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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do spotkań COP-MOP 
w sprawie bioróżnorodności i bezpieczeństwa biologicznego (Bonn, Niemcy)

Parlament Europejski,

– uwzględniając dziewiątą konferencję stron (COP 9) Konwencji ONZ o różnorodności 
biologicznej (KRB), która odbędzie się w dniach 19-31 maja 2008 r. w Bonn 
w Niemczech,

– uwzględniając czwarte posiedzenie stron (MOP 4) Protokołu z Kartageny 
o bezpieczeństwie biologicznym (PBB), które odbędzie się w dniach 12-16 maja 2008 r. 
w Bonn w Niemczech,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 
zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 (2006/2233(INI)),

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że KRB jest największym globalnym porozumieniem w sprawie 
ochrony różnorodności biologicznej, dotyczącym ochrony i zrównoważonego korzystania 
z różnorodności biologicznej oraz sprawiedliwego i godziwego podziału korzyści 
z wykorzystania zasobów genetycznych, a także mając na uwadze, że konwencja została 
podpisana przez 190 stron, w tym 27 państw członkowskich UE i Wspólnotę Europejską;

B. mając na uwadze, że strony KRB zobowiązały się do znacznego zmniejszenia tempa
utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 oraz stworzenia globalnej sieci obszaru 
chronionego na lądzie do roku 2010 i na morzu do roku 2012;

C. mając na uwadze, że wiarygodność konwencji będzie zależała od jej zdolności osiągnięcia 
tych celów;

D. mając na uwadze, że wiarygodność UE w kontekście KRB jest pomniejszana przez 
powolne wdrażanie wewnętrznego prawodawstwa dotyczącego różnorodności 
biologicznej oraz takich polityk jak dyrektywa ptasia i siedliskowa, a także przez powolną 
realizację zobowiązania z zakresu zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej 
na terytorium UE do roku 2010;

E. mając na uwadze, że utrata różnorodności biologicznej w lasach, tempo wylesiania 
i kryzys klimatyczny przybrały takie rozmiary, iż ważne działania wymierzone przeciwko 
wylesianiu i degradacji lasów nie mogą czekać aż do stworzenia strategii dla klimatu „po 
2012 r.”;

F. mając na uwadze, że należy wypełnić poważne luki w programach roboczych KRB;

G. mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu COP KRB poczyniono krok w stronę 
zwiększenia roli przedstawicieli ludów autochtonicznych i wspólnot lokalnych w dalszych 
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negocjacjach dotyczących dzielenia się dostępem i korzyściami;

H. mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu COP KRB zwrócono się do stron, aby 
zintensyfikowały wysiłki w celu lepszego egzekwowania prawa dotyczącego lasów 
i zajęły się sprawą związanego z tym handlu;

I. mając na uwadze, że ostatnie COP KRB potwierdziło zastosowanie środków ostrożności
wobec korzystania z technologii ograniczenia wykorzystania zasobów genetycznych
(GURT) oraz zaleciło zaniechanie wydawania zezwoleń na próby terenowe 
i zastosowania komercyjne;

J. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne będą jeszcze bardziej pogarszały sytuację
globalnej różnorodności biologicznej, prowadząc do degradacji ekosystemu i wymierania 
gatunków, co z kolei będzie oddziaływać na rozwój ludzkości i walkę z ubóstwem;

K. mając na uwadze, że szacuje się, iż przyczyną około 20% emisji dwutlenku węgla na 
świecie jest wylesianie i degradacja lasów;

L. mając na uwadze, że KRB i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza
(UNCLOS) stanowią międzynarodowe ramy prawne do zarządzania ochroną środowiska 
morskiego jako całości, podczas gdy nadal nie istnieje żadne kompleksowe, prawnie 
wiążące porozumienie, które zapewniłoby konsekwentne stosowanie obecnych 
zobowiązań na wszystkich obszarach morskich, w tym na wodach międzynarodowych na 
pełnym morzu;

1. jest głęboko zaniepokojony ciągłą utratą różnorodności biologicznej i nieustannie 
rosnącym oddziaływaniem Unii Europejskiej na środowisko naturalne, których wpływ na 
różnorodność biologiczną znacznie wykracza poza granice Unii Europejskiej;

2. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie, aby wykazały inicjatywę
i zaangażowanie poprzez wyrażenie zgody i ułatwienie stosowania konkretnych środków 
ochrony różnorodności biologicznej, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na szczeblu 
międzynarodowym;

3. uznaje wkład w postaci europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 za 
fundament wysiłków UE zmierzających do wypełnienia jej międzynarodowych 
i wewnętrznych zobowiązań z zakresu różnorodności biologicznej oraz za ważny wkład 
w globalną sieć obszarów chronionych; ponadto wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie, aby zapewniły pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i dyrektywy
siedliskowej oraz zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom osłabienia 
ustanowionych w nich zasad ochrony;

4. uznaje, że dyskusję podjętą na Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), dotyczącą zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, będącej skutkiem wylesiania i degradacji lasów w krajach rozwijających 
się, należy potraktować jako bodziec zachęcający do podniesienia politycznego profilu 
różnorodności biologicznej w lasach;
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5. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie, aby:

- zapewniły, że decyzje COP 9 będą nastawione na wdrożenie programu KRB
dotyczącego obszarów chronionych, w celu zintensyfikowania działań zmierzających ku 
wdrożeniu celów na rok 2010, a w szczególności programu KRB dotyczącego pracy nad 
biologiczną różnorodnością lasu,

- odegrały wiodącą rolę w negocjacjach w celu przyjęcia uczciwych i godnych, prawnie 
wiążących międzynarodowych przepisów dotyczących dostępu i podziału korzyści (ABS) 
z zasobów genetycznych, a także aby przywiązały największą wagę do postępów COP 9 
w zakresie identyfikacji ważnych elementów międzynarodowych przepisów ABS,

- umocniły współdziałanie i więzi łączące UNFCCC i KRB w celu maksymalizacji
wspólnych korzyści związanych ze zmniejszaniem zmian klimatycznych, ochroną 
różnorodności biologicznej i trwałym rozwojem ludzkości,

- uznały zapewnienie ochrony i zrównoważonego korzystania z różnorodności 
biologicznej za jeden z najważniejszych priorytetów COP 9,

- zapewniły uznanie skutecznego zarządzania i finansowania obszarów chronionych 
i swojej sieci za konieczność najwyższej wagi, podobnie jak przyjęcie innowacyjnych 
i stałych mechanizmów finansowych, ponieważ przyczyniają się one do ochrony 
i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej,

- przeprowadziły unijną ocenę oddziaływania na środowisko naturalne suszy i niedoborów 
wody wywołanych przez zmiany klimatyczne oraz ich wpływu na siedliska zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów lęgowych ptaków migrujących,

- zapewniły, że COP 9 zachęci strony do rozpoczęcia dyskusji i uzgodnienia wspólnych 
zasad i kryteriów dobrego zarządzania lasami, kontynuując postępy poczynione w ramach 
różnych regionalnych procesów FLEG/T (planu działań UE w sprawie egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) i Amazońskiego Traktatu 
o Współpracy,

- zapewniły, że COP 9 zgodzi się, by strony rozpoczęły dyskusje zmierzające do 
uzgodnienia globalnego mechanizmu regulującego pozyskiwanie tarcicy i handel nią
w celu zwalczania nielegalnego wyrębu i promowania zrównoważonego korzystania 
z zasobów leśnych oraz że COP 9 zachęci strony do przyjęcia ustawodawstwa krajowego 
zapobiegającego sprzedaży na rynku nielegalnej, pochodzącej z destrukcyjnej działalności 
tarcicy i produktów z drewna,

- zapewniły, że COP 9 zaleci stronom dalszą integrację aspektów leśnej różnorodności 
biologicznej związanych z oddziaływaniem zmian klimatycznych oraz podejmowanych 
w odpowiedzi działań w krajowe strategie i plany działania z zakresu różnorodności 
biologicznej, a także w krajowe programy leśne i inne strategie dotyczące lasów, jak 
również wspieranie badań naukowych w celu lepszego zrozumienia oddziaływań zmian 
klimatycznych na różnorodność biologiczną w lasach,

- zapewniły przyspieszenie realizacji obecnych zobowiązań dotyczących lepszej ochrony 
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i zrównoważonego zarządzania różnorodnością biologiczną mórz w celu ochrony 
różnorodności biologicznej mórz przed niszczycielskimi praktykami i nietrwałą 
działalnością z zakresu rybołówstwa oddziałującymi na ekosystemy mórz,

- zapewniły przyjęcie przez COP 9 proponowanego zestawu kryteriów naukowych 
dotyczących identyfikacji obszarów morskich wymagających ochrony oraz przyjęcie 
reprezentatywnych sieci morskich obszarów chronionych zalecanych przez warsztaty 
ekspertów poświęcone kryteriom ekologicznym i biogeograficznym systemom 
klasyfikacji obszarów morskich wymagających ochrony,

- zapewniły, że COP 9 zaleci stronom podjęcie prac zmierzających do stworzenia
zintegrowanego podejścia do zarządzania różnorodnością biologiczną mórz na obszarach 
niepodlegających jurysdykcji krajowej w celu zastosowania uzgodnionych kryteriów 
i rozszerzenia krajowych i regionalnych sieci chronionych obszarów morskich na wody 
międzynarodowe niepodlegające jurysdykcji krajowej,

- zachęciły państwa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia wykonawczego 
UNCLOS dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej mórz na obszarach 
niepodlegających jurysdykcji krajowej celem zapewnienia zintegrowanego zarządzania 
w perspektywie długofalowej,

- zapewniły przyjęcie przez COP 9 ostatecznej decyzji o zakazie stosowania wszystkich 
tzw. technologii „terminator” (GURTS) oraz uzgodniły moratorium na ich stosowanie 
w środowisku naturalnym, w tym na próby terenowe i komercyjne wykorzystanie 
genetycznie modyfikowanych drzew,

- odegrały wiodącą rolę podczas posiedzenia stron protokołu z Kartageny w celu 
zapewnienia prawnie wiążącego reżimu odpowiedzialności o szerokim zakresie,

- zapewniły przyjęcie przez COP 9 norm trwałości w zakresie produkcji biomasy do 
wytwarzania energii w celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziaływaniom 
zwiększającym produkcję agropaliw,

- przyjęły stanowisko w celu ograniczenia handlu gatunkami, które mogłyby wykształcić 
niebezpieczne cechy i rozprzestrzenić się po wprowadzeniu na obce siedliska,

- wspierały świadomość oraz działania łagodzące i adaptacyjne, które wpływają na 
zacieśnienie współpracy pomiędzy urzędami i właścicielami gruntów,

- wspierały i zachęcały do tworzenia systemów zezwoleń dla zrównoważonego rozwoju 
leśnictwa i innych upraw, w tym dla upraw pod produkcję biopaliw i zalesiania obszarów 
hodowli bydła,

6. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji 
Europejskiej oraz stronom KRB.
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