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B6-0000/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a németországi Bonnban tartandó biodiverzitási és 
biobiztonsági COP–MOP-konferencia előkészületeiről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a biodiverzitásról szóló ENSZ-egyezményt aláíró felek 2008. május 18–31. 
között a németországi Bonban tartandó 9. konferenciájára (COP9),

– tekintettel a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvet (BSP) aláíró felek 
2006. március 12–17. között a németországi Bonnban tartandó negyedik ülésére (MOP 4),

– tekintettel a biodiverztiás csökkenésének 2010-ig történő megállításáról szóló 2007. május 
22-i európai parlamenti állásfoglalásra (2006/2233(INI)),

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a biodiverzitásról szóló egyezmény a biodiverzitás védelmét szolgáló legnagyobb 
globális megállapodás, amelynek célja a biodiverzitás megőrzése és fenntartható 
használata, valamint a genetikai források igazságos és kiegyensúlyozott megosztása, és 
mivel 190 aláíró fél, köztük a 27 uniós tagállam és az Európai Közösség is aláírta az 
egyezményt,

B. mivel az ENSZ biodiverzitási egyezményét aláíró felek elkötelezték magukat amellett, 
hogy 2010-re jelentősen csökkentik a biodiverzitás csökkenésének ütemét, 2010-re 
létrehozzák a védett szárazföldi területek globális hálózatát, 2012-re pedig a védett tengeri 
területek globális hálózatát,

C. mivel az egyezmény hitelessége nagyban függ attól, hogy képesek-e teljesíteni e 
célkitűzéseket,

D. mivel a biodiverzitási egyezménnyel összefüggésben az EU hitelességét akadályozza, 
hogy hiányosan hajtotta végre belső biodiverzitási jogszabályait és politikáit, többek 
között a madár- és élőhelyvédelmi irányelvet, valamint arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy az Unió területén 2010-re megállítja a biodiverzitás 
csökkenését,

E. mivel az erdők biodiverzitásának csökkenése, az erdőirtás aránya és az éghajlatválság 
olyan méretek ölt, hogy az erdőirtásra és erdőpusztulásra vonatkozó jelentős intézkedések 
nem várhatnak a 2012 utáni időszakra,

F. mivel a biodiverzitási egyezményekre irányuló munkaprogramok végrehajtásának 
lényeges hiányosságait orvosolni kell,

G. mivel a biodiverzitási egyezményt aláíró felek legutóbbi konferenciáján további lépéseket 
tettek a bennszülött népek és helyi közösségek képviselői szerepének bővítése felé a 
hozzáférés és az előnyök megosztásáról szóló további tárgyalások során,
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H. mivel a biodiverzitási egyezményt aláíró felek legutóbbi konferenciáján fokozott 
erőfeszítéseket tettek az erdészeti jogszabályok végrehajtásának javítására és a kapcsolódó 
kereskedelem kezelésére,

I. mivel a biodiverzitási egyezményt aláíró felek legutóbbi konferenciáján a genetikai 
használatra korlátozott technológiák (GURT) tekintetében megerősítették az 
elővigyázatossági megközelítés alkalmazását, és javasolja, hogy ne hagyják jóvá helyszíni 
próbákat és a kereskedelmi felhasználást,

J. mivel az éghajlatváltozás tovább súlyosbítja a globális biodiverzitás helyzetét, illetve az 
ökoszisztéma romlásához és fajok kihalásához vezet, valamint visszaüt az emberi 
fejlődésre és a szegénység enyhítésére,

K. mivel a becslések szerint világszinten a szénkibocsátás 20%-át az erdőirtás és az 
erdőpusztulás okozza,

L. mivel a biodiverzitási egyezmény és Egyesült Nemzetek Szervezetének tengerjogi 
egyezménye (UNCLOS) biztosítja a tengeri környezet egészének védelmére vonatkozó 
nemzetközi jogi kereteket, mivel még mindig nem jött létre mindent átfogó, jogilag 
kötelező erejű megállapodás, amely biztosítaná, hogy a jelenlegi kötelezettségvállalásokat 
következetesen alkalmaznák valamennyi tengeri területre, beleértve a nyílt tengerek 
nemzetközi vizeit,

1. aggodalmát fejezi ki a biodiverzitás folyamatos csökkenése és az Európai Unió egyre 
növekvő ökológiai lábnyoma miatt, amely a biodiverzitásra gyakorolt hatásában jóval 
túlmutat az Európai Unió határain;

2. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vállaljanak vezető szerepet és 
bizonyítsák meggyőződésüket azáltal, hogy konkrét intézkedéseket fogadnak el és tesznek 
lehetővé a biodiverzitás belföldi és nemzetközi védelme érdekében;

3. elismeri a védett területek európai Natura 2000 hálózatának érdemeit mint a nemzetközi 
biodiverzitási kötelezettségvállalások teljesítésére irányuló uniós erőfeszítések 
mérföldkövét és a védett területek globális hálózatának jelentős hozzájárulását , felhívja 
továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az madarakról és élőhelyekről 
szóló irányelv maradéktalan végrehajtásának biztosítását és határozottan ellenez 
bármilyen törekvést, amely azok védelmének gyengítésére irányul;

4. úgy véli, hogy az üvegházhatást okozó gázok fejlődő országokban végzett erdőirtásból 
eredő kibocsátásának csökkentéséről szóló éghajlat-változási ENSZ-keretegyezményére 
vonatkozó tárgyalásokat (UNFCCC) ösztönzőként kell alkalmazni az erdei biodiverzitás 
politikai elismertségének fokozására;

5. sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciájának 
határozatai a védett területekre vonatkozó biodiverzitási egyezményekre irányuló 
munkaprogram végrehajtására és a 2010-es célok végrehajtásának erősítésére irányulnak, 



PE402.589v01-00 4/5 RE\708424HU.doc

HU

különösen az erdők biodiverzitására irányuló biodiverzitási egyezmény programjának 
vonatkozásában,

- vállaljanak vezető szerepet a genetikai forrásokhoz való hozzáférés és haszonelosztás 
helyes és méltányos, jogilag kötelező erejű nemzetközi rendszerének elfogadása 
tekintetében; tekintsék elengedhetetlennek, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 
9. konferenciája tovább haladjon e nemzetközi rendszer fő elemeinek kidolgozása 
tekintetében,

- az éghajlatváltozás csökkentése, a biodiverzitás védelme és a fenntartható emberi 
fejlődés tekintetében a járulékos előnyök maximalizálásának érdekében fokozzák a 
szinergiákat és kapcsolatokat az ENFCCC és a biodiverzitási egyezmény között,

- biztosítsák, hogy a biodiverzitás megőrzése és fenntartható felhasználása a biodiverzitási 
egyezményt aláíró felek 9. konferenciájának elsődleges prioritásai között szerepeljen,

- biztosítsák a védett területek és hálózataik hatékony kezelését és finanszírozását mint 
létfontosságú szükséget, illetve innovatív és állandó finanszírozási mechanizmusok 
elfogadását, mivel azok hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez és fenntartható 
felhasználásához,

- végezzenek uniós hatásvizsgálatot az éghajlatváltozás által előidézett szárazságról és 
vízhiányról, és azoknak az állatok élőhelyeire gyakorolt hatásairól, kiemelve azokat az 
övezeteket, ahol a vándormadarak fészkelnek,

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján felkérik a 
feleket, hogy a különböző regionális FLEG/T eljárásokban és az Amazonasi Szerződésben 
már elért előrelépésekre építve kezdeményezzenek vitát és állapodjanak meg a helyes 
erdőgazdálkodás közös elveiben és kritériumaiban,

biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján megállapodás 
születik arról, hogy a felek az illegális kivágás elleni küzdelem és az erdészeti erőforrások 
fenntartható kihasználásának előmozdítása érdekében megbeszéléseket kezdenek a 
fakitermelésre és -kereskedelemre vonatkozó globális mechanizmusról, valamint, hogy a 
biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján felkérik a feleket arra, hogy az 
illegális és kárt okozó faanyagok és a forgalomba hozott faanyagok értékesítését 
megakadályozó tagállami jogszabályokat fogadjanak el,

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján javasolják, 
hogy a felek továbbra is integrálják az éghajlatváltozási hatásoknak és 
válaszintézkedéseknek az erdők biodiverzitására irányuló vonatkozásait a tagállami 
biodiverzitási stratégiákba és cselekvési tervekbe (NBSAP). valamint a tagállami erdészeti 
programokba és más erdészeti vonatkozású stratégiákba, valamint támogassák az 
éghajlatváltozásnak az erdők biodiverzitására gyakorolt hatásának jobb megértésére 
irányuló kutatásokat,

- biztosítsák a tengeri biodiverzitás jobb megőrzésére és fenntartható kezelésére irányuló 
jelenlegi kötelezettségvállalások végrehajtásának felgyorsítását, tekintettel a tengeri 
biodiverzitásnak a tengeri ökoszisztémákra kiható, pusztulást eredményező módszerek és 
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nem fenntartható halászati tevékenységek elleni védelmére, 

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján a védelemre 
szoruló tengeri terültetek ökológiai kritériumaira és biogeográfiai osztályozási rendszerére 
vonatkozó szakértői munkacsoport ajánlásai szerint elfogadják a védelemre szoruló 
tengeri területek és a tengeri védett területek reprezentatív hálózatainak meghatározására 
vonatkozó javasolt tudományos kritériumokat, 

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján ajánlásokat 
fogadjanak el arról, hogy a felek a megállapított kritériumok alkalmazása és a védett 
tengeri területek tagállami és regionális hálózatainak a tagállami joghatóságon kívül eső 
nemzetközi vizekre történő kiterjesztésére tekintettel a tagállami joghatóság keretein felül 
együttműködnek egy tengeri biodiverzitásra vonatkozó integrált irányítás elérése 
érdekében,

- ösztönözzenek más államokat, hogy a hosszú távú integrált irányítás biztosítása 
érdekében kezdjenek tárgyalásokba a tengeri biodiverzitásra vonatkozó UNCLOS 
végrehajtási egyezményről a tagállami joghatóságon kívüli területeken,

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján fogadjanak 
el végleges határozatot valamennyi végzetes technológia (GURTS) betiltására és 
állapodjanak meg a környezetvédelmi kibocsátásról szóló moratóriumról, beleértve a 
helyszíni próbákat és a genetikailag módosított fák kereskedelemi felhasználását, 

- vállaljanak vezető szerepet a cartagenai jegyzőkönyvet aláíró felek találkozóján a széles 
körű hatállyal rendelkező jogilag kötelező erejű felelősségi rendszer biztosítása 
érdekében,

- biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján a bővülő 
mezőgazdasági üzemanyag-termelés esetleges negatív hatásainak megelőzése érdekében 
fogadjanak el fenntarthatósági normákat az energetikai célú biomassza tekintetében,

- fogadjanak el álláspontot a nem biztonságos jellemzőket kifejlesztő és az idegen 
élőhelyen történő bevezetésüket követően terjedőképesebbé váló fajták kereskedelmi célú 
forgalomba hozatalának korlátozására,

- mozdítsák elő a tudatosítást és az enyhítést, illetve az igazgatás és a földtulajdonosok 
közötti együttműködést erősítő alkalmazkodási tevékenységeket,

- ösztönözzék és támogassák a fenntartható erdészetre és egyéb terményekre, többek 
között a bioüzemanyagok és a fák szarvasmarha-tenyésztési területekre történő 
telepítésére vonatkozó hitelesítési rendszereket,

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, és a 
biodiverzitási egyezményt (BE) aláíró feleknek.
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