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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено в следствие на въпрос, изискващ устен отговор B6-0000/2008

съгласно член 108, параграф 5 от правилника

от Miroslav Ouzký

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

относно подготовката на заседанията на COP-MOP по въпросите за 
биологичното разнообразие и биологичната безопасност, които ще се 
проведат в Бон, Германия
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B6-0000/2008

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката на заседанията на 
COP-MOP по въпросите за биологичното разнообразие и биологичната 
безопасност, които ще се проведат в Бон, Германия

Европейският парламент,

– като взе предвид 9-та конференция на страните (COP9) по Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие (КБР), която ще се състои от 19 до 31 май 2008 г. в Бон, 
Германия,

– като взе предвид 4-то заседание на страните (MOP4) по Протокола от Картахена за 
биологичната безопасност (ПББ), което ще се състои от 12 до 16 май 2008 г. в Бон, 
Германия,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 22 май 2007 г. относно 
прекратяването на обедняването на биологичното разнообразие до 2010 г. 
(2006/2233(INI)),

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) е най-
голямото световно споразумение за опазване на биологичното разнообразие, което 
се отнася до опазването и устойчивото му използване и справедливата и 
безпристрастна подялба на ползите от използването на генетичните ресурси, и като 
има предвид, че то беше подписано от 190 страни, включително от 27-те държави-
членки на ЕС и от Европейската общност,

Б. като има предвид, че страните по КБР се ангажираха да намалят значително 
процента на обедняването на биологичното разнообразие до 2010 г. и да създадат 
световна мрежа за земни защитени зони до 2010 г. и морски защитени зони до 2012 
г.,

В. като има предвид, че надеждността на Конвенцията ще зависи от възможността й да 
постигне тези цели,

Г. като има предвид, че в контекста на КБР, увереността на ЕС е възпрепятствана от 
недостатъчното прилагане на законодателството му относно биологичното 
разнообразие и на вътрешните му политики като Директивата за птиците и 
естествените местообитания и на ангажимента му за намаляване на обедняването на 
биологичното разнообразие до 2010 г. в рамките на територията му,

Д. като има предвид, че обедняването на биологичното разнообразие на горите, 
степента на обезлесяването им и кризата в климата са с такива размери, че не може 
да се изчаква до 2012 г., за да се вземат значителни мерки за борба с обезлесяването 
и деградацията на горите,

Е. като има предвид, че следва да се преодолеят значителните закъснения при 
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изпълнението на работните програми по КБР,

Ж. като има предвид, че последното заседание на страните COP по КБР отбеляза 
напредък в повишаване ролята на представителите на коренното население и 
местните общности в бъдещите преговори за достъпа и подялбата на ползите,

З. като има предвид, че на последното заседание на страните COP по КБР, страните 
участници бяха приканени да повишат усилията си за подобряване на прилагането 
на законодателството в областта на горите и да обсъдят свързаната с това търговия,

И. като има предвид,че на последното заседание на страните COP по КБР се потвърди 
отново прилагането на подхода на предпазливостта относно използването на 
генетичната употреба на рестриктиращи технологии (ГУРТ) и се препоръча да не се 
одобряват теренните опити и търговската им употреба,

Й. като има предвид, че изменението на климата ще влоши още повече състоянието на 
биологичното разнообразието в света, като ще доведе до влошаването на условията 
в екосистемите и изчезването на някои видове, до странични ефекти върху 
човешкото развитие и премахването на бедността,

К. като има предвид, че според изчисленията 20% от въглеродните емисии в света са 
причинени от обезлесяването и деградацията на горите,

Л. като има предвид, че КБР и Конвенцията на Обединените нации по морско право 
(КМПООН) предоставят международната правна рамка, регулирища опазването на 
морската околна среда като цяло, като има предвид, че все още няма общо правно 
обвързващо споразумение, което би гарантирало, че съществуващите ангажименти 
са последователно прилагани за всички морски области, включително за 
международните води в открито море,

1. изразява дълбока загриженост за продължаващото обедняване на биологичното 
разнообразие и за изключително високия екологичен отпечатък в Европейския 
съюз, чието въздействие се разпространява върху биологичното разнообразие далеч 
зад границите на Европейския съюз;

2. призовава Европейската Комисия и държавите-членки да покажат инициативност и 
убедителност, като постигнат споразумение и улеснят конкретните мерки за 
опазване на биологичното разнообразие, както във вътрешен, така и в 
международен план;

3. признава приноса на европейската мрежа Natura 2000 за защитените зони като 
крайъгълен камък за усилията на ЕС за изпълнението на вътрешните му и 
международни ангажименти относно биологичното разнообразие и за значителния 
му принос за световната мрежа на защитените зони; призовава освен това 
Комисията и държавите-членки да гарантират пълното прилагане на Директивите за 
птиците и местообитанията и се противопоставя решително на всякакви опити да 
бъде намалено опазването им;
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4. счита, че трябва да се използва възможността по време на дискусията на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) за 
намаляване на емисиите на парникови газове, предизвикани от обезлесяването и 
деградацията на горите в развиващите се страни, за повишаване на политическия 
интерес към биологичното разнообразие в областта на горите;

5. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да:

- да гарантират, че взетите решения от конференцията на страните участници (COP 
9) са насочени към прилагането на програмата на КБР за защитените зони, към 
засилване на прилагането на целите за 2010 г., и по-специално на работната 
програма на КБР за горското биологично разнообразие,

- да играят решаваща роля в преговорите за приемане на справедлив и 
безпристрастен, правно обвързващ международен режим за достъп и подялба на 
ползите (ДПП) от генетичните ресурси; счита, че е от съществено значение COP 9 
да продължи да бележи напредък при определянето на основните елементи на 
международния режим за ДПП,

- да утвърждават взаимодействията и връзките между РКОНИК и КБР с цел да се 
достигнат максималните общи ползи с оглед смекчаване изменението на климата, 
опазването на биологичното разнообразие и устойчивото човешко развитие,

- да разглеждат постигането на опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие като един от най-важните приоритети на COP 9,

- да гарантират признаването на ефективното управление и финансирането на 
защитените зони и тяхната мрежа като жизнена необходимост и приемането на 
иновативни и постоянни финансови механизми, тъй като те съдействат за 
опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие,

- да извършат оценка за въздействието от ЕС относно засушаванията и недостига на 
вода, породени от изменението на климата и за въздействието им върху 
животинските местообитания, като се постави ударението на зоните, където гнездят 
прелетните птици, 

- да гарантират, че COP 9 ще покани страните участници да започнат дискусия и се 
договорят за общите принципи и критерии за добро управление на горите, като се 
основават на вече постигнатия напредък в областта на различните регионални 
процеси FLEG/T и Амазонския договор,

- да гарантират, че COP 9 ще се договори страните участници да започнат дискусии 
за приемане на световен механизъм за регулиране на експлоатацията на горите и 
търговия с цел борбата срещу незаконната сеч и насърчаването на устойчивото 
използване на нови горски ресурси и, че COP 9 ще прикани страните участници да 
приемат национално законодателство, което да предотврати продажбата на 
незаконно добит дървен материал и продукти от дървен материал на пазара,

- да гарантират, че COP 9 ще препоръча на страните участници да интегрират в по-
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голяма степен аспектите на последиците от изменението на климата върху горското 
биологично разнообразие и дейностите за реагиране в националните плановете за 
действие и националните стратегии в полза на биологичното разнообразие 
(НБСПД), както и в националните горски програми и в други стратегии, свързани с 
горите, и да подкрепят научните изследвания за по-доброто разбиране на 
въздействията на изменението на климата върху горското биологично разнообразие, 

- да гарантират по-бързото прилагане на съществуващите поети ангажименти за по-
добро опазване и устойчиво управление на морското биологично разнообразие с 
оглед опазването му срещу разрушителните практики и неустойчивите риболовни 
дейности, които влияят върху морските екосистеми,

- да гарантират, че COP 9 ще приеме предложения набор от научни критерии за 
определянето на нуждаещите се от опазване морски територии и за представителни 
мрежи на защитените морски територии, както беше препоръчано от експертната 
работна група за екологични критерии и системите за биогеографска класификация 
на морските територии, които се нуждаят от екологична защита, 

- да гарантират, че COP 9 ще препоръча на страните участници да работят 
посредством интегриран управленски подход за морско биологично разнообразие в 
области, които са извън обсега на националната им юрисдикция, с оглед 
прилагането на приетите критерии и външните национални и регионални мрежи на 
защитените морски територии в международни води, които са извън обсега на 
националната им юрисдикция,

- да насърчават страните да започнат преговори за прилагането на споразумението 
по КМПООН за опазването на морско биологично разнообразие в области, които са 
извън обсега на националната им юрисдикция, така че да гарантират управленския 
подход в дългосрочен план,

- да гарантират, че COP 9 ще приеме окончателно решение за забрана на 
всички„терминаторни" технологии (ГУРТ) и на мораториум за разпространяването 
им в околната среда, включително на полевите опити и търговската употреба на 
генетично изменените дървета,

- да играят водеща роля на заседанието на страните участници в Протокола от 
Картахена за гарантиране на правно обвързващ режим на отговорност с широко 
приложно поле,

- да гарантират, че COP 9 ще приеме устойчиви стандарти за производството на
биомаса, предназначена за производството на енергия, с оглед предотвратяването на 
възможните отрицателни последици от нарастващото производство на биогоривата,

- да вземат становище с оглед на ограничаването на търговията на видове, които 
биха могли да развият нездравословни характеристики и да станат агресивни, след 
като веднъж са въведени в чужда среда,

- да насърчават дейностите за осведомяване, смекчаване на отрицателните 
въздействия и адаптиране, като повишават сътрудничеството между 
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администрациите и собствениците на земя,

- да насърчават и подпомагат схемите за сертификация за устойчивото използване 
на горите и на други култури, включително на биогоривата и засаждането на 
дървета в зоните на животновъдство,

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията и на страните участници по КБР.
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