрана за повече от една четвърт 

от световното биологично разнообразие. 

Един квадратен метър земя може да 

съдържа около 10 000 различни органи-

зми. Но освен лошото управление на земе-

ползването животът в нея е застрашен и от 

ерозия, засоляване, замърсяване, запе-

чатване и развитие на урбанизацията 

и транспорта.

Ролята на управлението на почвата за огра-

ничаване на негативните последици от 

изменението на климата и приспособяване, 

както и за опазване на биологичното раз-

нообразие беше основна тема на важна 

конференция, проведена в Брюксел на 

23 и 24 септември.

Участниците обсъдиха връзката между 

почвата и изменението на климата: орга-

ничната почва е вторият най-голям източник 

на въглерод на планетата след океаните. 

Само почвите на ЕС съдържат повече от 

70 милиарда тона органичен въглерод. 

Въпреки това деградацията на почвите 

продължава. В Швеция органичният въгле-

род в почвата намалява с 1 % годишно 

през последните 50 години. При условие 

че степента на биологична дейност е пряко 

свързана с нивата на въглерод в почвата, 

икономическата жизненост на шведските 

ферми може да се окаже застрашена след 

четвърт век. 

Нов атлас на биологичното 

разнообразие на почвите

На конференцията беше официално 

представен „Европейски атлас на биоло-

гичното разнообразие на почвите“. 

Публикуван от Съвместния изследовател-

ски център на Комисията, той съдържа 

карта на потенциалните заплахи за биоло-

гичното разнообразие на почвите в Европа 

по показатели, като е поставен акцент върху 

областите, които са изложени на най-голям 

риск. Това са части от Обединеното кралство, 

Северна Франция, Белгия, Нидерландия 

и Люксембург, като висока степен на риск 

е установена и в други държави-членки.

Подчертавайки необходимостта от по-

широко осъзнаване на важната роля на 

почвата в нашия живот, комисарят по окол-

ната среда Янец Поточник заяви: „Ние няма 

да изпълним нашите цели, свързани с опаз-

ването на биологичното разнообразие, 

борбата с изменението на климата и запаз-

ването на нашите ресурси, докато не 

осъзнаем значението на почвите. Колкото 

по-скоро стане това, толкова по-добре.“ 

Комисията продължава да упражнява натиск 

върху националните правителства за при-

емане на проекта на Рамковата директива 

за почвите, като настоява, че това ще оси-

гури ясна европейска рамка за защита на 

почвите, давайки на всяка държава-членка 

свобода относно начина за постигане на 

общите цели. Директивата е блокирана 

от Съвета на ЕС от декември 2007 г. T

За повече информация
http://ec.europa.eu/environment/soil/

biodiversity_conf.htm

http://ec.europa.eu/environment/soil/

index_en.htm

T Връзката между почвата, изменението на 
климата и биологичното разнообразие
Прекалено много хора приемат почвата за даденост. Учените са все по-наясно 
с тясната връзка между почвата, изменението на климата и биологичното 
разнообразие за разлика от експертите, политиците и обществеността. Тази 
информационна празнота трябва да бъде премахната, ако обществото иска 
да разреши успешно своите два най-сериозни екологични проблема.
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Всяка година между 200 и 600 големи, 

излезли от употреба, кораби се чупят 

и рециклират, предимно при примитивни 

условия на бреговете на Индия, Бангладеш 

и Пакистан. Тази дейност осигурява хиляди 

работни места, но липсата на екологична 

защита и мерки за безопасност водят до 

голям брой злополуки, риск за здравето 

и замърсяване на значителна част от 

крайбрежните зони. 

Предвид факта, че една четвърт от търгов-

ските кораби по света плават под флаговете 

на държави-членки на ЕС и около 40 % от 

тях са притежание на европейски компа-

нии, ЕС носи специална отговорност за 

безопасното нарязване за скрап и рецикли-

ране на стари кораби.

Тъй като те могат да съдържат екологично 

опасни вещества, като азбест, тежки метали, 

въглеводороди, разрушаващи озоновия 

слой вещества и други подобни, свързаните 

с ЕС кораби, предназначени за нарязване 

на скрап и рециклиране, попадат в при-

ложното поле на Регламента на ЕС относно 

превоза на отпадъци и Базелската конвен-

ция за контрол на трансграничното дви-

жение на опасни отпадъци и тяхното 

обезвреждане. 

Нова цялостна международна 

конвенция за рециклирането 

Едно от важните събития напоследък беше 

приемането на Хонконгската международна 

конвенция за безопасно и екологично съо-

бразно рециклиране на кораби по време 

на Конференцията за рециклиране на 

кораби на Международната морска орга-

низация (ММО) през май 2009 г. 

ЕС отбелязва напредък 
в координирането на действията 
по разглобяване на кораби за скрап

Съдържанието на тази конвенция, създа-

дено от основните заинтересовани учас-

тници от цял свят през последните три 

години, се основава на широк и цялостен 

подход. От една страна, то е свързано 

с проектирането, строителството, работата 

и подготовката на корабите за по-безопасно 

и екологично съобразно рециклиране, 

а от друга страна, с безопасната работа на 

съоръженията за рециклиране на кораби.

В своя оценка, извършена по поръчка на 

Съвета на министрите на ЕС, Европейската 

комисия достига до заключението, че 

Хонконгската конвенция ще запълни много 

от съществуващите празноти в действащата 

правна рамка. Държавите на флага могат да 

счетат за уместно да се присъединят към 

тази конвенция, която съдържа ясна и срав-

нително опростена система от правила, 

удовлетворяваща публичната необходи-

мост от безопасно и екологично съобразно 

рециклиране на кораби, без да се създават 

ненужни утежнения за собствениците на 

кораби и за администрациите. 

През октомври 2009 г. Съветът на минист-

рите призова всички държави-членки на 

ЕС (които членуват самостоятелно в ММО) 

приоритетно да ратифицират Хонконгската 

конвенция. Франция първа ще ратифицира 

документа, който трябва да бъде подписан 

от 15 отделни държави (представляващи 

40 процента от световния тонаж и мини-

мум 3 % от капацитета за рециклиране на 

кораби), за да влезе в сила. 

На същото заседание европейските 

министри по околната среда също прика-

ниха държавите-членки да ратифицират 

приоритетно Хонконгската конвенция, 

за да улеснят възможно най-ранното 

й влизане в сила и да осигурят реална 

и ефективна промяна в тази област. T 

За повече информация
http://ec.europa.eu/environment/

waste/ships/

T

Според анализ на Европейската комисия някои от недостатъците в упражнявания 
в момента контрол върху разглобяването за скрап и рециклирането на стари кораби 
могат да бъдат премахнати с подписването от страна на държавите-членки на ЕС 
на новата Конвенция от Хонконг.
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рекламна кампания във вестниците и елек-

тронните медии, многоезичен уебсайт, 

рекламен интернет клип и кампания чрез 

социалната мрежа Facebook. 

Кампанията се основава на мотото: 

„Биологичното разнообразие. Това касае 

всички ни.“ Ключов акцент в нея беше 

Световният ден на биологичното разноо-

бразие на 22 май, по време на който бяха 

проведени полезни информационни 

инициативи като „Десет съвета за опаз-

ване на разнообразието“.

Специално създадени нагледни компо-

ненти играят важна роля в кампанията: 

силуетът на човешко тяло, съставено от 

образи на всички растения и животни на 

Земята, представлява главното лого на 

кампанията. Използвани са и други сим-

воли, като лястовичката, пчелата, дървото 

и морския бряг, за да покажат различни 

аспекти от проблема със загубата на 

биологично разнообразие.

Рекламни билбордове, показващи обър-

ната по гръб умираща пчела, съдържат 

отрезвяващия надпис: „Ако пчелите изчез-

нат, ще трябва да се плащат милиони, за да 

се върши това, което те правят безплатно.“ 

Други провокиращи въпроси са: „Какво 

умира в действителност с отсичането на 

един дъб?“ и „Ако крайбрежната ивица 

бъде унищожена, къде ще ходим на 

почивка?“

Една силно въздействаща инициатива 

– представена под формата на рекламен 

интернет клип – която цели да шокира 

обществените възприятия, показва очер-

тания с тебешир, напомнящи на място 

на криминално престъпление, които по 

чудо оживяват и започват да се движат 

из града. Филмът е гледан повече от един 

милион пъти в Европа (вижте връзката по- 

долу). Група във Facebook приканва посе-

тителите на сайта да си намерят нови 

приятели, по-специално лястовички, 

катерички, жаби и дъбови дървета. 

Как се възприема всичко това?

Уебсайтът е бил посетен почти 2,9 мили-

она пъти между месеците март и юли, което 

представлява 23 % от посещенията на сайта 

на Генерална дирекция „Околна среда“ за 

този период. 

Със своите посетители от повече от 

110 държави страниците за абонати на 

Facebook досега са накарали 72 000 активни 

потребители да се обявят за привърженици 

на биологичното разнообразие, а повече 

от 20 000 да обявят, че харесват тези 

страници. T

За повече информация и за 
да видите клипа, посетете:
http://ec.europa.eu/environment/

biodiversity/campaign/

www.weareallinthistogether

http://apps.facebook.com/biodiversity/

По-голямата публична подкрепа и разбиране на значението на опазването 
на биологичното разнообразие са ключовите цели на кампания за повишаване 
на информираността, стартирана от Европейската комисия. Предвид почти 
тримилионния брой на посещенията на уебсайта в началото на настоящата 
година кампанията очевидно започва да дава резултати.

Биологичното разнообразие – 
кампанията за обществена 
информираност набира скорост 

T

Важен проблем през 2010 г., обявена от 

ООН за година на биологичното разноо-

бразие, е ниското ниво на разбиране по 

този въпрос въпреки огромното му значе-

ние за глобалната икономическа система.

Ситуацията се променя с провежданата от 

ЕС кампания, която цели да убеди хората 

от всички възрасти и професии, че загубата 

на биологично разнообразие е пряко 

свързан с тях проблем и ги насърчава да 

се включат лично в усилията за неговото 

опазване.

Общото впечатление от наскоро проведе-

ните проучвания е, че биологичното раз-

нообразие е или непознато, или се свързва 

с далечната дива природа. Изглежда, че се 

отдава малко значение на биологичното 

разнообразие в контекста на всекиднев-

ния живот в градовете. Не всички приемат, 

че човечеството е основна причина за 

унищожаването на биологичното разноо-

бразие. Особено безпокойство предизвиква 

обстоятелството, че отделните действия 

изглеждат безсмислени в сравнение 

с мащаба на проблемите. 

Програмата за увеличаване на информира-

ността, която стартира през март, включва 
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Нови публикации
„ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ:
Оценка 2010 г.“
Четири години след стартирането на 

Плана за действие на ЕС по отношение 

на биологичното разнообразие Европейската комисия публикува 

оценка на въздействието му върху биологичното разнообразие 

в Европа. Докладът от 36 страници прави преглед на подробната 

оценка на плана за действие и на постигнатия напредък във всяко 

едно от 150-те полета на действие, съдържащи се в него. Той включва 

и резюме на Основния доклад за биологичното разнообразие на ЕС 

от 2010 г., изготвен от Европейската агенция за околната среда, в който 

са посочени последните факти и числа за състоянието и тенденциите, 

свързани с различните компоненти на биологичното разнообразие 

и екосистемите на ЕС. T

Документът (в PDF формат) е достъпен на английски, френски 

и немски език на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/

bap_2010/brochure.pdf 

„Да направим нашите 
градове привлекателни 
и устойчиви“ 
Близо 75 % от европейците живеят 

в градове и градски зони и до 2020 г. 

тези числа се очаква да нараснат до 

80 %. ЕС е поел ангажимент да направи 

европейските градове здравословни, привлекателни и устойчиви 

и да подобри качеството на живот на техните жители. Европейската 

комисия публикува нова брошура от 36 страници, показваща мно-

гобройните начини, по които ЕС подкрепя гражданите и местните 

органи в усилията им да направят нашите големи и малки градове 

чисти и здравословни, зелени и приятни, ефективни и устойчиви, 

добре управлявани и демократични.

Пренаселеност, замърсяване от трафика, шум и промишлени еми-

сии – това са само част от проблемите, които са обект на постоянно 

наблюдение и усилия за преодоляването им, като ЕС работи тясно 

с държавите-членки и местните власти, за да преодолее тези пре-

дизвикателства и да гарантира високо ниво на защита в градската 

среда. ЕС предприема и други важни стъпки, като изработване на 

политики, приемане на законодателство за минимални стандарти 

за качество, насърчаване на сътрудничеството и осигуряване на 

финансови средства в подкрепа на инициативи особено в необла-

годетелствани европейски региони.  T

Брошурата е достъпна на английски език на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/docs/about/

cities %20of %20the %20future_web.pdf

Дневен ред

Закриване на Международната година 

на биологичното разнообразие 

11 – 12 декември 2010 г., Каназава, Япония

Тази заключителна конференция на Международната година на 

биологичното разнообразие ще представи в по-конкретна и пра-

гматична форма поетите в Нагоя ангажименти по отношение на 

биологичното разнообразие пред бизнеса, потребителите и заинте-

ресованите участници и преди всичко ще покаже важността и значе-

нието на биологичното разнообразие за обществото. 

Събитието ще постави акцент върху резултатите от източници като 

проучването по TEEB, конференцията в Гент от септември 2010 г., 

семинара на тема „Оценка на екосистемните услуги“ на европейско 

равнище и Конференцията за биологичното разнообразие в Нагоя. 

Нейното основно послание е, че биологичното разнообразие 

е много повече от съхраняване на природата.

То ще бъде и повод за обявяването на Международната година 

на горите (2011 г.), инициатива на Организацията на обединените 

нации, която цели повишаване на информираността за устойчи-

вото управление, опазването и устойчивото развитие на всички 

видове гори.

Международната година на горите – 2011 г., ще предложи уникална 

възможност да бъдат показани успешните примери и ценните поуки, 

свързани с насърчаването на устойчиво управление на горите. Тя ще 

помогне да се насочи вниманието към осигуряване на по-голямо 

публично участие в свързани с горите дейности по целия свят. T

http://www.un.org/en/events/iyof2011/ 

9-а сесия на Форума на ООН за горите 

24 януари – 4 февруари, Ню Йорк

Форумът на ООН за горите беше създаден през 2000 г. с цел 

насърчаване на управлението, опазването и устойчивото 

развитие на всички видове гори. Неговите цели са следните:

•  обръщане на тенденцията към загуба на гори по целия свят 

чрез устойчиво горско управление;

•  увеличаване на основаващите се на горите икономически, 

социални и екологични ползи;

•  значително разширяване на площта на устойчиво управля-

вани гори и на обема на получените от тях горски продукти;

•  обръщане на тенденцията към намаляване на официалната 

помощ за устойчиво управление на горите и мобилизиране 

на нови и допълнителни финансови ресурси.

По време на 9-ата сесия на Форума в щабквартирата на ООН ще 

бъде обявена официално Международната година на горите. Това 

ще стане по време на заседанието на високо равнище (2 и 3 февру-

ари 2011 г.), в което се очаква да вземат участие държавни ръко-

водители и министри. Програмата включва панелни дискусии на 

високо равнище, медийни дейности, прожектиране на филми, 

валидирането на възпоменателната пощенска марка на ООН, 

посветена на Международната година на горите и др.  T

http://www.un.org/esa/forests/

Освен ако не е посочено друго, изданията са достъпни безплатно

чрез EU Bookshop на: bookshop.europa.eu или от Информационния 

център (BU-9 0/11) на Генерална дирекция „Околна среда“, 

Европейска комисия, B-1049 Брюксел, Белгия.



„Познания за морската 
среда 2020“: по-добро 
разбиране на нашите 
морета

Предложението на Комисията цели 

да подобри и да осигури по-големи ползи 

от познанията за европейската морска среда. 

Развитието на интензивността на риболов-

ната дейност, крайбрежните дейности, 

плавателните практики, енергийната инфра-

структура в морето и увеличаването на 

парниковите газове в атмосферата водят 

до изменения в европейските морета. 

Те засягат естествения ритъм и цикъл на 

морския свят. Тъй като кръговратът на 

океаните определя суровия или мек харак-

тер на сезоните в Европа, влиянието на тези 

изменения се чувства и навътре в сушата.

Инициативата „Познания за морската 

среда 2020“ е предназначена да помогне 

на учените да осъзнаят тези промени, да 

предвидят бъдещите събития и да следят 

поведението на моретата. Тя цели да намали 

оперативните разходи за хора, ползващи 

морски данни, да осигури по-широк достъп 

до наличните качествени данни и да гене-

рира допълнителни познания за европей-

ските морета и океани.

За повече информация
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

Европейската агенция 
за околната среда: 
нови публикации

В навечерието на най-важните междуна-

родни преговори относно изменението 

на климата и биологичното разнообразие 

в края на годината Европейската агенция за 

околната среда публикува два много акту-

ални доклада през октомври. Докладът на 

тема: „Проследяване на напредъка в Европа 

по изпълнението на ангажиментите от 

Киото и целите за 2020 г.“, прави преглед на 

усилията на ЕС, неговите държави-членки, 

Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Докладът 

се основава на данни за емисиите от парни-

кови газове в Европа за 2008 г. Наличието 

на данни за емисиите през 2009 г. в някои 

случаи помага на авторите да направят 

двегодишна оценка за ЕС и някои 

държави-членки.

Оценка на биологичното разнообразие 

в Европа – докладът за 2010 г. разглежда 

състоянието на биологичното разноо-

бразие и тенденциите в Европа. Той прави 

анализ на основните инструменти на поли-

тиката, които се прилагат в ЕС, и хвърля 

поглед върху междусекторни проблеми, 

като туризма и градското планиране. В него 

са използвани показателите на проекта 

относно рационализирането на европей-

ските показатели за биоразнообразието 

(SEBI 2010) и други национални и регио-

нални данни.

За повече информация 
http://www.eea.europa.eu/publications

ЕС отбелязва 9-ата европейска 

седмица на мобилността под 

мотото: „Пътувай разумно, 

живей по-добре“ 

Повече от 2 000 малки и големи градове 

се включиха в Европейската седмица на 

мобилността от 16 до 22 септември, като 

предложиха на своите жители широк 

спектър от дейности, които насърчават 

устойчивата мобилност. Мотото на кампа-

нията от 2010 г. – „Пътувай разумно, живей 

по-добре“ – отразяваше загрижеността за 

вредния ефект на градския транспорт 

върху здравето на гражданите. 

Миналогодишният победител в Европей-

ската седмица на мобилността, гр. Гевле, 

Швеция, отново представи амбициозна 

програма. Дискусиите относно транспорта, 

здравето и околната среда се допълваха 

от инициативи на открито, включително 

състезание по скейтборд, мероприятия 

за колоездачи и туристически обиколки 

с водач. В Бърно (Чешката република) 

се организира обучение и обществени 

упражнения под звуците на музика на 

открито, а властите в гр. Корк (Ирландия) 

въведоха зони с ограничение на скоростта 

до 30 км. Кулминацията на събитието беше 

Денят без автомобили, отбелязан повсе-

местно на континента. 

За повече информация 
www.mobilityweek.eu
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