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Rezoluția Parlamentului European privind pregătirile în vederea reuniunilor COP-
MOP pe tema diversității biologice și a biosecurității, care vor avea loc la Bonn 
(Germania)

Parlamentul European,

– având în vedere cea de-a noua conferință a părților (COP9) la Convenția ONU privind 
diversitatea biologică (CBD), care va avea loc în perioada 19 - 31 mai 2008 la Bonn 
(Germania),

– având în vedere cea de-a patra reuniune a părților (MOP4) la Protocolul de la Cartagena 
privind biodiversitatea (BSP), care va avea loc în perioada 12 - 16 mai 2008 la Bonn 
(Germania),

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 22 mai 2007 privind oprirea 
pierderii biodiversității până în 2010 (2006/2233(INI)),

– având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât CBD constituie cel mai mare acord mondial privind protecția biodiversității, 
având ca obiect conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și partajarea justă și 
echitabilă a avantajelor care rezultă din utilizarea resurselor genetice, și întrucât a fost 
semnat de 190 de părți, inclusiv cele 27 de state membre ale Uniunii și Comunitatea 
Europeană,

B. întrucât părțile la CBD s-au angajat să reducă semnificativ ritmul pierderii biodiversității 
până în 2010 și să creeze o rețea mondială de zone protejate terestre, până în 2010, și 
maritime, înainte de 2012,

C. întrucât credibilitatea Convenției va depinde de capacitatea sa de a atinge aceste obiective;

D. întrucât credibilitatea UE, în contextul CBD, este afectată de punerea în aplicare 
insuficientă a legislației și a politicilor sale interne în materie de biodiversitate, cum ar fi 
directivele Păsări și Habitate, precum și a angajamentului său de a pune capăt pierderii 
biodiversității până în 2010 pe teritoriul său;

E. întrucât pierderea biodiversității pădurilor, nivelurile de defrișare și perturbările climatice 
au căpătat asemenea proporții încât nu se poate aștepta anul 2012 pentru a lua de măsuri 
de mare amploare în scopul combaterii defrișării și a degradării pădurilor;

F. întrucât întârzierile notabile în punerea în aplicare a programelor de lucru aferente CDB 
trebuie depășite;

G. întrucât ultima conferință a părților la CDB a realizat un progres în favoarea consolidării 
rolului reprezentanților populațiilor indigene și ai comunităților locale în cadrul viitoarelor 
negocieri privind accesul și partajarea avantajelor;
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H. întrucât în cursul ultimei reuniuni a conferinței părților la CDB, părțile au fost invitate să 
își dubleze eforturile în vederea îmbunătățirii aplicării reglementărilor forestiere și reglării 
problematicii privind schimburile comerciale în acest domeniu;

I. întrucât în cadrul ultimei reuniuni a conferinței părților la CDB s-a reafirmat aplicarea 
principiului precauției în ceea ce privește utilizarea tehnologiei genetice restrictive 
(Genetic Use Restriction Technology, GURT) și s-a recomandat neaprobarea testelor de 
teren și a utilizării comerciale;

J. întrucât situația diversității biologice mondiale se va agrava în continuare din cauza 
schimbărilor climatice, ducând la o degradare a ecosistemelor și la dispariția anumitor 
specii și având repercusiuni asupra dezvoltării umane și a eradicării sărăciei;

K. întrucât, conform estimărilor, aproximativ 20 % din emisiile de carbon la nivel mondial 
sunt cauzate de defrișare și de degradarea pădurilor;

L. întrucât CBD și Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) furnizează 
cadrul juridic internațional care guvernează protecția mediului marin în ansamblul său; 
întrucât, cu toate acestea, nu există niciun acord global și obligatoriu din punct de vedere 
juridic care să garanteze, în toate zonele maritime, inclusiv apele internaționale din marea 
liberă, respectarea efectivă a angajamentelor luate;

1. este profund preocupat de pierderea continuă a biodiversității și de amprenta ecologică tot 
mai accentuată a Uniunii Europene, ale cărei repercusiuni asupra biodiversității se extind 
cu mult dincolo de frontierele Uniunii;

2. invită Comisia Europeană și statele membre să manifeste putere de impulsionare și să dea 
dovadă de convingere, convenind măsuri concrete de protecție a biodiversității, atât la 
nivel intern, cât și internațional, și facilitând aplicarea acestora;

3. recunoaște valoarea rețelei europene a zonelor protejate Natura 2000, care participă în 
mod esențial la eforturile UE de îndeplinire a angajamentelor sale internaționale și interne 
în materie de biodiversitate, precum și contribuția sa majoră la rețeaua mondială a zonelor 
protejate; invită, în plus, Comisia și statele membre să garanteze o aplicare integrală a 
directivelor Păsări și Habitate, și se opune cu hotărâre oricărei tentative vizând reducerea 
gradului lor de protecție;

4. consideră că dezbaterile din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), pe tema reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
cauzate de defrișare și de degradarea pădurilor în țările în curs de dezvoltare, trebuie să 
constituie ocazia punerii și mai mult în evidență a interesului politic al biodiversității 
forestiere,

5. îndeamnă Comisia Europeană și statele membre:

- să garanteze că deciziile luate de conferința părților (COP 9) vizează aplicarea 
programului aferent CBD pentru zonele protejate, consolidarea aplicării obiectivelor 
pentru 2010 și, în special, a programului de lucru aferent CBD cu privire la diversitatea 
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biologică forestieră;

- să joace un rol de prim plan în negocierile în vederea adoptării unui regim internațional 
de acces și de partajare a avantajelor resurselor genetice, care să fie just, echitabil și 
obligatoriu din punct de vedre juridic; consideră esențial faptul că COP 9 realizează 
progrese în identificarea elementelor principale ale acestui regim;

- să consolideze sinergiile și legăturile dintre UNFCCC și CBD, în scopul optimizării 
beneficiilor comune în termeni de atenuare a schimbărilor climatice, de protecție a 
biodiversității și de dezvoltare umană durabilă;

- să considere că una din primele priorități ale COP 9 ar trebui să fie menținerea și 
utilizarea durabilă a biodiversității;

- să garanteze recunoașterea caracterului absolut necesar al unei gestionări și finanțări 
eficiente a zonelor protejate și a rețelei dintre acestea, și adoptarea unor mecanisme 
financiare inovatoare și permanente, în măsura în care ele contribuie la menținerea și la 
utilizarea durabilă a biodiversității;

- să realizeze o evaluare de impact europeană cu privire la secete și la penuria de apă, 
cauzate de schimbările climatice, și a efectelor acestora asupra habitatului faunei, punând 
accentul pe zonele în care își fac cuibul păsările migratoare;

- să garanteze că COP 9 invită părțile la inițierea unui dialog și ajungerea la un acord cu 
privire la principiile comune și criteriile de bună gestionare forestieră, pe baza progreselor 
deja înregistrate de diversele procese regionale FLEGT/T și de tratatul amazonian;

- să garanteze că COP 9 ajunge la un acord pentru ca părțile să inițieze negocieri privind 
crearea unui mecanism mondial de reglementare a tăierii lemnului și a comerțului cu 
lemn, în scopul combaterii tăierii ilegale și al promovării utilizării durabile a resurselor 
forestiere, și că COP 9 invită părțile să adopte legislații naționale care să împiedice 
punerea în vânzare, pe piață, a lemnului și a produselor din lemn obținute prin tăierea 
ilegală și distructivă;

- să garanteze că COP 9 recomandă părților să realizeze o integrare sporită a consecințelor 
schimbărilor climatice asupra biodiversității forestiere și a inițiativelor vizând găsirea unui 
răspuns la acestea în strategiile și planurile de acțiune naționale în favoarea biodiversității, 
precum și în programele forestiere naționale și alte strategii legate de pădure, și să sprijine 
cercetarea pentru o mai bună înțelegere a repercusiunilor schimbărilor climatice asupra 
biodiversității forestiere;

- să garanteze accelerarea punerii în aplicare a angajamentelor actuale în favoarea unei 
mai bune conservări și a unei gestionări durabile a biodiversității marine, în vederea 
protejării acesteia de practicile distructive și de activitățile de pescuit nedurabil care 
afectează ecosistemele marine;

- să garanteze că COP 9 adoptă ansamblul de criterii științifice propuse pentru 
identificarea zonelor marine care trebuie protejate și pentru crearea unor rețele 
reprezentative de zone marine protejate, conform recomandărilor atelierului de experți cu 
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privire la criteriile ecologice și sistemele de clasificare biogeografice pentru zonele marine 
care trebuie protejate; 

- să garanteze că COP 9 recomandă părților să acționeze în favoarea unei gestionări 
integrate a biodiversității marine în zonele din afara competenței teritoriale naționale, în 
scopul aplicării criteriilor fixate și extinderii rețelelor naționale și regionale din zonele 
marine protejate la apele internaționale care nu se află sub o jurisdicție națională;

- să încurajeze statele să înceapă negocierile pe marginea unui acord de punere în aplicare 
a convenției UNCLOS pentru protecția biodiversității marine în zonele care nu se află sub 
o jurisdicție națională, în scopul garantării unei gestionări integrate pe termen lung;

- să garanteze că COP 9 adoptă o decizie finală vizând interzicerea tuturor tehnologiilor 
„terminator” (GURT) și cad de acord asupra unui moratoriu privind eliberarea în mediul 
înconjurător, îndeosebi testele de teren, și utilizarea comercială a arborilor modificați 
genetic;

- să joace un rol de prim plan în cadrul reuniunii părților la Protocolul de la Cartagena, 
pentru a garanta crearea unui regim de responsabilitate obligatoriu din punct de vedere 
juridic și cu o sferă de aplicare extinsă;

- să garanteze că COP 9 adoptă criterii de durabilitate pentru producția de biomasă 
destinată producției de energie, în scopul prevenirii eventualelor efecte negative ale unei 
creșteri a producției de biocarburanți;

- să ia poziție în favoarea limitării schimburilor comerciale de specii care pot dezvolta 
caracteristici prezentând un risc și deveni invazive odată introduse într-un habitat străin;

- să promoveze inițiativele în favoarea sensibilizării, reducerii efectelor negative și a 
adaptării, consolidând cooperarea dintre administrații și proprietarii terenului;

- să încurajeze și să sprijine regimurile de certificare pentru o exploatare durabilă a 
pădurilor și a altor culturi, incluzând biocarburanții și plantarea arborilor în zonele de 
creștere;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și părților la Convenția ONU privind diversitatea biologică.
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