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Delphine Batho környezetvédelmi, fönntartható fejlődési és energetikai miniszter az ENSz 

biodiverzitási konvenciója (Convention sur la diversité biologique, COP11) részes 

államainak hyderabadi konferenciáján mondott beszédében aláhúzta, a két évvel korábban 

Nagoyában tartott konferencia érdemi előrelépést jelentett a biológiai sokféleség megőrzése 

felé tett nemzetközi erőfeszítések terén. Ennek egyik eleme a genetikai forrásokhoz való 

hozzáférésről rendelkező, a bio-kalózkodás (bio-piraterie) elleni küzdelemben fontos szerepet 

játszó protokoll elfogadása volt, amit Franciaország 2011. szeptemberében írt alá, most pedig 

arra törekszik, hogy ennek ratifikációja minél előbb megtörténjen. Franciaországban a 

közelmúltban megszületett az új nemzeti biodiverzitási stratégia is, ami magában foglalja az 

Aichi-egyezmény 20 célkitűzését is – tájékoztatta partnereit a francia miniszter. 

 

Beszámolt arról, hogy a francia kormány szeptember 14-15-én országos környezetvédelmi 

fórumot tartott a köztársasági elnök kezdeményezésére, ahol a kormány 14 minisztere mellett 

a társadalom minden szegmense képviseltette magát. A kormány ezen alkalomhoz kapcsolva 

fogadta el azt a munkatervet, ami alapján Franciaország a biodiverzitás erősítése terén 

példamutató országgá válik, François Hollande köztársasági elnök pedig személyesen is 

elkötelezte magát amellett, hogy 2013-ban elfogadják a biodiverzitási kerettörvényt és 

létrehozzák a nemzeti biodiverzitási ügynökséget.  

Franciaország úgy érzi, hogy sokszínű természeti öröksége, a tengerentúli és tengeri területei 

jelentette változatossága miatt a biológiai sokféleség megőrzésében megkülönböztetett szerep 

hárul rá, a Nagoyai Konferencián elhatározottak végrehajtásában is ennek szellemében kíván 

eljárni. Ez azt jelenti, hogy: 

- a Nagoyai Protokoll ratifikálására a Nemzetgyűlés elé 2013-ban kerülő biodiverzitási 

kerettörvény keretében kerül sor, 

- az erőforrások mobilizálása érdekében Franciaország minden támogatást megad az 

indiai elnökségnek, legyen szó a biodiverzitásnak kedvező nemzetközi folyamatok 

megerősítéséről vagy az egyes tagállamok által a biológiai sokféleség megőrzése 

érdekében tett erőfeszítések megőrzéséről, 

A nemzetközi kihívást jelentő és prioritásként kezelendő tengeri és tengerparti biodiverzitás 

megőrzése viszont csak multilaterális együttműködési keretek között képzelhető el. 

Franciaország üdvözli a Hyderabadban elért előrehaladást, aminek értelmében a Nagoya óta a 

világ több részén folyó, a kifejezett ökológiai vagy biológiai fontossággal bíró területek 

meghatározására irányuló munka azzal fejeződhessen be, hogy a valóságban is létrejön a 

nemzetközi tudományos regiszter (Inventaire scientifique mondial) – ez a Biodiverzitási 

Konvenció szempontjából nagyon fontos tény. A tudományos munkát az ENSz Közgyűlése 

keretében folytatandó tárgyalásoknak kell követniük azzal a céllal, hogy olyan nemzetközi 

eszközt lehessen megalkotni az ENSz Tengerjogi Konvencióján belül, amivel a Rio+20 

deklaráció szellemében érdemben védhető a nyílt tengerek biológiai sokfélesége. 

 

A nemzetközi közösségnek lépnie kell a nyílt tengerek környezetvédelmi státusa ügyében, 

mivel nem képzelhető el az óceánok védelme úgy, hogy sem szabályok, sem felelősök 

nincsenek. Franciaország azt akarja elérni, hogy az ENSz Tengerjogi Konvenciójának 

alkalmazásáról szülessen egy új nemzetközi megállapodás 2014-ig, még a Rio+20 nyilatkozat 

162. paragrafusának valós alkalmazása előtt. Csak így lehet ugyanis biztosítani, hogy az 

Aichi-célokat valóban el lehessen érni a következő területeken: 

- a halállományok fönntartható kiaknázása, 

- az óceánok és a korallok savasodása elleni küzdelem, 



- a tengeri és partvidéki védett területek megóvása. 

Minél előbb meg kell szerezni a tárgyalások megkezdéséhez szükséges mandátumot és a 

lehető leghamarabb meg kell azokat indítani. 

 

Dephine Batho emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy 2013-ban Franciaország rendezi a 

védett tengeri zónákról szóló 3. nemzetközi konferenciát (Marseille és Korzika). Mindenkit 

meghívott az azon való részvételre, 2013. október 26-ra, a konferencia azon napjára, ahol 

reményei szerint érdemben elő lehet mozdítani az óceánok felszíne 10%-nak védelem alá 

helyezését célzó törekvéseket, valamint a nyílt tengeri védett övezetek létrehozására irányuló 

regionális nemzetközi együttműködéseket. Franciaország a jövőben is azon lesz, mondta, 

hogy partnereivel együtt előmozdítsa a Nagoyában elfogadott nemzetközi kötelezettség-

vállalásokat és támogassa a biológiai sokféleség nemzetközi évtizedét (2011-2020). 

 

Befejezésül aláhúzta, az oktatás szerepe megkerülhetetlen a biodiverzitás szempontjából, 

mivel a polgároknak tudatában kell lenniük a biológiai sokféleség jelentette értékeknek ha azt 

akarjuk, hogy készek legyenek érdemben tenni érte. Csak a környezetvédelem oktatásán és az 

ismeret-terjesztésen keresztül lehet elérni, hogy az egyének a tudatlanságra visszavezethető 

okok miatt ne veszélyeztessék a biodiverzitást, és elengedhetetlen, hogy a bolygó 

sérülékenysége okán érzett aggodalmat át lehessen adni a fölnövekvő generációknak. Ez egy 

olyan kihívás, amiért minden országnak együttesen kell tennie. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-10-18_COP_11_Diversite_Biologique_-Hyderabad-.pdf  
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