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Nyilvános konzultáció a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós szakpolitikai 
kezdeményezésekről

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia értékelése, az 
idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós 
rendelet alkalmazásának felülvizsgálata, 
valamint 2030-ig megvalósítandó kötelező 
erejű uniós természetvédelmi helyreállítási 
célok kidolgozása

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Bevezetés

A Bizottság nyilvános konzultációt folytat annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön a biológiai 
sokféleséggel (biodiverzitással) kapcsolatos számos kulcsfontosságú kezdeményezéshez:

a  (2011-2020) biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia
értékeléséhez,
az  alkalmazásának felülvizsgálatához,idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet
kötelező erejű uniós természetvédelmi helyreállítási célok kidolgozásához, ami a 2030-ig tartó 

 egyik kulcsfontosságú kötelezettségvállalása.időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia

Ez a konzultáció három különböző felmérésre terjed ki, a fenti kezdeményezések szerint.

Ön tetszés szerint választhat, hogy minden kérdést megválaszol-e vagy csak egy vagy két szakaszt, 
attól függően, hogy azok mennyire relevánsak az Ön vagy szervezete számára.

A fenti szakpolitikai kezdeményezések összekapcsolódnak. Az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégiája meghatározta az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos szakpolitikai 
keretét a 2011 és 2020 közötti időszakra. A stratégia értékelése jelenleg folyik. Az idegenhonos inváziós 
fajokról szóló uniós rendeletet a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó fenti biodiverzitási stratégia 5. céljának 
végrehajtása keretében fogadták el. Alkalmazásának felülvizsgálata inputtal szolgál a végrehajtás 
j av í t ásához ,  va l am in t  az  5 .  cé l  é r t éke l éséhez .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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Májusban a Bizottság közzétette a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási stratégiát, amelynek célja, 
hogy 2030-ig a helyreállítás útjára helyezze az EU biológiai sokféleségét. A stratégia egyik alapvető 
kötelezettségvállalása, hogy 2021 végéig javaslatot terjeszt elő egy jogilag kötelező erejű eszközre, amely 
uniós célokat határoz meg a károsodott ökoszisztémák 2030-ig történő helyreállítására.

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia végrehajtása során a 2011-2020-as 
szakpolitikai időszak tanulságait levonva igyekszünk javítani a kulcsfontosságú intézkedések tervezését és 
v é g r e h a j t á s á t .

Válasza elemzésének megkönnyítése érdekében

kérjük, fogalmazzon tömören,
a „kiegészítő megjegyzések” szövegmezők csak korlátozott karakterszámot tesznek lehetővé, de 
válaszához dokumentumokat tölthet fel, vagy releváns online tartalomra mutató linkeket adhat meg,
bár minden kérdés esetében kiválaszthatja a „Nem tudom / nincs véleményem”‘ választ, kérjük, 
lehetőség szerint adjon konkrét válaszokat (hogy hasznos bizonyítékokat gyűjthessünk).

Mentés és elküldés
Ha a „Mentés vázlatként” gombra kattintott (a kérdőív megválaszolásának későbbi befejezése céljából), 
mentse el számítógépén az EUSurvey eszköz által küldött új linket. E nélkül nem fog tudni újra hozzáférni a 
r é s z b e n  k i t ö l t ö t t  k é r d ő í v h e z .  

A megválaszol t  kérdőívet  e lküldése után le is  tö l thet i .  

A csillaggal (*) jelölt kérdések megválaszolása kötelező. Adatvédelmi politikánkról a mellékelt adatvédelmi 
n y i l a t k o z a t b a n  o l v a s h a t .

Kapcsolattartás
Technikai probléma esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot  ügyfélszolgálatunkkal.CENTRAL HELPDESK

Van-e további kérdése?
Amennyiben igen, az  funkcionális e-mail-címen léphet velünk ENV-BIODIVERSITY@ec.europa.eu
kapcsolatba.

Kiket keresünk meg a konzultációval?
A konzultációban minden érdeklődő köz- vagy magánszervezet vagy magánszemély részt vehet. 

Különösen érdekelnek bennünket a biológiai sokféleség kezelésével, helyreállításával és védelmével 
foglalkozó, vagy az EU biodiverzitási politikájának különböző aspektusai által érintett szervezetektől és 
magánszemélyektől - például az egyes kormányzati szintektől és irányító hatóságoktól, nem kormányzati 
szervezetektől, tudományos köröktől, tanácsadóktól, földkezelőktől, tervezőktől és fejlesztőktől, az ipar, az 
üzleti és a pénzügyi ágazat képviselőitől - érkező visszajelzések.

A válaszadó adatai

*



3

A következő nyelven töltöm ki a kérdőívet:
angol
bolgár
cseh
dán
észt
finn
francia
görög
holland
horvát
ír
lengyel
lett
litván
magyar
máltai
német
olasz
portugál
román
spanyol
svéd
szlovák
szlovén

A kérdőívet a következő minőségemben töltöm ki:
tudományos intézmény/kutatóintézet képviseletében
vállalkozói szövetség képviseletében
vállalat/üzleti szervezet képviseletében
fogyasztói szervezet képviseletében
uniós polgárként
környezetvédelmi szervezet képviseletében
harmadik ország állampolgáraként
nem kormányzati szervezet (NGO) képviseletében

*
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hatóság képviseletében
szakszervezet képviseletében
Egyéb

Kérjük, adja meg tevékenységi ágazatát!
Mezőgazdaság
Akvakultúra (az algákat is beleértve)
Polgári védelem
Építőipar
Kultúra
Oktatás
Energiaügy
Környezet
Halászat és akvakultúra
Élelmiszeripar
Erdőgazdálkodás
Egészségügy
Ipar
Biztosítás
Nemzetközi együttműködés
Bányászat
Területrendezés - szárazföldi
Területrendezés - termőföldi
Idegenforgalom és szabadidő
Kereskedelem
Közlekedés
Hulladékgazdálkodás
Vízgazdálkodás
Egyéb

Egyéb, kérjük, adja meg.
legfeljebb 25 karakter

Utónév*
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Vezetéknév

E-mail-cím (nem kerül közzétételre)

Származási ország
Kérjük, adja meg származási országát, vagy azt az országot, ahol szervezetének székhelye található.

Afganisztán Eritrea Kongói 
Demokratikus 
Köztársaság

Puerto Rico

Åland-szigetek Északi-Mariana-
szigetek

Koszovó Réunion

Albánia Észak-Korea Közép-afrikai 
Köztársaság

Románia

Algéria Észak-
Macedónia

Kuba Ruanda

Amerikai 
Szamoa

Észtország Kuvait Saint-
Barthélemy

Amerikai Virgin-
szigetek

Etiópia Laosz Saint Kitts és 
Nevis

Andorra Falkland-
szigetek

Lengyelország Saint Lucia

Angola Fehéroroszorsz
ág

Leshoto Saint-Martin

Anguilla Feröer szigetek Lettország Saint-Pierre 
és Miquelon

Antarktisz Fidzsi Libanon Saint Vincent 
és Grenadine-
szigetek

Antigua és 
Barbuda

Finnország Libéria Salamon-
szigetek

Argentína Francia Déli és 
Antarktiszi 
Területek

Líbia Salvador

*

*

*
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Aruba Francia Guyana Liechtenstein San Marino
Ausztrália Franciaország Litvánia São Tomé és 

Príncipe
Ausztria Francia 

Polinézia
Luxemburg Seychelle-

szigetek
Az Amerikai 
Egyesült 
Államok Külső 
Szigetei

Fülöp-szigetek Madagaszkár Sierra Leone

Azerbajdzsán Gabon Magyarország Sint Maarten
Bahama-
szigetek

Gambia Makaó Spanyolország

Bahrein Ghána Malajzia Srí Lanka
Banglades Gibraltár Malawi Suriname
Barbados Görögország Maldív-szigetek Svájc
Belgium Granada Mali Svalbard és 

Jan Mayen
Belize Grönland Málta Svédország
Benin Grúzia Man-sziget Szamoa
Bermuda Guadeloupe Marokkó Szaúd-Arábia
Bhután Guam-sziget Marshall-

szigetek
Szenegál

Bissau-Guinea Guatemala Martinique Szent Ilona, 
Ascension és 
Tristan da 
Cunha

Bolívia Guayana Mauritánia Szerbia
Bonaire, Sint 
Eustatius és 
Saba

Guernsey Mauritius Szingapúr

Bosznia-
Hercegovina

Guinea Mayotte Szíria

Botswana Haiti Mexikó Szlovákia
Bouvet-sziget Heard-sziget és 

McDonald-
szigetek

Mianmar/Burma Szlovénia
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Brazília Hollandia Mikronézia Szomália
Brit Indiai-
óceáni Terület

Honduras Moldova Szudán

Brit Virgin-
szigetek

Hongkong Monaco Szváziföld

Brunei Horvátország Mongólia Tádzsikisztán
Bulgária India Montenegró Tajvan
Burkina Faso Indonézia Montserrat Tanzánia
Burundi Irak Mozambik Thaiföld
Chile Irán Namíbia Togo
Ciprus Írország Nauru Tokelau-

szigetek
Clipperton-
sziget

Izland Németország Tonga

Comore-
szigetek

Izrael Nepál Törökország

Cook-szigetek Jamaica Nicaragua Trinidad és 
Tobago

Costa Rica Japán Niger Tunézia
Csád Jemen Nigéria Türkmenisztán
Csehország Jersey Niue Turks- és 

Caicos-
szigetek

Curaçao Jordánia Norfolk-sziget Tuvalu
Dánia Kajmán-

szigetek
Norvégia Uganda

Dél-Afrika Kambodzsa Nyugat-
Szahara

Új-Kaledónia

Déli-Georgia és 
Déli-Sandwich-
szigetek

Kamerun Olaszország Új-Zéland

Dél-Korea Kanada Omán Ukrajna
Dél-Szudán Karácsony-

sziget
Örményország Uruguay

Dominika Katar Oroszország Üzbegisztán
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Dominikai 
Köztársaság

Kazahsztán Pakisztán Vanuatu

Dzsibuti Kelet-Timor Palau Vatikánváros
Ecuador Kenya Palesztina Venezuela
Egyenlítői-
Guinea

Kína Panama Vietnam

Egyesült 
Államok

Kirgizisztán Pápua Új-
Guinea

Wallis és 
Futuna

Egyesült Arab 
Emírségek

Kiribati Paraguay Zambia

Egyesült 
Királyság

Kókusz-szigetek Peru Zimbabwe

Egyiptom Kolumbia Pitcairn-
szigetek

Zöld-foki-
szigetek

Elefántcsontpart Kongó Portugália

Alkalmazási kör
Nemzetközi
Helyi
Nemzeti
Regionális

Az irányítás szintje
Helyi hatóság
Helyi ügynökség

Az irányítás szintje
Parlament
Hatóság
Ügynökség

A szervezet neve
legfeljebb 255 karakter

A szervezet mérete

*

*

*

*

*
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mikrovállalkozás (1-9 alkalmazott)
kisvállalkozás (10-49 alkalmazott)
középvállalkozás (50-249 alkalmazott)
nagyvállalat (legalább 250 alkalmazott)

Átláthatósági nyilvántartási szám
legfeljebb 255 karakter

Ellenőrizze, hogy szervezete szerepel-e az . Ez az uniós döntéshozatalt befolyásolni átláthatósági nyilvántartásban
kívánó szervezetek adatbázisa, amelybe önkéntes alapon lehet regisztrálni.

A Bizottság a nyilvános konzultációhoz beérkezett összes hozzászólást közzéteszi. Eldöntheti, hogy a 
hozzászólásának közzétételekor szeretné-e, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, vagy inkább 
névtelen kíván maradni. Az átláthatóság érdekében a válaszadó típusát (például: „vállalkozói 
szövetség”, „fogyasztói szervezet”, „uniós polgár”), származási országát, a szervezet nevét és 
méretét, valamint átláthatósági nyilvántartási számát mindig közzétesszük. E-mail-címét soha nem 

 Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb adatvédelmi lehetőséget. Az fogjuk nyilvánosságra hozni.
alapértelmezett adatvédelmi lehetőségek a választott válaszadói profilon alapulnak.

A hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai
A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Kérjük, jelezze, hogy hozzájárul-e személyes 
adatai nyilvánosságra hozatalához, vagy szeretne anonim maradni.

Névtelen
A konzultációban részt vevő válaszadói profilját, származási országát és az 
Ön hozzászólását változtatás nélkül közzétesszük. Nevét nem tesszük 
közzé. Kérjük, a konzultációra adott válaszaiban ne tüntessen fel személyes 
adatokat.
Nyilvános
Az Ön nevét, a konzultációban részt vevő válaszadói profilját, származási 
országát és hozzászólását közzétesszük.

A hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai
A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Kérjük, jelezze, hogy hozzájárul-e személyes 
adatai nyilvánosságra hozatalához, vagy szeretne anonim maradni.

Névtelen
Csak a szervezet adatait tesszük közzé: A konzultációban részt vevő 
válaszadói profilját, az Ön által képviselt szervezet nevét, valamint 
átláthatósági nyilvántartási számát, méretét, származási országát és az Ön 

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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hozzászólását változtatás nélkül közzétesszük. Nevét nem tesszük közzé. 
Kérjük, ha névtelen kíván maradni, a konzultációra adott válaszaiban ne 
tüntessen fel személyes adatokat.
Nyilvános
Közzétesszük a szervezet és a válaszadó adatait: A konzultációban részt 
vevő válaszadói profilját, az Ön által képviselt szervezet nevét, valamint 
átláthatósági nyilvántartási számát, méretét, származási országát és az Ön 
hozzászólását közzétesszük. Nevét szintén közzétesszük.

Elfogadom a .személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket

I. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia értékelése

Bevezetés

A biológiai sokféleség - a Földön élő élet sokfélesége - alapvető fontosságú az emberi jólét, a társadalmi-
gazdasági fejlődés, valamint az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az azokhoz való alkalmazkodás 
szempontjából. A föld és tenger használatának ember okozta megváltozása, a biológiai erőforrások túlzott 
kiaknázása, a szennyezés, a természeti és ember okozta katasztrófakockázatok, az éghajlatváltozás és az 
idegenhonos inváziós fajok terjedése miatt azonban mind az EU-ban, mind világszerte óriási nyomás 
nehezedik a biológiai sokféleségre. A biológiai sokféleség soha nem látott mértékben romlik az EU-ban és 
világszerte. Ennek következtében a Föld ökoszisztémái egyre kevésbé képesek kielégíteni az emberi 
szükségleteket, mérsékelni az éghajlatváltozást és alkalmazkodni ahhoz.

Az  (2011-2020) az volt a célja, hogy 2020-ig EU 2020-ig teljesítendő biodiverzitási stratégiájának
megállítsa és visszafordítsa az EU-ban a biodiverzitás csökkenését, és segítsen megelőzni a biológiai 
sokféleség globális csökkenését - ezáltal pedig elősegítse, hogy az ökoszisztémák továbbra is képesek 
legyenek kiszolgálni az emberi igényeket. Ennek elérése érdekében a stratégia hat célt tűzött ki:
1. cél Az EU madárvédelmi irányelvének és élőhelyvédelmi irányelvének teljes körű végrehajtása
2. cél Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása
3. cél A mezőgazdaság és az erdészet biológiai sokféleség fenntartásában és helyreállításában játszott 
szerepének növelése
4. cél A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák fenntartható kiaknázásának biztosítása
5. cél Az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelem
6. cél Hozzájárulás a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez

Az egyes célok több tevékenységre vannak lebontva. A stratégia több területet érintő intézkedéseket is 
tartalmazott a természet és a biológiai sokféleség védelme céljából rendelkezésre álló források 
mozgósítására, a tudás megerősítésére és az érdekelt felekkel való partnerségek kialakítására a stratégia 
végrehajtása érdekében.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
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A Bizottság jelenleg végzi a ,stratégia értékelését hogy megvizsgálja annak eredményességét, 
hatékonyságát, más szakpolitikákkal való koherenciáját, relevanciáját és uniós hozzáadott értékét. A 
Bizottság 2021-ben teszi közzé az értékelésről szóló jelentését. A bizottsági jelentés mellékletként 
tartalmazni fogja a konzultációs tevékenységek és eredmények összefoglalását.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?
E nyilvános konzultáció a fenti értékelés része. Szeretnénk megismerni véleményét a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásáról, annak főbb eredményeiről 
és kudarcairól, sikertényezőiről és akadályairól; arról, hogy miként működött közre más szakpolitikákkal; és 
hogy abban Ön hogy vett részt, illetve milyen pozitív vagy negatív hatást gyakorolt Önre. Az ezen 
értékelésből levont tanulságok felhasználásával alakítjuk majd ki és hajtjuk végre a 2030-ig tartó időszakra 

 foglalt kötelezettségvállalások teljesítését szolgáló fellépéseket vonatkozó uniós biodiverzitási stratégiában
é s  i n t é z k e d é s e k e t .

A konzultáció kapcsán levont következtetéseink összefoglalóját  tesszük közzé 2021-ben.itt

Kérdések a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 
értékeléséről

1. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégia hat 
célkitűzést határozott meg, amelyek együttesen voltak hivatottak lehetővé 
tenni az EU számára a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások csökkenésének megállítását és visszafordítását. Mennyire 
ismeri ezeket a célokat?

Nagyon 
jól

Elég 
jól

Valamennyire
Egyáltalán 

nem

1. cél Az EU madárvédelmi irányelvének és 
élőhelyvédelmi irányelvének teljes körű 
végrehajtása

2. cél Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik 
fenntartása és helyreállítása

3. cél A mezőgazdaság és az erdészet biológiai 
sokféleség fenntartásában és helyreállításában 
játszott szerepének növelése

4. cél A halászati erőforrások és a tengeri 
ökoszisztémák fenntartható kiaknázásának 
biztosítása

5. cél Az idegenhonos inváziós fajok elleni 
küzdelem

6. cél Hozzájárulás a biológiai sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
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2. Az EU-nak mennyire sikerült teljesítenie azon célkitűzését, hogy 2020-ig 
megállítsa az Európai Unióban a biológiai sokféleség csökkenését és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, valamint a lehetőségekhez mérten 
helyreállítsa állapotukat?

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

3. Mennyire érte el az EU a következő célokat?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

1. cél Az EU madárvédelmi 
irányelvének és élőhelyvédelmi 
irányelvének teljes körű 
végrehajtása

2. cél Az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és 
helyreállítása

3. cél A mezőgazdaság és az 
erdészet biológiai sokféleség 
fenntartásában és 
helyreállításában játszott 
szerepének növelése

4. cél A halászati erőforrások és 
a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
biztosítása

5. cél Az idegenhonos inváziós 
fajok elleni küzdelem

6. cél Hozzájárulás a biológiai 
sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez

3a. Kérjük, emelje ki a stratégia jelentős eredményeit és a kapcsolódó 
sikertényezőket:

legfeljebb 250 karakter

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
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3b. Kérjük, emelje ki a stratégia végrehajtásában mutatkozó jelentős 
hiányosságokat és a kudarc okait:

legfeljebb 250 karakter

4. Tapasztalt-e 2011 óta a stratégia végrehajtásából fakadó jelentős hatásokat 
ágazatában, tevékenységi területén vagy életterében?

Igen - pozitív hatása volt
Nem
Igen - negatív hatása volt
Nem tudom / nincs véleményem

Kérjük, fejtse ki:
legfeljebb 300 karakter

Kérjük, fejtse ki:
legfeljebb 300 karakter

5. Elegendő finanszírozás állt-e rendelkezésre a 2020-ra kitűzött uniós 
biodiverzitási célok megvalósításához?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

1. cél Az EU madárvédelmi 
irányelvének és élőhelyvédelmi 
irányelvének teljes körű 
végrehajtása

2. cél Az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és 
helyreállítása

3. cél A mezőgazdaság és az 
erdészet biológiai sokféleség 
fenntartásában és 
helyreállításában játszott 
szerepének növelése

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
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4. cél A halászati erőforrások és 
a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
biztosítása

5. cél Az idegenhonos inváziós 
fajok elleni küzdelem

6. cél Hozzájárulás a biológiai 
sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
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6. Mennyire sikerült beépíteni a 2020-ra vonatkozó uniós biodiverzitási 
célkitűzéseket az alábbi uniós szakpolitikák kialakításába és végrehajtásába?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

Levegőminőség

Bank- és pénzügyek

Vállalkozások, ipar

Vegyi anyagok

Körforgásos gazdaság

Éghajlat-politika

Közös agrárpolitika

Közös halászati politika

Fejlesztési együttműködés és 
külső tevékenység

Katasztrófakockázat-csökkentés 
és -kezelés

Oktatás és képzés

Energiaügy

Erdőgazdálkodási stratégia

Integrált tengerpolitika

Beruházás
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Tengerpolitika

Regionális politika

Kutatás és innováció

Kereskedelem

Közlekedés

Vízügy
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7. Milyen mértékben járult hozzá a stratégia a következő uniós szakpolitikák 
célkitűzéseihez?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

Levegőminőség

Vállalkozások, ipar

Körforgásos gazdaság

Éghajlat-politika

Közös agrárpolitika

Közös halászati politika

Fejlesztési együttműködés és 
külső tevékenység

Katasztrófakockázat-csökkentés 
és -kezelés

Oktatás és képzés

Erdőgazdálkodási stratégia

Integrált tengerpolitika

Beruházás

Tengerpolitika

Népegészségügy

Regionális politika
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Kutatás és innováció

Kereskedelem

Vízügy
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8. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 
mennyire válaszolta meg a biológiai sokféleséggel kapcsolatos főbb uniós 
igényeket és problémákat?

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

Kérjük, jelezze, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő 
uniós stratégiában Ön szerint milyen további kérdésekkel kellett volna foglalkozni.

legfeljebb 200 karakter
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9. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 
mennyire járult hozzá az alábbiak biztosításához:

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

Magas szintű politikai 
kötelezettségvállalás a biológiai 
sokféleség védelme és 
helyreállítása mellett

A biológiai sokféleség 
védelmének és helyreállításának 
stratégiai megközelítése Unió-
szerte

Határokon átnyúló 
együttműködés a biológiai 
sokféleség védelme és 
helyreállítása terén

A biológiai sokféleség beépítése 
más uniós szakpolitikákba és a 
kapcsolódó uniós finanszírozási 
eszközökbe

A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos együttműködés és 
tanulás a tagállamok között

A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos együttműködés és 
tanulás az EU és harmadik 
országok között.
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10. Van-e a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiának olyan vetülete, amelyekkel az uniós szint helyett inkább nemzeti, 
regionális vagy helyi szinten kellene foglalkozni?

Van
Nincs
Nem tudom / nincs véleményem

Kérjük, fejtse ki.
legfeljebb 250 karakter
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11. A 2020-ig teljesítendő uniós biodiverzitási stratégia közös végrehajtási 
 hozott létre, hogy kövesse a fenti célok terén elért eredményeket, és keretet

összehangolt végrehajtást biztosítson minden szinten. Mennyire biztosította 
a fenti keret a következőket:

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

A végrehajtásért felelős főbb 
szereplők, ágazatok és 
intézmények 
elszámoltathatósága

Az elért eredmények rendszeres 
felülvizsgálata és szükség 
esetén az erőfeszítések fokozása

Összehangolt erőfeszítések 
minden (szubnacionális, 
nemzeti, uniós és globális) 
szinten

A biológiai sokféleséget szolgáló 
uniós finanszírozási lehetőségek 
hatékony felhasználása a 
tagállamokban

Az érdekelt felek hatékony 
bevonása az EU biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos 
politikájának kialakításába és 
végrehajtásába

https://circabc.europa.eu/sd/a/119782e7-0c2d-407f-a855-861b9b20a079/Agenda%20item 3.3 - EU Biodiv Strategy CIF_final-afterNDM.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/119782e7-0c2d-407f-a855-861b9b20a079/Agenda%20item 3.3 - EU Biodiv Strategy CIF_final-afterNDM.pdf
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Nyilvános hozzáférés az EU-ban 
a biológiai sokféleség állapotára 
és a biológiai sokféleség 
csökkenésének fő kiváltóira 
vonatkozó információkhoz

A kutatás és az ismeretek 
hozzájárulása a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzések végrehajtásához és 
nyomon követéséhez

A nemzeti és szubnacionális 
szereplők kapacitásépítése a 
biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos fellépés céljából
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Kérjük, szükség esetén fejtse ki válaszát.
legfeljebb 450 karakter

12. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégia nyomonkövetési kerete mennyire tette lehetővé a célok 
megvalósítása terén elért eredmények nyomon követését?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

1. cél Az EU madárvédelmi 
irányelvének és élőhelyvédelmi 
irányelvének teljes körű 
végrehajtása

2. cél Az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és 
helyreállítása

3. cél A mezőgazdaság és az 
erdészet biológiai sokféleség 
fenntartásában és 
helyreállításában játszott 
szerepének növelése

4. cél A halászati erőforrások és 
a tengeri ökoszisztémák 
fenntartható kiaknázásának 
biztosítása

5. cél Az idegenhonos inváziós 
fajok elleni küzdelem

6. cél Hozzájárulás a biológiai 
sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez

Kérjük, jelezze a nyomonkövetési keret főbb hiányosságait:
legfeljebb 450 karakter

13. Egyéb észrevételek
Van-e egyéb hozzáfűznivalója?

legfeljebb 1000 karakter

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target1/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target3/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target4/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target5/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target6/index_en.htm
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E kérdőívhez releváns alátámasztó dokumentumokat is csatolhat.
A maximális fájlméret 10 MB.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁLASZOLTA A KÉRDŐÍVET!

II. Az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet alkalmazásának 
felülvizsgálata

Bevezetés

Az idegenhonos inváziós fajok olyan állatok és növények, amelyeket a világ más részeiről véletlenül vagy 
szándékosan hoztak be egy új természeti környezetbe, és amelyek ezen új környezetben elkezdtek 
elterjedni és szaporodni, megzavarva a természetes egyensúlyt és megváltoztatva az ökoszisztémákat. Az 
idegenhonos inváziós fajok a fajok globális kihalásának és a biológiai sokféleség csökkenésének egyik fő 
okozóját jelentik. Emellett évente több milliárd euró kárt okoznak az európai gazdaságnak, és némelyikük 
károsan hat az emberi egészségre. Az idegenhonos inváziós fajok gyorsan terjedhetnek egyik országról a 
m á s i k r a .

Az  2015 januárjában lépett hatályba. Elfogadása a idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelet
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 5. céljának egyik kulcsintézkedése 
volt. A rendelet középpontjában az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke (az 
uniós jegyzék) áll. A jegyzékben felsorolt fajok olyan károkat okoznak vagy okozhatnak az őshonos 
biológiai sokféleségben, amelyek az uniós szintű ellenőrzésüket célzó összehangolt fellépést és 
intézkedéseket tesznek indokolttá. A rendelet korlátozásokat határoz meg a felsorolt fajok tartására, 
importjára, értékesítésére, tenyésztésére és termesztésére vonatkozóan. A tagállamok emellett kötelesek 
lépéseket tenni e fajok korai észlelésére és gyors kiirtására, valamint a területükön már széles körben 
elterjedt populációk kezelésére. Az elsődleges cél a megelőzés, mivel a már megtelepedett populációk 
kezelése drága lehet, ki irtásuk pedig nehéz, sőt lehetetlen. 

A rendelet rendelkezései fokozatosan léptek hatályba az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos 
inváziós fajok első jegyzékének 2016. júliusi elfogadását követő három év során.

A Bizottság jelenleg vizsgálja felül a rendelet alkalmazását a 24. cikkben meghatározott jelentéstételi és 
felülvizsgálati kötelezettségekkel összhangban. majd 2021-ben nyújtja be a felülvizsgálatról szóló 
jelentését.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?
Szeretnénk bizonyítékokat és véleményeket gyűjteni a rendelet alkalmazásáról, amelyek alapul szolgálnak 
majd a felülvizsgálathoz, valamint a végrehajtás 2030-ig történő felgyorsítását célzó esetleges jövőbeli 
intézkedésekhez. A konzultációból származó releváns információkat a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégia 5. célkitűzésének értékelése során is figyelembe fogjuk venni.

A konzultáció kapcsán levont következtetéseink összefoglalóját  tesszük közzé 2021-ben.itt

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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Kérdések az idegenhonos inváziós fajokról szóló uniós rendelettel kapcsolatban

1. Mennyire ismeri az idegenhonos invázíós fajokról szóló uniós rendeletet?
Nagyon jól
Elég jól
Valamennyire
Egyáltalán nem

2. A rendelet kialakítása mennyire megfelelő azon veszély kezelésére, 
amelyet az idegenhonos inváziós fajok jelentenek az EU-ban a biológiai 
sokféleségre nézve?

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

3. Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok aktuális 
jegyzéke kiterjed-e az EU-ban ellenőrizendő legrelevánsabb fajokra? 

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4. Milyen mértékben hajtották végre az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokra 
vonatkozó alábbi rendelkezéseket?

4.1. A jegyzékbe foglalt fajok tartására vonatkozó korlátozások
Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.2. A jegyzékben szereplő fajok behozatalára és értékesítésére vonatkozó 
korlátozások
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Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.3. A jegyzékben szereplő fajok tenyésztésére és termesztésére vonatkozó 
korlátozások

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.4. A nem szándékos behurcolás és terjedés útvonalainak kezelése
Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.5. A felügyeleti rendszer
Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.6. A hatósági vámellenőrzések
Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.7. Gyors kiirtás az invázió kezdeti szakaszában
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Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

4.8. A széles körben elterjedt idegenhonos inváziós fajok kezelése
Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

5. Tapasztalatai szerint az Unióra nézve veszélyt jelentő idegenhonos 
inváziós fajok ellenőrzésével (azaz a korlátozásokkal, a felügyelettel, a 
kiirtással és kezeléssel) járó költségek arányosak-e a biológiai sokféleség, az 
emberi egészség és a gazdaság oldalán jelentkező előnyökkel?

Teljes mértékben
Részben
Kevéssé
Egyáltalán nem
Nem tudom / nincs véleményem

6. Kérjük, értékelje az alábbi tényezők fontosságát az idegenhonos inváziós 
fajok elleni küzdelemben:

Nagyon 
fontos

Viszonylag 
fontos

Kevéssé 
fontos

Egyáltalán 
nem fontos

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

Hatékony ellenőrzési 
módszerekkel kapcsolatos 
ismeretek és kutatás

Az ellenőrzéshez 
rendelkezésre álló finanszírozás

A hatóságok kapacitása az 
ellenőrzési intézkedések 
megtervezésére, 
végrehajtására és 
érvényesítésére
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A magánszereplők tudása és 
jártassága

A kulcsfontosságú ágazatok 
bevonása azon 
erőfeszítésekbe, amelyek 
korlátozni kívánják az 
idegenhonos inváziós fajok 
környezetbe történő szándékos 
betelepítését vagy behurcolását 
(pl. kedvtelésből tartott állatok 
kereskedelme, kertészet és 
erdészet)

A közvélemény felvilágosítása, 
lakossági tájékoztatás

Egyéb, kérjük, fejtse ki
legfeljebb 250 karakter

E kérdőívhez releváns alátámasztó dokumentumokat is csatolhat.
A maximális fájlméret 1 MB.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.
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7. Mennyire sikerült beépíteni a rendelet célkitűzéseit az alábbi uniós 
szakpolitikák kialakításába és végrehajtásába?

Teljes 
mértékben

Részben Kevéssé
Egyáltalán 

nem

Nem tudom 
/ nincs 

véleményem

Állategészségügyi jogszabályok

Vállalkozások, ipar

Éghajlat-politika

Közös agrárpolitika

Közös halászati politika

Oktatás és képzés

Energiaügy

Külső tevékenység és fejlesztési 
együttműködés

Katasztrófakockázat-csökkentés 
és -kezelés

Erdőgazdálkodási stratégia

Integrált tengerpolitika

Beruházás

Tengerpolitika

Növényegészségügyi 
jogszabályok

Népegészségügy



31

Regionális politika

Kutatás és innováció

Kereskedelem

Közlekedés

Vízügy
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8. Ön szerint hogyan lehetne javítani a rendelet végrehajtását ahhoz, hogy az 
idegenhonos inváziós fajok hatása a lehető legkisebb legyen?

legfeljebb 450 karakter

9. Van-e egyéb hozzáfűznivalója? 
legfeljebb 1000 karakter

E kérdőívhez releváns alátámasztó dokumentumokat is csatolhat.
A maximális fájlméret 10 MB.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁLASZOLTA A KÉRDŐÍVET!

III. Kötelező erejű uniós természetvédelmi helyreállítási célok kidolgozása

Bevezetés

Az  továbbra is riasztó ütemben csökken a biológiai sokféleség. Az  EU-ban EU-ban a természet helyzetéről
készített 2020-as jelentés szerint a vadon élő madárfajok 39%-a, míg a védett nem madárfajok 63%-a nem 
kielégítő vagy rossz állapotú. A védett  értékeléseinek mindössze 15%-a mutat jó állapotot. élőhelyek
Ahogyan az  gyengülnek, egyre kevésbé képesek előnyöket biztosítani a társadalom ökoszisztémák
számára. Az  szerint a legtöbb uniós ökoszisztéma-típus ökoszisztémák első uniós szintű értékelése
(városi, agrár-ökoszisztéma, erdős területek és erdők, fenyérek és cserjések, gyér növényzettel borított 
földek, vizes élőhelyek, édesvízi és tengeri ökoszisztémák) romló tendenciákat mutat. A jelentés arra a 
következtetésre jut, hogy az árvízvédelem, a növények beporzása, a faanyagok és a természetben végzett 
szabadidős tevékenységek terén az ökoszisztémák jelenlegi potenciálja a 2010-es szinttel megegyező 
v a g y  a n n á l  a l a c s o n y a b b .

Uniós természetvédelmi helyreállítási terv és kötelező erejű uniós helyreállítási célok

A  célja, hogy 2030-ra a helyreállás útjára 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós biodiverzitási stratégia
helyezze Európa biodiverzitását az emberek, a bolygó, az éghajlat és a gazdaság érdekében, és hogy 
globális fellépést ösztönözzön annak elősegítésére, hogy 2050-re a világ valamennyi ökoszisztémája 
h e l y r e á l l j o n ,  e l l e n á l l ó v á  é s  v é d e t t é  v á l j o n .

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása érdekében a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó uniós biodiverzitási stratégia . E terv egyik uniós természethelyreállítási tervet vázol fel
kulcsfontosságú elemeként a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy 2021-ben kötelező érvényű uniós 

. A cél a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállítása, természethelyreállítási célokat fog javasolni
különös figyelemmel a legjobb szénmegkötő és -tároló potenciállal rendelkezőkre (szénben gazdag 

https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml
https://circabc.europa.eu/ui/group/03c84fa2-7896-4cb9-b743-11646b4daf0e/library/38923e15-a131-41aa-9b09-7adbbe783d2b?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
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ökoszisztémák), valamint a természeti katasztrófák megelőzésére és hatásainak enyhítésére alkalmasakra.

Valamikor a fontosabb megterhelések (például a szennyezés vagy a túlzott kiaknázás) csökkentése is elég 
ahhoz, hogy az ökoszisztémák maguktól is helyreálljanak. A súlyosan károsodott ökoszisztémák esetében 
aktív helyreállítási intézkedésekre is szükség lehet (például őshonos fajok betelepítése, a táj/tengerképi 
jellegzetességek megváltoztatása vagy az ökoszisztémák kiterjedésének növelése révén). A leromlott 
ökoszisztémák helyreállítása különböző elemekre (például meghatározott élőhelyekre vagy fajokra) 
irányulhat, és különböző földrajzi léptékekben végezhető el. A helyreállítási megközelítéseknek azt is 
figyelembe kell venniük, hogy a jövőbeni helyreállított ökoszisztémáknak reziliensnek kell lenniük az 
é g h a j l a t v á l t o z á s  h a t á s a i v a l  s z e m b e n .

Az uniós ökoszisztémák helyreállítására irányuló erőfeszítések eddig . 2011-ben az nem voltak elégségesek
 egyik kulcsfontosságú önkéntes célkitűzése az volt, EU 2020-ig teljesítendő biodiverzitási stratégiájának

hogy 2020-ig a leromlott ökoszisztémák legalább 15%-át helyreállítsa. Ez az önkéntes célkitűzés nem 
, helyreállítási tervet is csak néhány tagállam dolgozott ki. A  irányelv és az teljesült madárvédelmi élőhelyvéd

 irányelv, a , az   és a elmi vízügyi keretirányelv árvízvédelmi irányelv tengervédelmi stratégiáról szóló 
 területén történt némi előrelépés, különösen azon területeken, ahol jogi kötelezettségek állnak keretirányelv

fenn, a helyreállítást azonban még mindig kihívások akadályozzák. Például nincs előírva, hogy a 
tagállamoknak átfogó tervet kellene készíteniük a biológiai sokféleség helyreállítása céljából. Nem mindig 
egyértelműek vagy kötelezőek a célok, olykor nincsenek meghatározott határidők, és az sem egyértelmű, 
hogy mit is jelent az ökoszisztémák helyreállítása vagy fenntartható használata. Továbbá nincs előírás az 
ökoszisztémák állapotának, a társadalom számára nyújtott előnyeinek és a helyreállítási erőfeszítéseknek 
az átfogó feltérképezésére, nyomon követésére vagy értékelésére vonatkozóan. Az ökoszisztémák és 

 irányuló uniós kezdeményezés módszertani előrelépést szolgáltatásaik feltérképezésére és értékelésére
tett e tekintetben, de még mindig jelentős adathiányok tapasztalhatók.

Ráadásul a hatályos jogszabályok az uniós ökoszisztémák közül csak néhányra vonatkoznak. A 
madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv például az ökoszisztémák számos természetes és 
féltermészetes részére vonatkozik, de nem terjed ki a szántóterületekre, az intenzíven használt 
gyepterületekre, az erdőültetvényekre és a városi ökoszisztémákra. A talaj egészsége és a talaj biológiai 
sokfélesége nem tartozik kifejezetten az uniós jogszabályok hatálya alá. Ezért nincs olyan uniós 
jogszabály, amely kimondottan foglalkozna számos helyreállításra szoruló ökoszisztémával és élőhellyel, 
illetve olyan fajokkal, amelyek pusztulását vissza kell fordítani. Továbbá, az esetek többségében (a fontossá

 kivételével) nincs egyértelmű kapcsolat a helyreállítási igények és gi sorrendbe állított cselekvési keretek
a z  u n i ó s  f i n a n s z í r o z á s i  e s z k ö z ö k  k ö z ö t t .

Miért indítottuk ezt a konzultációt?
Ez a konzultáció a Bizottság kötelező erejű uniós helyreállítási célokra vonatkozó javaslatát alátámasztó 
hatásvizsgálat része. Szeretnénk megismerni véleményét a Bizottság kötelező erejű helyreállítási célokra 
vonatkozó javaslatának főbb elemeiről és megközelítéséről. További célzott konzultációkat és nyilvános 
munkaértekezleteket tervezünk annak érdekében, hogy kikérjük az érdekelt felek véleményét e célok 
megvalósításának feltételeiről, valamint a figyelembe veendő potenciális társadalmi, gazdasági és 
szélesebb körű környezeti hatásokról. További információkért látogasson el a  https://ec.europa.eu

 weboldalra./environment/eu-nature-restoration-targets_en

Kérdések a kötelező erejű uniós természetvédelmi helyreállítási célok kidolgozásával 
kapcsolatban

https://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/promotion_of_ecosystem_restoration_in_the_context_of_the_EU_biodiversity_strategy_report%20.zip
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/target2/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0478
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0478
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
https://ec.europa.eu/environment/eu-nature-restoration-targets_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-nature-restoration-targets_en
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1. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 2011-ben a következő célt 
tűzte ki: „A „zöld” infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-ának 
helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és javuljanak az ökoszisztémák és a szolgáltatásaik”. 
Jóllehet a stratégia értékelése jelenleg folyik, kellő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a 
15 %-os helyreállítási célt nem sikerült elérni. Ön szerint az alábbi tényezők közül melyek ásták alá a 
cél elérését?

1.1. A cél túl általános volt: nem alakult ki közös értelmezés annak hatályáról és 
a különböző ökoszisztéma-típusokra való alkalmazásról.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.2. Nem volt uniós szintű stratégiai helyreállítási megközelítés.
Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.3. Nem volt egyértelmű a kulcsfontosságú szereplők felelőssége a 
célkitűzés végrehajtását illetően.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.4. Nem volt végrehajtási kötelezettség: a cél önkéntes volt. 
Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
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Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.5. A finanszírozás nem volt elegendő a helyreállítási intézkedések 
végrehajtásához.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.6. A jártasság és az ismeretek nem voltak elegendőek a helyreállítási 
intézkedések végrehajtásához.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

1.7. Nem sikerült megfelelően kezelni az egymással ütköző földhasználati 
érdekeket.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2. A leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításának felgyorsítása érdekében az EU-nak:

2.1.Jogilag kötelező erejű célokat kell kitűznie a tagállamok számára a 
leromlott ökoszisztémák helyreállítása érdekében.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
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Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.2. Jobb iránymutatást kell nyújtania a tagállamok számára a helyreállítási 
tervek és stratégiák kidolgozásához. 

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.3.A rendelkezésre álló uniós finanszírozási lehetőségek helyreállítás 
céljából történő hatékonyabb kihasználásának előmozdítása

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.4.Az ökoszisztéma helyreállításával és a fenntartható gazdálkodással 
kapcsolatos gazdasági ösztönzők és üzleti lehetőségek fejlesztésének 
előmozdítása

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.5.Támogatnia kell az érdekelt felek helyreállítással kapcsolatos képzését és 
tudatosítását.

Teljes mértékben egyetértek
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Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.6.Unió-szerte meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie az ökoszisztémák 
állapotának és az általuk nyújtott szolgáltatásoknak a nyomon követését.

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.7.A kutatás és az innováció támogatása a helyreállítással kapcsolatos 
tudásalap megerősítése érdekében

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.8.Az EU szomszédos országaival folytatott együttműködés ösztönzése a 
határokon átnyúló ökoszisztémák helyreállítása érdekében

Teljes mértékben egyetértek
Többé-kevésbé egyetértek
Nincs határozott véleményem
Nem igazán értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom / nincs véleményem

2.9. Egyéb, kérjük adja meg:
legfeljebb 150 karakter
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3. Az alábbi kritériumok mennyire fontosak a helyreállítási prioritások 
meghatározása során?

Ökológiai hatékonyság: a 
helyreállítás a következőkhöz 

járul hozzá:

Kiemelt 
prioritás

Mérsékelt 
prioritás

Alacsony 
prioritás

Egyáltalán 
nem 

prioritás

Nincs 
véleményem 
/ Nem tudom

A biodiverzitás szempontjából 
nagy értéket képviselő 
ökoszisztémák, élőhelyek vagy 
fajok egészségének javítása

A természeti területek 
összeköttetésének javítása 
(ökológiai folyosók, beleértve a 
migrációs útvonalakat is)

Az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni reziliencia javítása

Társadalmi előnyök: a 
helyreállítás a következő 
ökoszisztéma-
szolgáltatásokhoz járul hozzá:

- az éghajlatváltozás 
mérséklése, beleértve a 
szénmegkötést

- az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás

- katasztrófakockázat-
csökkentés (például az árvizek 
és viharok elleni védelem)

- víztisztítás
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- vízmennyiség-szabályozás

- levegőminőségi szabályozás

- tápanyag-körforgalom

- a talaj termékenysége

- a génállomány fenntartása

- beporzás

- károsítók és betegségek elleni 
védekezés

- a halállományok fenntartása

- a természettel való 
kölcsönhatás előnyei az emberi 
egészségre és jólétre nézve

- multifunkcionalitás, azaz az 
egészséges ökoszisztémák 
azon képessége, hogy 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
széles körét biztosítsák

- egyéb szolgáltatások

A helyreállítási intézkedések 
költséghatékonysága

Egyéb kritériumok
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Kérjük, nevezze meg.
legfeljebb 250 karakter

Kérjük, nevezze meg.
legfeljebb 250 karakter

4. A helyreállítás egy leromlott, károsodott vagy tönkrement ökoszisztéma 
helyreállításának elősegítése. Helyreállítási célokat többféle módon is meg lehet 
határozni. Kapcsolódhatnak az ökoszisztéma állapotának fokozatos javulásához 
vagy a jó állapot eléréséhez; az EU területének bizonyos százalékáig vagy az 
ökoszisztémák meghatározott mértékéig, ahol helyreállítási tevékenységeket kell 
végezni. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós 
stratégiában foglalt helyreállítási kötelezettségvállalások ilyen különböző 
megközelítéseket tartalmaznak.Ön szerint hogyan kell meghatározni az uniós 
helyreállítási célokat (több válasz is lehetséges):

Általános uniós szintű helyreállítási célként valamennyi ökoszisztémára
Konkrét uniós szintű célkitűzésekként ökoszisztémánként vagy élőhelyenként
Konkrét uniós szintű célkitűzésekként fajonként vagy fajcsoportonként
Egyéb

Kérjük, nevezze meg.
legfeljebb 300 karakter
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5. Az alábbi ökoszisztéma-típusok között van-e olyan, amelyet prioritásként 
kell kezelni az EU-n belüli helyreállítás tekintetében?

Kiemelt 
prioritás

Mérsékelt 
prioritás

Alacsony 
prioritás

Egyáltalán 
nem 

prioritás

Nincs 
véleményem 
/ Nem tudom

Városi ökoszisztémák,például 
városi zöldterületek és 
barnamezők

Agrár-ökoszisztémák,például 
gyepterületek, dehesa és 
montado területek, valamint 
tájképi elemek (a 
szántóföldeken is), például 
parlagon hagyott területek, 
védelmi sávok, sövények, 
kőfalak és tavak

Erdei ökoszisztémák, ideértve 
a természetes és 
féltermészetes erdőket és 
ültetvényeket is

Fenyérek és cserjések

Gyér növényzettel borított 
földek,például hegyi sziklás 
területek, tengerpartok és dűnék

Szárazföldi vizes élőhelyek,
például mocsarak, tőzeglápok, 
nedves gyepterületek, folyami 
erdők, part menti területek és 
árterek
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Talajökoszisztémák (városi, 
mezőgazdasági, erdészeti és 
egyéb szárazföldi 
ökoszisztémákon keresztül)

Édesvízi ökoszisztémák,
például folyók és tavak

Tengeri ökoszisztémák,
például tengerparti vizes 
élőhelyek, ivadéknevelő 
élőhelyek, sekély biogén 
építmények és mélyvízi korallok

Egyéb
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Kérjük, nevezze meg.
legfeljebb 250 karakter

6. Ön szerint mennyire fontosak az alábbi tényezők és intézkedések a jövőbeli uniós helyreállítási 
célok teljesítésének biztosításához?

6.1. Annak meghatározása, hogy az uniós célkitűzéseket hogyan kell nemzeti 
hozzájárulásokra bontani, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

6.2. Annak előírása, hogy a tagállamok dolgozzanak ki nemzeti helyreállítási 
terveket

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

6.3. Átfogó rendszer bevezetése az ökoszisztémák és az általuk nyújtott 
szolgáltatások állapotának nyomon követésére, feltérképezésére és 
értékelésére 

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

6.4. Mechanizmus bevezetése a célok megvalósítása terén elért 
eredményekről szóló rendszeres jelentéstételhez

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

6.5. A lakosság tudatosítása a helyreállított természet előnyeit illetően



44

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

6.6. Egyéb - kérjük, adja meg.
legfeljebb 150 karakter

7. Milyen intézkedésekre van szükség a helyreállított ökoszisztémák hosszú távú jó állapotának 
biztosításához?

7.1. Az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés a helyreállítási 
intézkedések tervezése során, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség biztosítása érdekében

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

7.2. Hosszú távú nyomon követés és jelentéstétel a helyreállított 
ökoszisztémák állapotáról

Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

7.3. Egyes helyreállított ökoszisztémák védett területté nyilvánítása
Nagyon fontos
Mérsékelten fontos
Egyáltalán nem fontos
Nem tudom / nincs véleményem

7.4. Egyéb - kérjük, adja meg.
legfeljebb 300 karakter
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 8. Van-e egyéb hozzáfűznivalója?
legfeljebb 1000 karakter

E kérdőívhez releváns alátámasztó dokumentumokat is csatolhat.
A maximális fájlméret 10 MB.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁLASZOLTA A KÉRDŐÍVET!




