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B6-0000/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípravách na zasadnutia COP/MOP o biologickej 
rozmanitosti a biologickej bezpečnosti v nemeckom Bonne

Európsky parlament,

– so zreteľom na 9. konferenciu zmluvných strán (COP 9) dohovoru OSN o biologickej 
diverzite (CBD), ktorá sa má konať od 19. do 31. mája 2008 v nemeckom Bonne,

– so zreteľom na 4. zasadnutie zmluvných strán (MOP 4) Kartagenského protokolu 
o biologickej bezpečnosti (BSP), ktoré sa má konať od 12. do 16. mája 2008 v nemeckom 
Bonne,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o zastavení poklesu 
biologickej diverzity do roku 2010 (2006/2233(INI)),

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A. keďže CBD je najväčšou globálnou dohodou o ochrane biodiverzity, ktorá sa zaoberá 
ochranou a trvalo udržateľným využívaním biologickej rozmanitosti a primeraným 
a spravodlivým zdieľaním výhod vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov, 
a keďže ho podpísalo 190 zmluvných strán vrátane 27 členských štátov EÚ a Európskeho 
spoločenstva,

B. keďže zmluvné strany CBD sa zaviazali významne znížiť tempo straty biologickej 
rozmanitosti do roku 2010 a vytvoriť celosvetovú sieť chránených území na súši do roku 
2010 a na mori do roku 2012,

C. keďže dôveryhodnosť dohovoru bude záležať na jeho schopnosti naplniť tieto ciele,

D. keďže dôveryhodnosť EÚ v súvislosti s CBD je oslabená nedostatočným vykonávaním 
interných právnych predpisov a politík týkajúcich sa biodiverzity, napríklad smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch, a záväzku zastaviť stratu biodiverzity na svojom území 
do roku 2010,

E. keďže strata biologickej rozmanitosti lesov, tempo odlesňovania a kríza súvisiaca so 
zmenou klímy dosahujú taký rozmer, že významné opatrenia na riešenie odlesňovania 
a zhoršovania kvality lesov sa nemôžu odkladať na obdobie po roku 2012,

F. keďže je potrebné vyplniť významné medzery vo vykonávaní pracovného programu CBD,

G. keďže posledné zasadnutie COP CBD dosiahlo pokrok smerom k posilneniu úlohy 
zástupcov pôvodných obyvateľov a miestnych komunít v ďalších rokovaniach o prístupe 
k zdrojom a zdieľaní výhod,

H. keďže COP CBD na svojom poslednom zasadnutí vyzvala zmluvné strany, aby 
zintenzívnili úsilie o lepšie dodržiavanie právnych predpisov o lesoch a zaoberali sa 
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problematikou súvisiaceho obchodu,

I. keďže posledné zasadnutie COP CBD potvrdzuje uplatňovanie zásady prevencie pri 
využívaní technológií obmedzujúcich genetické využitie (GURT) a odporúča neschváliť 
skúšky v teréne a komerčné využívanie,

J. keďže zmeny klímy budú ďalej zhoršovať stav globálnej biologickej rozmanitosti, čo 
povedie k zhoršovaniu kvality ekosystémov a vyhýnaniu druhov a lavínovitým vplyvom 
na ľudský rozvoj a odstraňovanie chudoby,

K. keďže sa odhaduje, že približne 20 % celosvetových emisií uhlíka je zapríčinených 
odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesov,

L. keďže CBD a Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) poskytujú medzinárodný 
právny rámec, ktorým sa riadi ochrana morského prostredia ako celku, pretože doteraz 
nejestvuje komplexná právne záväzná dohoda, ktorá by zabezpečovala dôsledné 
uplatňovanie jestvujúcich záväzkov na všetky oblasti mora vrátane medzinárodných vôd 
otvoreného mora,

1. je hlboko znepokojený pokračujúcou stratou biodiverzity a čoraz väčšou ekologickou 
stopou Európskej únie, ktorá rozširuje dôsledky pre biodiverzitu ďaleko za hranice 
Európskej únie;

2. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby preukázali vodcovstvo a presvedčenie tým, 
že odsúhlasia a uľahčia konkrétne domáce a medzinárodné opatrenia na ochranu 
biodiverzity;

3. uznáva príspevok európskej siete chránených území Natura 2000 ako základ úsilia EÚ 
splniť svoje medzinárodné a interné záväzky v oblasti biodiverzity a ako významný prínos 
k celosvetovej sieti chránených území; ďalej vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili plné vykonávanie smerníc o vtákoch a biotopoch, a je rozhodne proti 
všetkým pokusom o oslabenie ich ochrany;

4. domnieva sa, že diskusia o znížení emisií skleníkových plynov z odlesňovania 
a zhoršovania kvality lesov v rozvojových krajinách v rámci Rámcového dohovoru OSN 
o zmene klímy (UNFCCC) sa musí využiť ako podnet na zvýšenie významu biodiverzity 
lesov z politického hľadiska;

5. Naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby:

–– zabezpečili, že rozhodnutia COP 9 smerujú k plneniu programu CBD pre chránené 
oblasti, posilneniu vykonávania opatrení smerujúcich k cieľom do roku 2010 
a predovšetkým k vykonávaniu pracovného programu CBD pre biologickú rozmanitosť 
lesov,

–– zohrávali vedúcu úlohu v rokovaniach s cieľom prijať primeraný a spravodlivý právne 
záväzný medzinárodný režim prístupu ku genetickým zdrojom a zdieľania ich výhod 
(ABS); považuje za kľúčové, aby COP 9 dosiahla pokrok v stanovení hlavných prvkov 
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medzinárodného režimu ABS,

–– posilnili synergie a prepojenia medzi UNFCCC a CBD s cieľom maximalizovať 
spoločné prínosy, pokiaľ ide o zmierňovanie zmien klímy, ochranu biodiverzity a trvalo 
udržateľný ľudský rozvoj,

–– zvážili stanovenie dosiahnutia ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity 
za prvú prioritu COP 9,

–– zabezpečili uznanie účinného riadenia a financovania chránených oblastí a ich siete 
za životnú nevyhnutnosť, a tiež zabezpečili prijatie inovatívnych a stálych finančných 
mechanizmov, keďže prispievajú k ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu 
biodiverzity,

–– vykonali hodnotenie vplyvu zmien klímy na suchá a nedostatok vody a ich účinkov 
na biotopy živočíchov v EÚ so zameraním na zóny hniezdenia sťahovavých vtákov,

–– zabezpečili, že COP 9 vyzve zmluvné strany, aby začali diskutovať a dohodli sa 
na spoločných zásadách a kritériách dobrej správy lesov, pričom nadviažu na pokrok, 
ktorý sa dosiahol v rôznych regionálnych procesoch v oblasti vynútiteľnosti práva, správy 
a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) a Zmluve o Amazónii,

–– zabezpečili, že COP 9 odsúhlasí, aby zmluvné strany začali diskusiu o schválení 
globálneho mechanizmu regulácie ťažby dreva a obchodu s ním s cieľom bojovať proti 
nelegálnej ťažbe a podporovať trvalo udržateľné využívanie lesných zdrojov, a že COP 9 
vyzve zmluvné strany na prijatie národných právnych predpisov, ktoré zabránia predaju 
nelegálne a deštruktívnym spôsobom vyťaženého dreva a drevárskych výrobkov na trhu,

–– zabezpečili, že COP 9 odporučí, aby zmluvné strany ďalej integrovali aspekty vplyvov 
zmien klímy, ktoré sa týkajú biodiverzity lesov, ako aj opatrenia prijímané v reakcii na ne 
do národných stratégií biodiverzity a akčných plánov (NBSAP) a do národných lesných 
programov a iných stratégií týkajúcich sa lesov, a tiež podporovali výskum v záujme 
lepšieho pochopenia vplyvov zmien klímy na biodiverzitu lesov,

–– zabezpečili urýchlenie vykonávania jestvujúcich záväzkov lepšej ochrany a trvalo 
udržateľného hospodárenia s morskou biodiverzitou s cieľom chrániť morskú biodiverzitu 
pred deštruktívnymi praktikami a neudržateľnými rybolovnými činnosťami, ktoré 
ovplyvňujú morské ekosystémy,

–– zabezpečili, že COP 9 prijme navrhovaný súbor vedeckých kritérií identifikácie 
morských oblastí, ktoré potrebujú ochranu, a reprezentatívnych sietí chránených morských 
oblastí tak, ako to odporúča Odborné sympózium o ekologických kritériách 
a biogeografických systémoch klasifikácie morských oblastí, ktoré potrebujú ochranu,

–– zabezpečili, že COP 9 odporučí, aby sa zmluvné strany snažili o uplatňovanie prístupu 
integrovanej správy morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie 
s cieľom uplatniť dohodnuté kritériá a rozšíriť národné a regionálne siete chránených 
morských oblastí do medzinárodných vôd mimo vnútroštátnej jurisdikcie,
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–– podnietili štáty k začatiu rokovaní o vykonávacom dohovore o ochrane morskej 
biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie k UNCLOS s cieľom zabezpečiť 
integrovanú správu v dlhodobom horizonte,

–– zabezpečili, že COP 9 prijme konečné rozhodnutie o zákaze všetkých tzv. 
obmedzujúcich technológií (GURT) a dohodne moratórium na uvoľňovanie geneticky 
modifikovaných stromov do životného prostredia vrátane skúšok v teréne a komerčného 
využívania,

–– zohrávali vedúcu úlohu na zasadnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu 
s cieľom zabezpečiť právne záväzný režim zodpovednosti so širokou pôsobnosťou,

–– zabezpečili, že COP 9 prijme trvalo udržateľné normy pre výrobu biomasy 
na získavanie energie s cieľom predísť možným negatívnym dôsledkom zvyšovania 
produkcie agropalív,

–– prijali stanovisko s cieľom obmedziť komerčný obchod s druhmi, ktoré by po zavedení 
do cudzieho biotopu mohli získať nebezpečné vlastnosti a mohli by sa stať agresívnymi,

–– podporovali činnosti na zvyšovanie povedomia, zmierňovanie dôsledkov 
a prispôsobovanie, ktoré zvýšia spoluprácu medzi verejnými orgánmi a vlastníkmi pôdy,

–– podnecovali a podporovali mechanizmy certifikácie trvalo udržateľného lesníctva 
a pestovania iných plodín vrátane biopalív, ako aj vysádzanie stromov v oblastiach chovu 
dobytka;

6. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a zmluvným 
stranám CBD.
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