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Europa-Parlamentets beslutning om forberedelser til partsmøderne om biologisk 
mangfoldighed og biosikkerhed i Curitiba i Bonn, Tyskland

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den 9. partskonference (COP9) under FN-konventionen om den 
biologiske mangfoldighed (CBD), der vil blive afholdt fra den 19.-31. maj 2008 i Bonn, 
Tyskland,

– der henviser til det 4. partsmøde (MOP4) under Cartagena-protokollen om biosikkerhed, 
der afholdes fra den 12.-16. maj 2008 i Bonn, Tyskland,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om stop for tab af 
biodiversitet inden 2010 (2006/2233(INI)),

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at konventionen om den biologiske mangfoldighed er den mest 
omfattende globale aftale om beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, som tager 
sigte på bevaring og bæredygtig udnyttelse af denne mangfoldighed og en rimelig og 
retfærdig fordeling af de fordele, udnyttelsen af de genetiske ressourcer resulterer i, og 
som henviser til, at den er undertegnet af 190 parter, herunder 27 medlemsstater og Det 
Europæiske Fællesskab,

B. der henviser til, at parter i konventionen om den biologiske mangfoldighed har forpligtet 
sig til en væsentlig reduktion af tabet af biodiversitet inden 2010 samt til at oprettet et 
globalt netværk af beskyttede landområder inden 2010 og havområder inden 2012,

C. der henviser til, at konventionens troværdighed afhænger af dens kapacitet til at opfylde 
disse mål,

D. der henviser til, at EU's troværdighed i forbindelse med konventionen om den biologiske 
mangfoldighed skades af den manglende gennemførelse af interne lovgivninger og 
politikker vedrørende biodiversitet, som f.eks. fugle- og habitatdirektivet og forpligtelsen 
til at standse tabet af biodiversiteten inden 2010 inden for EU's område,

E. der henviser til, at tabet af skovbiodiversitet, graden af skovrydning og klimakriser, er så 
omfattende, at man ikke kan vente med at træffe foranstaltninger til at afværge 
skovrydning og -ødelæggelse til efter 2012,

F. der henviser til, at det er nødvendigt at afhjælpe væsentlige mangler i forbindelsen med 
gennemførelsen af arbejdsprogrammerne i konventionen om den biologiske 
mangfoldighed,

G. der henviser til, at der på partskonferencen om konventionen blev gjort fremskridt til at 
styrke den rolle, som repræsentanter for oprindelige folk og lokale samfund, indtager i de 
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yderligere forhandlinger om adgang og fordeling af fordele,

H. der henviser til, at man på sidste partskonference om konventionen opfordrede parterne til 
at gøre en større indsats for at forbedre håndhævelsen af skovbrugslovgivningen og til at 
foretage indgreb over for den relaterede handel,

I. der henviser til, at man på partskonferencen om konventionen bekræftede anvendelsen af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med brugen af GURT-teknologi (Genetic Use 
Restriction Technology) og anbefalede, at feltforsøg og kommerciel brug ikke skal 
godkendes,

J. der henviser til, at klimaændringer vil forværre situationen for global biologisk 
mangfoldighed, da de medfører nedbrydning af økosystemer og udryddelse af arter og vil 
få store konsekvenser for den menneskelige udvikling og udryddelsen af fattigdom, 

K. der henviser til, at det anslås, at cirka 20 % af den globale udledning af kuldioxid skyldes 
skovrydning og -ødelæggelse,

L. der henviser til, at konventionen om biologisk mangfoldighed og De Forenede Nationers 
havretskonvention (UNCLS) fastsætter de internationale retlige rammer for beskyttelse af 
havmiljøet som helhed, hvorimod der stadig ikke foreligger en overordnet, retligt 
bindende aftale til at sikre, at de eksisterende forpligtelser anvendes konsekvent inden for 
alle områder vedrørende havmiljøet, inkl. de internationale farvande i åbent hav,

1. er dybt foruroliget over det vedvarende tab af biodiversitet og over det stadig større 
økologiske fodaftryk, som Den Europæiske Union efterlader sig, og som har konsekvenser 
for den biologiske mangfoldighed, som strækker sig langt uden for EU's grænser;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vise lederskab og engagement ved at 
vedtage og fremme konkrete foranstaltninger til beskyttelse af den biologiske 
mangfoldighed, både på nationalt og internationalt plan;

3. Anerkender det europæiske Natura 2000-net af beskyttede områder som en hjørnesten i 
EU's bestræbelser på at opfylde sine internationale og interne forpligtelser vedrørende 
biodiversitet samt som et væsentligt bidrag til det globale netværk af beskyttede områder; 
opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld gennemførelse af 
fugle- og habitatdirektiverne og modsætter sig på det kraftigste ethvert forsøg på at slække 
på beskyttelsen;

4. mener, at drøftelserne i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) om 
reduktion af drivhusgasemissioner fra skovrydning og -ødelæggelse i udviklingslandene 
skal bruges som incitament til at gøre en større politisk indsats for at bevare skovenes 
biodiversitet;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at:

sikre, at de beslutninger, der blev truffet på COP 9, vil kunne danne grundlag for 
gennemførelse af konventionens program om beskyttede områder samt for at sikre 
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opfyldelse af 2010-målene og ikke mindst for gennemførelse af konventionens 
arbejdsprogram om den biologiske mangfoldighed i skovene;

- spille en ledende rolle i forhandlingerne om vedtagelse af en rimelig og retfærdig, retligt 
bindende international ordning om adgang til genetiske ressourcer og fordeling af de 
fordele, der er forbundet med udnyttelsen heraf; finder det afgørende, at COP 9 gør 
fremskridt i forbindelse med fastlæggelsen af de vigtigste elementer i den internationale 
ordning vedrørende adgang til genetiske ressourcer og fordeling af de fordele, der er 
forbundet med udnyttelsen af disse,

- styrke synergien og forbindelserne mellem UNFCCC og konventionen om biologisk 
mangfoldighed for derigennem at maksimere fordelene i forbindelse med bekæmpelse af 
klimaændringer, beskyttelse af biodiversiteten og en bæredygtig menneskelig udvikling,

- mener, at bevaring og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten bør være en topprioritet 
for COP 9,

- sikre anerkendelse af, at en effektiv forvaltning og finansiering af beskyttede områder og 
deres netværk er af afgørende betydning, samt vedtagelse og innovative og permanente 
finansielle mekanismer, da de bidrager til bevaring og bæredygtig udnyttelse af 
biodiversiteten,

- gennemføre en EU-konsekvensanalyse af tørke og vandmangel grundet klimaændringer 
og disse fænomeners indvirkninger på dyrs levesteder, med særlig fokus på de områder, 
hvor trækfugle yngler,

- sikre, at COP 9 resulterer i en opfordring til parterne om at indlede en drøftelse af og nå 
til enighed om fælles principper og kriterier for god skovforvaltning med udgangspunkt i 
de fremskridt, der allerede er gjort inden for de forskellige regionale FLEGT-processer og 
Amazonas-traktaten,

- sikre, at man på COP 9 tilslutter sig, at parterne indleder drøftelser med henblik på at 
vedtage en global mekanisme til regulering af tømmerhugst og -handel for at bekæmpe 
ulovlig skovfældning og fremme bæredygtig udnyttelse af skovressourcer, samt at COP 9 
opfordrer parterne til at vedtage nationale lovgivninger, som forhindrer salg af træ og 
træprodukter af ulovlig og ødelæggende oprindelse på markedet,

- sikre, at det på COP 9 anbefales, at parterne yderligere integrerer klimaændringernes 
konsekvenser for skovenes biodiversitet og aktiviteter til bekæmpelse heraf i de nationale 
biodiversitetsstrategier og handlingsplaner (NBSAP) og i nationale skovprogrammer og 
andre skovrelaterede strategier, samt at de støtter forskning, der undersøger 
klimaændringernes indvirkninger på skovenes biodiversitet,

- sikre hurtigere gennemførelse af eksisterende forpligtelser for at sikre en bedre bevaring 
og bæredygtig forvaltning af den marine biodiversitet med henblik på at beskytte den mod 
ødelæggende praksisser og ikke-bæredygtigt fiskeri, der påvirker havøkosystemerne,

- sikre, at COP 9 vedtager de foreslåede videnskabelige kriterier for identificering af de 
havområder, der skal beskyttes, og for de repræsentative net af beskyttede havområder, 



RE\708424DA.doc 5/5 PE402.589v01-00

DA

som anbefalet af ekspertworkshoppen vedrørende økologiske kriterier og biogeografiske 
klassificeringssystemer for havområder, der behøver beskyttelser (Expert Workshop on 
Ecological Criteria and Biogeographic Classification Systems for Marine Areas in Need 
of Protection), 

- sikre, at COP 9 anbefaler, at parterne arbejder på at indføre en integreret strategi for 
forvaltning af den marine biodiversitet i områder, der ligger uden for de nationale 
jurisdiktioner, for at gøre det muligt at anvende de vedtagne kriterier og udvidede 
nationale og regionale net af beskyttede havområder på internationale farvande, der ligger 
uden for de nationale jurisdiktioner,

- tilskynder staterne til at indlede forhandlinger om en FN-havretskonference for at 
iværksætte aftaler om beskyttelse af den marine biodiversitet i områder, der ligger uden 
for de nationale jurisdiktioner, for at sikre en langsigtet integreret forvaltning,

- sikre, at COP 9 træffer en endelig beslutning om at forbyde alle terminatorteknologier 
(GURT) og vedtager et foreløbigt forbud mod kommerciel brug af genetisk modificerede 
træer og udsætning af disse i miljøet, inkl. feltforsøg,

- spille en ledende rolle i partsmødet under Cartagena-protokollen for at sikre et retligt 
bindende ansvarssystem med et bredt virkefelt, 

- sikre, at COP 9 vedtager bæredygtige standarder for fremstilling af biomasse til 
energianvendelse med henblik på at forhindre eventuelle negative indvirkninger forbundet 
med en øget produktion af agrobrændstoffer,

- vedtage en udtalelse med henblik på at begrænse den kommercielle handel med arter, der 
kan udvikle usikre karakteristika og blive til invasive arter, når de udsættes i et fremmed 
habitat,

- fremme aktiviteter til fremme af kendskabet til disse problemstillinger og til bekæmpelse 
af og tilpasning til deres negative indvirkninger, som kan styrke samarbejdet mellem 
administrationer og jordejere,

- tilskynde til og støtte certificeringsordninger for bæredygtigt skovbrug og andre 
afgrøder, herunder biobrændstoffer og plantning af træer i kvægavlsområder,

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed.
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