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19.   hangsúlyozza, hogy a segélynyújtáshoz normákat és időkereteket kell rendelni a korrupció elleni haté
kony küzdelem érdekében; 

20.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormá
nyainak és parlamentjeinek, az ASEAN-országok kormányainak és parlamentjeinek, a burmai Nemzeti Liga a 
Demokráciáért elnevezésű pártnak, a burmai Állami Béke és Fejlődés Tanácsának, a Kínai Népköztársaság kor
mányának, India kormányának és parlamentjének, Oroszország kormányának, valamint az Egyesült Nemze
tek Szervezete főtitkárának. 

Biológiai sokféleség és biológiai biztonság

P6_TA(2008)0179

Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása a németországi Bonnban tartandó 
biodiverzitási és biológiai biztonsági COP-MOP értekezlet előkészületeiről

(2009/C 259 E/13)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a biológia sokféleségről szóló ENSZ-egyezményt (biodiverzitási egyezmény) aláíró felek 2008. 
május 19–30. között a németországi Bonban tartandó 9. konferenciájára (COP 9), 

– tekintettel a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvet (BSP) aláíró felek 2008. május 12–16. 
között a németországi Bonnban tartandó negyedik ülésére (MOP 4), 

– tekintettel a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő megállításáról szóló 2007. május 22-i 
európai parlamenti állásfoglalásra

(1)  HL C 102. E, 2008.4.24., 117. o.

 (1), 

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

A. mivel a biodiverzitási egyezmény a biológiai sokféleség védelmét szolgáló legnagyobb globális megál
lapodás, amelynek célja a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható használata, valamint a gene
tikai források felhasználásából származó előnyök igazságos és kiegyensúlyozott megosztása, és mivel 
az egyezményt 190 fél írta alá, köztük a 27 tagállam és az Európai Közösség is;

B. mivel a biodiverzitási egyezményt aláíró felek elkötelezték magukat amellett, hogy 2010-re jelentősen 
lefékezik a biológiai sokféleség csökkenésének ütemét, 2010-re létrehozzák a védett szárazföldi terüle
tek globális hálózatát, 2012-re pedig a védett tengeri területek globális hálózatát;

C. mivel a biodiverzitási egyezmény hitelessége nagyban függ attól, hogy képesek-e teljesíteni e 
célkitűzéseket;

D. mivel a biodiverzitási egyezménnyel összefüggésben az Európai Unió hitelességét csorbítja, hogy hiá
nyosan hajtotta végre belső biodiverzitási jogszabályait és politikáit, többek között a a madarak

(2)  HL L 103., 1979.4.25., 1. o. Legutóbb a 2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 368. o.) módosított irány
elv.

 (2) és a 
természetes élőhelyek védelméről

(3)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A 2006/105/EK irányelvvel módosított irányelv.

 (3) szóló irányelvet, valamint nem tett megfelelő gyakorlati lépéseket 
arra irányuló kötelezettségvállalásai teljesítése érdekében, hogy az Unió területén 2010-re megállítsa a 
biológiai sokféleség csökkenését, nem volt hajlandó szövegalapú tárgyalásokat kezdeni egy, a hozzáfé
résről és az előnyök megosztásáról szóló, jogilag kötelező érvényű eszközről, és nem volt hajlandó új 
kiegészítő forrásokat biztosítani a biodiverzitási egyezmény fejlődő országokban történő 
végrehajtásához;

E. mivel az erdők biodiverzitásának csökkenése, az erdőirtás aránya és az éghajlatválság olyan méreteket 
ölt, hogy az erdőirtásra és erdőpusztulásra vonatkozó jelentős intézkedések nem várhatnak a 2012 utáni 
időszakig;
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F. mivel orvosolni kell a biodiverzitási egyezmény munkaprogramjainak végrehajtásában tapasztalható 
jelentős hiányosságokat;

G. mivel a biodiverzitási egyezményt aláíró felek legutóbbi konferenciáján további lépéseket tettek afelé, 
hogy bővítsék az őshonos népek és helyi közösségek képviselőnek szerepét a hozzáférésről, az előnyök 
megosztásáról és területükön a prioritások meghatározásához való jogukról szóló további tárgyalások 
során – az őshonos népek jogainak védelméről szóló 2007-es ENSZ-nyilatkozatban meghatározottak
nak megfelelően;

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 felhasználás korlá
tozására irányuló technológia (Genetic Use Restriction Technology) tekintetében megerősítették az elő
vigyázatosság elvének alkalmazását, és javasolták, hogy ne engedélyezzék a szabadföldi kísérleteket és a 
kereskedelmi felhasználást;

J. mivel az éghajlatváltozás tovább súlyosbítja a biodiverzitás globális helyzetét, és az ökoszisztéma rom
lásához és fajok kihalásához vezet, valamint dominóelv-szerű hatást gyakorol az emberi fejlődésre és a 
szegénység megszüntetésére;

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

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

M. mivel a védett tengeri területek vonatkozásában az ENSZ-közgyűlés munkájának támogatásában a nem
zeti szabályozások mellett kulcsszerepe van a biodiverzitási egyezménynek, hiszen tudományos és adott 
esetben technikai információt és tanácsadást biztosít a tengerek biológiai sokféleségével kapcsolatban;

1.   mélységes aggodalmát fejezi ki a biológiai sokféleség folyamatos csökkenése és az EU egyre növekvő öko
lógiai lábnyoma miatt, amely a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásában jóval túlmutat az EU határain; 

2.   kéri  az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vállaljanak vezető szerepet, és bizonyítsák meggyő
ződésüket azáltal, hogy konkrét intézkedéseket fogadnak el és tesznek lehetővé a biológiai sokféleség belföldi és 
nemzetközi védelme érdekében; 

3.   kéri a tagállamokat, a Bizottságot és a biodiverzitási egyezményt aláíró többi felet, hogy hozzanak létre 
egy, a biodiverzitással foglalkozó nemzetközi tudományos bizottságot, amely tanácsadást biztosít az egyez
mény számára, és összeállítja a nagy természetvédelmi értékkel rendelkező területek átfogó globális jegyzékét; 

4.   elismeri a védett területek Natura 2000 elnevezésű európai hálózatának érdemeit, mint a nemzetközi bio
diverzitási kötelezettségvállalások teljesítésére irányuló uniós erőfeszítések mérföldkövét és mint a védett terü
letek globális hálózatához való jelentős hozzájárulást, kéri továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a madarak és a természetes élőhelyek védelméről szóló irányelvek maradéktalan végrehajtását, és 
határozottan ellenez minden olyan törekvést, amely az általuk nyújtott védelem gyengítésére irányul; 

5.   úgy véli, hogy az üvegházhatást okozó gázok fejlődő országokban végzett erdőirtásból és a bekövetkező 
erdőpusztulásból eredő kibocsátásának csökkentéséről szóló éghajlat-változási ENSZ-keretegyezményre 
(UNFCCC) vonatkozó tárgyalások résztvevőit tájékoztatni kell az üvegházhatást okozó gázokról szóló egyez
ményről, és biztosítani kell a konzisztenciát a biodiverzitási egyezménnyel, továbbá az erdei biológiai sokfé
leség megőrzésének céljával; 

6.   kéri továbbá, hogy fokozzák azokat az erőfeszítéseket, amelyek az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 
és az alkalmazkodás terén a biodiverzitási egyezménnyel, az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ 
egyezménnyel, valamint az UNFCCC-vel való kapcsolódási pontok erősítésére irányulnak; 
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7.   sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy: 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciájának határozatai a védett terü
letekre vonatkozó biodiverzitási egyezményekre irányuló munkaprogram végrehajtására és a 2010-es 
célok végrehajtásának erősítésére irányuljanak, különösen a biodiverzitási egyezmény erdők biodiverzi
tásáról szóló munkaprogramjának vonatkozásában, 

– pénzügyileg támogassák a LifeWeb kezdeményezést, melynek célja a védett területek kijelöléséért és igaz
gatásáért felelős intézmények és a célzott (társ)finanszírozást vállaló adományozók önkéntes kötelezett
ségvállalásainak összehangolása, 

– vállaljanak vezető szerepet a genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az azokból származó előnyök meg
osztására vonatkozó helyes és méltányos, jogilag kötelező érvényű nemzetközi rendszer elfogadásáról 
szóló tárgyalások során; tekintsék alapvető fontosságúnak, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 
9. konferenciája továbbhaladjon a hozzáférésre és az előnyök megosztására vonatkozó nemzetközi rend
szer fő elemeinek kidolgozása tekintetében, és a biokalózkodás elleni hatékony fellépés érdekében biz
tosítsanak tökéletes összhangot a genetikai forrásokat rendelkezésre bocsátó országok nemzeti 
jogszabályaival, 

– az éghajlatváltozás csökkentése, a biodiverzitás védelme és a fenntartható emberi fejlődés tekintetében a 
járulékos előnyök maximalizálása érdekében bővítsék ki a kapcsolódási pontokat és a kapcsolatokat az 
UNFCCC és a biodiverzitási egyezmény között, 

– vegyék figyelembe, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciájának az egyik elsőszámú 
prioritásként kell kezelnie a biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható használatát, 

– biztosítsák, hogy a védett területek és azok hálózatainak hatékony kezelését és finanszírozását létfontos
ságú feladatnak tekintsék, valamint hogy innovatív és állandó finanszírozási mechanizmusokat fogadja
nak el, mivel azok hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez és fenntartható használatához, 

– végezzenek uniós hatásvizsgálatot az éghajlatváltozás által előidézett szárazságról és vízhiányról és annak 
a vadon élő állatok élőhelyeire gyakorolt hatásáról, kiemelve azokat az övezeteket, ahol a vándormada
rak fészkelnek, és támogatva a nemzetközi együttműködést a vándormadarak és a számukra vizet és élel
met biztosító időszakosan vízzel borított területek védelme érdekében, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján felkérik a feleket, hogy a 
különböző regionális FLEG/T (az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, a kormányzással és keres
kedelemmel kapcsolatos) 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 fakitermelés elleni küzdelem és az erdészeti erőforrások fenntartható használa
tának előmozdítása érdekében megbeszéléseket kezdenek a fakitermelésre és -kereskedelemre vonatkozó 
globális mechanizmusról, valamint, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján fel
kérik a feleket arra, hogy fogadjanak el nemzeti jogszabályokat az illegálisan és károkozás mellett kiter
melt faanyagok és az azokból készült termékek értékesítésének megakadályozására, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján javasolják, hogy a felek az 
éghajlat-változási hatásoknak és válaszintézkedéseknek az erdők biológiai sokféleségére irányuló vonat
kozásait még fokozottabban foglalják bele a tagállami biodiverzitási stratégiákba és cselekvési tervekbe 
(NBSAP), valamint a tagállami erdészeti programokba és más erdészeti vonatkozású stratégiákba, továbbá 
támogassák az éghajlatváltozás által az erdők biológiai sokféleségére gyakorolt hatások jobb megértésére 
irányuló kutatásokat, 

– biztosítsák a tengeri biodiverzitás jobb megőrzésére és fenntartható kezelésére irányuló jelenlegi kötele
zettségvállalások végrehajtásának felgyorsítását annak érdekében, hogy megvédjék a tengeri biodiverzi
tást az annak pusztulását eredményező módszerekkel szemben,
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– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján a védelemre szoruló tengeri 
terültetek ökológiai kritériumaira és biogeográfiai osztályozási rendszerére vonatkozó szakértői munka
csoport ajánlásainak megfelelően elfogadják a védelemre szoruló tengeri területek és a tengeri védett terü
letek reprezentatív hálózatainak meghatározására vonatkozóan javasolt tudományos kritériumokat, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciája ajánlásokat fogad el arról, hogy 
a felek a megállapított kritériumok alkalmazása és a védett tengeri területek tagállami és regionális háló
zatainak a tagállami joghatóságon kívül eső nemzetközi vizekre történő kiterjesztésére tekintettel a tag
állami joghatóság keretein felül együttműködnek a tengeri biodiverzitásra vonatkozó integrált irányítás 
elérése érdekében, 

– ösztönözzenek más államokat arra, hogy a hosszú távú integrált irányítás biztosítása érdekében kezdje
nek tárgyalásokba a tengeri biodiverzitásra vonatkozó UNCLOS végrehajtási egyezményről a tagállami 
joghatóságon kívüli területeken, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján végleges határozatot fogad
nak el a megsemmisítő technológiák (terminator technologies) betiltására és állapodjanak meg a környe
zetben való alkalmazásról szóló moratóriumról, beleértve a szabadföldi kísérleteket és a genetikailag 
módosított fák kereskedelemi felhasználását, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciája elérhetővé teszi  az ENSZ-
közgyűlés ad hoc nyílt informális munkacsoportja számára a védelemre szoruló tengeri terültetek öko
lógiai kritériumaira és biogeográfiai osztályozási rendszerére vonatkozó, fent említett szakértői 
munkacsoport tengeri és partvidéki biodiverzitásra vonatkozó ajánlásait, 

– vállaljanak vezető szerepet a cartagenai jegyzőkönyvet aláíró felek találkozóján a széles körű hatállyal ren
delkező, jogilag kötelező érvényű felelősségi rendszer létrehozása érdekében, 

– biztosítsák, hogy a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciája haladéktalanul foglalkozzon 
az energetikai célú biomassza – különösen a mezőgazdasági üzemanyag-termelés – által a biodiverzi
tásra és az őshonos és helyi közösségekre gyakorolt negatív hatásokkal, 

– támogassák a biodiverzitási egyezmény behurcolt invazív fajokról szóló iránymutatásainak teljes körű 
alkalmazását, és fogadjanak el uniós szabályozást az Európai Unió élőhelyeit és fajait fenyegető behur
colt invazív fajok problémájának kézzelfogható kezelése érdekében, 

– mozdítsák elő a védett területekről szóló munkaprogram végrehajtását, különös tekintettel az annak 
2.2. pontjában szereplő célkitűzésre, amely célja az őshonos és helyi közösségek és az egyéb érintettek 
bevonásának erősítése a védett területek kijelölésébe és irányításába, beleértve a hatások enyhítésére és 
az alkalmazkodásra irányuló tudatosság növelését, illetve a hatóságok és a földtulajdonosok közötti 
együttműködés erősítését, 

– ösztönözzék és támogassák a fenntartható erdészetre és az egyéb terményekre, többek között a bioüze
manyagokra és a fáknak a szarvasmarha-tenyésztési területekre történő telepítésére vonatkozó hitelesí
tési rendszereket;

8.   üdvözli a biodiverzitási egyezményt aláíró felek 9. konferenciáján elindított, arra irányuló kezdeménye
zést, hogy folytassanak magas szintű párbeszédet parlamenti képviselőkkel, és támogatását fejezi ki az iránt, 
hogy a parlamenti képviselőket mint fontos csoportot bevonják az egyezmény három céljának hatékony 
megvalósításába; 

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, és a biodiverzitási egyez
ményt aláíró felek kormányainak és parlamentjeinek. 


