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Verdrag inzake biologische diversiteit:
a) Voorbereiding van de 13e vergadering van de Conferentie van de
Partijen (CoP 13) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Cancun,
Mexico, 4-17 december 2016)
b) Voorbereiding van de 8e vergadering van de Conferentie van de Partijen
bij het Verdrag inzake biologische diversiteit waarin de Partijen bij het
Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bijeenkomen (CoP-MoP 8)
(Cancun, Mexico, 4-17 december 2016)
c) Voorbereiding van de 2e vergadering van de Conferentie van de Partijen
bij het Verdrag inzake biologische diversiteit waarin de Partijen bij het
Protocol van Nagoya inzake toegang en verdeling van voordelen
bijeenkomen (CoP-MoP 2) (Cancun, Mexico, 4-17 december 2016)
- Conclusies van de Raad

Voor de delegaties gaan in bijlage de conclusies van de Raad betreffende bovengenoemd
biodiversiteitsverdrag, die de Raad tijdens zijn 3491e zitting op 17 oktober 2016 heeft aangenomen.
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BIJLAGE
Verdrag inzake biologische diversiteit:
Voorbereiding van de 13e vergadering van de Conferentie van de Partijen (CoP 13) bij het
Verdrag inzake biologische diversiteit
(Cancún, Mexico, 4 tot en met 17 december 2016)
Voorbereiding van de 8e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag
inzake biologische diversiteit waarin de Partijen bij het Protocol van Cartagena inzake
bioveiligheid bijeenkomen (CoP-MoP 8)
(Cancún, Mexico, 4 tot en met 17 december 2016)
Voorbereiding van de 2e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag
inzake biologische diversiteit waarin de Partijen bij het Protocol van Nagoya inzake toegang
en verdeling van voordelen bijeenkomen (CoP-MoP 2)
(Cancún, Mexico, 4 tot en met 17 december 2016)
- Conclusies van de Raad DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
1.

BEVESTIGT dat de Unie en haar lidstaten vasthouden aan de uitvoering van het Verdrag
inzake biologische diversiteit (CBD), de bijbehorende protocollen en de beslissingen van hun
bestuursorganen, met name het strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 ("het
strategisch plan") en de bijbehorende Aichi-doelstellingen inzake biodiversiteit, alsmede
het strategisch plan voor het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid voor de periode
2011-2020;

2.

IS INGENOMEN MET de aanneming van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de
daarin vervatte doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's); IS ZICH ERVAN
BEWUST dat de uitvoering ervan, en met name van doelstellingen 14 en 15, dient bij te
dragen aan de verwezenlijking van de CBD-doelstellingen en de doelstellingen en streefcijfers
van het bijbehorende strategisch plan; en BENADRUKT het belang van de CBDdoelstellingen en het strategisch plan voor het bereiken van de doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling (SDG's);
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3.

JUICHT TOE dat CoP 13, CoP-MoP 2 en CoP-MoP 8 samenvallen om de integratie van en
synergie tussen het CBD en de bijbehorende protocollen te versterken, en ROEPT ERTOE
OP de structuren en processen uit hoofde van het CBD en de bijbehorende protocollen nog
doeltreffender te maken met het oog op bewustmaking, uitvoering en kosteneffectiviteit;

4.

IS INGENOMEN MET de aanneming van de Overeenkomst van Parijs, waarmee gesteld
wordt dat het belangrijk is de integriteit van alle ecosystemen en het behoud van biodiversiteit
te waarborgen wanneer op het gebied van klimaatverandering actie wordt ondernomen, en
ONDERSTREEPT dat de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs ook kan bijdragen tot
het verwezenlijken van de CBD-doelstellingen en omgekeerd;

5.

BENADRUKT het belang van de elkaar ondersteunende uitvoering van de doelstellingen van
het CBD en het bijbehorende strategisch plan, enerzijds, en het VN-Verdrag ter bestrijding
van woestijnvorming (UNCCD) en het bijbehorende strategische tienjarenplan en -kader
(2008-2018), anderzijds;

6.

IS INGENOMEN MET het initiatief van de regering van de Verenigde Mexicaanse Staten om
in het kader van CoP 13 als gastheer op de treden voor een bijeenkomst op hoog niveau met
het oog op een gedachtewisseling over hoe het behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik van de onderdelen ervan en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die
voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen in andere sectoren en in de
uitvoering van de SDG's geïntegreerd kunnen worden;
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HOOFDSTUK I
Verdrag inzake biologische diversiteit
Vorderingen bij de uitvoering van het strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020
7.

IS UITERST VERONTRUST over de ontoereikende vorderingen bij de uitvoering van het
strategisch plan om het merendeel van de Aichi-doelstellingen inzake biodiversiteit te
verwezenlijken, hoewel hij ingenomen is met de gedane inspanningen en de verwezenlijkingen die in de vierde Global Diversity Outlook (GBO-4) onderkend worden, en IS
bijgevolg VAN MENING dat alle CBD-partijen en -belanghebbenden hun inspanningen
dienen op te voeren en dat in het kader van CoP 13 concrete beslissingen dienen te worden
genomen;

8.

GEEFT AAN dat CoP 13 de hulporganen bij de Overeenkomst moet verzoeken de nodige
stappen te ondernemen voor de follow-up van het huidig strategisch plan, waarbij een zo
groot mogelijk aantal informatie- en kennisbronnen op dit gebied in aanmerking wordt
genomen, waaronder de evaluaties door het intergouvernementeel platform voor wetenschap
en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES);

9.

ONDERSTREEPT dat CoP 13 een belangrijke mijlpaal voor de herziening van de uitvoering
van het strategisch plan zal vormen die niet alleen een ambitieuzere aanpak bij die uitvoering,
maar tevens het bepalen van acties ter ondersteuning van de uitvoering van Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling mogelijk maakt; en DRINGT er in dat verband bij de Commissie en
de lidstaten op AAN bij de uitvoering van deze processen in de EU en wereldwijd toe te
werken naar effectieve en efficiënte coherentie en complementariteit;
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10.

BENADRUKT het belang van samenwerking in het kader van multilaterale milieuovereenkomsten (MEA's) inzake biodiversiteit, de verdragen van Rio, het UNEP en andere
VN-organen; BEKLEMTOONT dat om de uitvoering van het strategisch plan kracht bij
te zetten, CoP 13 met daartoe geschikte instrumenten en middelen moet blijven inzetten op
het verbeteren van synergie, coherentie en doeltreffende samenwerking tussen de
overeenkomsten inzake biodiversiteit en andere multilaterale milieuovereenkomsten; en
ONDERSTREEPT de behoefte aan het verder ontwikkelen en prioriteren van opties voor
mondiaal optreden, onder meer via een routekaart;

Integratie van biodiversiteit
11.

ONDERSTREEPT dat, met het oog op de verwezenlijking van de Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen vóór eind 2020, het van belang is biodiversiteit als sectoroverschrijdende
maatregel te integreren in alle sectoren en beleidsmaatregelen, in stedelijke en regionale
planning, inclusief die van maritieme en kustgebieden, en in de gezondheidssector;
ONDERKENT dat de cruciale sectoren landbouw, visserij en aquacultuur, bosbouw en
toerisme significante gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die
daaruit voortkomen; en IS ZICH ERVAN BEWUST dat ook andere sectoren, waaronder de
winningsindustrieën zoals olie, gas en mijnbouw, energie, infrastructuur, vervaardiging, en de
bouw van woningen en bedrijfsgebouwen, een invloed uitoefenen op de biodiversiteit en de
ecosysteemdiensten die daaruit voortkomen, en dus ook moeten worden aangepakt;

12.

VERZOEKT de partijen bij het CBD te ijveren voor meer geïntegreerde beleidsmaatregelen,
adequate stimulansen en praktische benaderingen, zoals duurzame en ecologische
intensivering en diversifiëring van landbouw, agro-ecologie en biologische teelt, teneinde
daadwerkelijke bij te dragen aan de bescherming en versterking van de biodiversiteit en de
daaruit voortkomende ecosysteemdiensten, de duurzame voedselproductie en de voedselveiligheid, en de druk op kwetsbare ecosystemen te beperken, en SPOORT de EU en haar
lidstaten ertoe AAN de desbetreffende internationale multilaterale overeenkomsten,
waaronder het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en
landbouw, te implementeren;
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13.

IS VAN MENING dat de integratie van biodiversiteit nieuwe mogelijkheden biedt voor alle
sectoren van de economie, inclusief de particuliere sector; BENADRUKT dat ondernemingen
zich meer bewust moeten worden van de gunstige gevolgen die het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit en de daaruit voorkomende ecosysteemdiensten voor hun
activiteiten hebben; ONDERKENT dat rechtsinstrumenten, goed bestuur, waaronder gendergelijkheid, en vrijwillige benaderingen voor de integratie van biodiversiteit in alle relevante
sectoren, van belang zijn om verantwoordingsplicht en transparantie bij de vooruitgang te
garanderen; ROEPT het bedrijfsleven ertoe OP om meer betrokken te zijn bij en bij te dragen
aan de verwezenlijking van zowel de Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen als de SDG's inzake
biodiversiteit, om onderzoek te verrichten naar en te investeren in verbeteringen en verslag uit
te brengen over hun impact, acties en investeringen inzake biodiversiteit en de daaruit
voorkomende ecosysteemdiensten, en om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen,
bijvoorbeeld in het kader van de platforms inzake bedrijfsleven en biodiversiteit ("Business
and Biodiversity Platforms") en andere initiatieven, zoals het protocol inzake natuurlijk
kapitaal ("Natural Capital Protocol");

14.

ONDERKENT dat de nationale strategieën en actieplannen inzake biodiversiteit (NBSAP's)
en bijbehorende financieringsmechanismen uit alle bronnen belangrijke instrumenten zijn
voor het integreren van biodiversiteit in alle desbetreffende sectoren;

15.

BEKLEMTOONT het belang van traditionele kennis, burgerwetenschap en op kennis
gebaseerde instrumenten, waaronder het in kaart brengen en beoordelen van ecosysteemdiensten en de boekhoudkundige verwerking van natuurlijk kapitaal, indien zinvol, bij het
integreren van biodiversiteit en de daaruit voortkomende ecosysteemdiensten in sectoren en
besluitvorming;

16.

SPOORT de Commissie en de lidstaten ertoe AAN overwegingen in verband met biodiversiteit verder te integreren in de ontwikkeling en uitvoering van sectoraal beleid op alle
niveaus, onder meer via stimulansen en andere financieringsmechanismen en besluitvormingsprocessen in overeenstemming met Besluit XII/3 COP-CBD inzake het aantrekken
van middelen, de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en
ontwikkelingsfinanciering en de actieagenda van Addis Abeba; SPOORT de lidstaten ertoe
AAN om verder toe te werken naar de verwezenlijking van Aichi-doelstelling 3 inzake de
afbouw van stimuli, waaronder subsidies, die schadelijk zijn voor de biodiversiteit, en om
eind 2020 op alle betrokken beleidsterreinen positieve stimuli te hebben ontwikkeld voor het
behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit;
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17.

GELOOFT dat de integratie van biodiversiteit in essentiële economische en ontwikkelingssectoren kan helpen middelen aan te trekken voor het behoud van biodiversiteit en daarbij ook
de oorzaken van biodiversiteitsverlies kan aanpakken zodat op langere termijn minder
middelen nodig zijn; en MEMOREERT het belang van efficiënt hulpbronnengebruik en de
circulaire economie met het oog op minder biodiversiteitsverlies en meer vorderingen richting
de biodiversiteitsdoelstellingen;

18.

ONDERSTREEPT de belangrijke rol van subnationale en lokale overheden en van regionale
en subnationale instrumenten en initiatieven, waaronder het Alpenverdrag en het Karpatenverdrag, bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het integreren van biodiversiteit in
berg-, pool- en zeegebieden via het OSPAR-verdrag, de Helcom, het Verdrag van Barcelona
en het Verdrag van Boekarest, de Arctische Raad alsmede via regionale organisaties voor
visserijbeheer, met het oog op betere samenwerking tussen het biodiversiteits- en het
maritieme beleid; en VERWELKOMT hun activiteiten als goede praktijken inzake de
integratie van biodiversiteit in de verschillende sectoren en beleidsdomeinen, terwijl tegelijk
de internationale en grensoverschrijdende samenwerking in hun regio's evenals de betrokkenheid van een breed scala aan belanghebbenden worden bevorderd;

Bestuivers
19.

IS UITERST VERONTRUST over de huidige en toekomstige toestand van bestuiving en
bestuivers, met name wilde bestuivers, die cruciaal zijn voor het behoud van biodiversiteit,
natuurlijke terrestrische ecosystemen en essentiële ecosysteemdiensten, zoals voedselproductie; en IS INGENOMEN MET de aanbevelingen in het kader van de door het IPBES
verrichte thematische evaluatie inzake bestuivers, bestuiving en voedselproductie;

20.

SPOORT alle CBD-partijen, betrokken organisaties en belanghebbenden op alle niveaus ertoe
AAN actie ter bescherming van bestuivers en hun habitats te ondernemen om hun achteruitgang tegen te gaan en een halt toe te roepen, en om de daarmee gepaard gaande financiële
verliezen te voorkomen, onder meer via strategieën ter vermijding of beperking van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bestuivers;
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Klimaatverandering
21.

ONDERSTREEPT de sterke onderlinge verbanden tussen beleid en instrumenten ter
verwezenlijking van de doelstellingen inzake het behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit, de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake aanpassing aan en
vermindering van klimaatverandering, en de doelstellingen inzake ecosysteemherstel,
duurzame voedselveiligheid en rampenrisicovermindering; en STEUNT de ontwikkeling van
vrijwillige richtsnoeren voor het ontwerp en de doeltreffende uitvoering van op ecosystemen
gebaseerde benaderingen inzake vermindering, aanpassing en rampenrisicovermindering die
aan nationale omstandigheden kunnen worden aangepast en meerdere doelen met betrekking
tot klimaatverandering en biodiversiteit kunnen dienen;

22.

BENADRUKT de fundamentele rol en functies die terrestrische, mariene en zoetwaterecosystemen, groene infrastructuur, op ecosysteemdiensten gebaseerde benaderingen en op de
natuur gebaseerde oplossingen op alle bestuursniveau vervullen bij de aanpassing aan en
vermindering van klimaatverandering, zoals verminderings- en aanpassingsbenaderingen voor
duurzaam bosbeheer, en bij rampenrisicovermindering; ONDERKENT de talrijke voordelen
van deze benaderingen en SPOORT de lidstaten en de Commissie ertoe AAN de informatiebasis verder uit te breiden en het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, en met name
van ecosystemen, verder te integreren in hun strategische planning en implementatie van
klimaat- en energiebeleid te zake, vooral met het oog op de volledige uitvoering van de
Overeenkomst van Parijs;

Beschermde gebieden en ecosysteemherstel
23.

WIJST op de bijdrage aan de verwezenlijking Aichi-doelstelling 11 via de volledige
uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, en met name het Natura-2000netwerk van beschermde gebieden op land en op zee;

24.

BEKLEMTOONT dat voorrang moet worden verleend aan het behoud, onderhoud en
duurzaam gebruik van bestaande terrestrische, mariene en zoetwaterecosystemen en natuurlijk
en seminatuurlijke habitats, waarbij herstel een aanvullende activiteit is en geen alternatief is
om de bestaande habitats in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan;
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25.

BENADRUKT de urgentie van het versnellen en opvoeren van activiteiten inzake
ecosysteemherstel met het oog op de verwezenlijking van Aichi-biodiversiteitsdoelstelling 15,
met name voor bossen, mangroves, koraalriffen en watergebieden; ONDERKENT het
potentieel en belang van ecosysteemherstel als kernactiviteit die de verslechtering van
ecosystemen en daarmee verband houdende diensten kan helpen tegengaan en talrijke
voordelen kan bieden; en STEUNT in dit verband het kortetermijnactieplan inzake
ecosysteemherstel dat in het kader van de 20e vergadering van het SBSTTA 20 werd
aanbevolen als flexibel kader dat aan nationale omstandigheden aangepast kan worden;

Aantrekken van middelen en financieel mechanisme
26.

ONDERSTREEPT de behoefte aan een versterkte implementatie van alle elementen van de
CBD-strategie en -doelstellingen inzake het aantrekken van middelen, onder meer via het
aantrekken van (financiële, menselijke, technische en institutionele) middelen uit een veelheid
aan bronnen, waaronder de particuliere sector, en aan een efficiënt en geïntegreerd gebruik
van beschikbare middelen;

27.

BEKLEMTOONT het belang, in termen van transparantie en verantwoordingsplicht, van
meer en betere rapportage inzake het aantrekken van middelen op nationaal niveau, het
financieren van lacunes en behoeften, het vaststellen van prioriteiten op nationaal niveau
en financieringsplannen, die alle basisinformatie voor toekomstige investeringen vormen,
en beklemtoont dat die nationale rapportage niet los mag staan van rapportage over
internationale stromen van financiële middelen in verband met biodiversiteit; en ROEPT de
lidstaten en de Commissie ertoe OP samen de internationale afspraak inzake het aantrekken
van middelen te helpen nakomen, in herinnering brengend dat dit geen specifiek lastenverdelingsakkoord tussen de lidstaten en/of de EU met zich meebrengt;

28.

VERZOEKT dat synergie met andere relevante processen buiten het CBD doeltreffend
worden aangewend voor het aantrekken van middelen, onder meer via Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling, en vraagt om coherentie met aanverwante benaderingen van andere
internationale organen en instrumenten, waaronder de Overeenkomst van Parijs en andere
overeenkomsten op dit gebied;
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29.

VERZOEKT dat CoP 13 voorziet in essentiële richtsnoeren voor het financieel mechanisme in de vorm van een vierjarenkader van programmaprioriteiten - die sturing geven aan de steun
afkomstig van het Wereldmilieufonds tijdens de zevende aanvullingsperiode (2018-2022), en
dat CoP 13 de nodige aandacht besteedt aan het advies dat mogelijk in het kader van andere
overeenkomsten inzake biodiversiteit wordt verstrekt;

Rapportage
30.

BENADRUKT dat het belangrijk is de toegang tot gegevens inzake biodiversiteit en het
verdere gebruik van CBD-rapportageresultaten te bevorderen, instrumenten voor het
monitoren van biodiversiteit te ontwikkelen, en in het kader van het CBD tijdig te
rapporteren; IS ZICH ERVAN BEWUST dat er behoefte is aan voor het doel geschikte
richtsnoeren voor het zesde nationaal verslag, dat fungeert als de primaire basis voor het
beoordelen van de vooruitgang die de Partijen met de verwezenlijking van de Aichibiodiversiteitsdoelstellingen hebben geboekt; en BEKLEMTOONT het belang van de
regionale en mondiale IPBES-evaluaties van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten als
significante bijdrage aan GBO-5 en als basis voor de beoordeling van de voortgang met het
strategisch plan;

31.

VRAAGT om een evenwichtige harmonisering van rapportageprocessen en een consistent
gebruik van indicatoren in de biodiversiteitsovereenkomsten, internationale organisaties en
processen en de doelstellingen inzake biodiversiteit van Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling, en SPOORT de EU en haar lidstaten ertoe AAN informatie op basis van
CBD-rapportage te verschaffen voor SDG-indicatoren op dit gebied; en IS in dit verband
INGENOMEN MET Resolutie 2/17 die tijdens de tweede Milieuvergadering van de
Verenigde Naties in 2016 werd aangenomen;

32.

ONDERSTREEPT dat extra rapportagelasten vermeden moet worden en STEUNT de
harmonisering van nationale rapportage in het kader van het CBD en de bijbehorende
protocollen, onder meer door de synchronisatie van rapportagecycli, een gezamenlijke aanpak
voor het formaat van de nationale rapportage en de geleidelijke integratie van de beschikbare
rapportagefaciliteiten in het centrale uitwisselingsmechanisme (clearinghousemechanisme);
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33.

SPOORT de Partijen ertoe AAN regelmatig de voortgang van hun bijdrage aan de
verwezenlijking van de Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen te evalueren, en daartoe de meest
passende instrumenten te gebruiken; IS ZICH ervan BEWUST dat er voortdurend wordt
nagedacht over de ontwikkeling van nieuwe evaluatie- en rapportagestructuren en
BEKLEMTOONT dat hun doeltreffendheid en toegevoegde waarde duidelijk vastgesteld en
beoordeeld moeten worden;

Biodiversiteit van mariene en kustgebieden
34.

STEUNT het technisch en wetenschappelijk proces van het beschrijven van ecologisch of
biologisch gezien belangrijke mariene zones (EBSA's), binnen of buiten de nationale
jurisdictie, aangezien de Partijen daarmee over een nuttig instrument beschikken om aan de
verwezenlijkingen van de Aichi-doelstellingen bij te dragen; en ZIET het belang IN van het
voltooien van de lopende processen en het verbeteren van de procedures om de beschrijving
van bestaande EBSA's te wijzigen en om het beschrijvingsproces voor nieuwe EBSA's te
vergemakkelijken;

35.

IS VAN MENING dat het beschrijvingsproces voor gebieden die aan de overeengekomen
wetenschappelijk EBSA-criteria voldoen een open en voortschrijdend proces is waaraan alle
belanghebbenden dienen deel te nemen, en dat staten volledig betrokken dienen te zijn bij de
beschrijving van EBSA's die binnen hun nationale jurisdictie vallen;

36.

ONDERSTREEPT dat het van belang is dat CoP 13 de uitvoerend secretaris van de CBD
verzoekt bijkomende zones die volgens de beschrijving aan de EBSA-criteria voldoen, in het
register op te nemen en deze informatie aan alle relevante entiteiten voor te leggen;

37.

STEUNT de aanneming van bijkomende bepalingen inzake: a) een vrijwillig specifiek
werkplan inzake biodiversiteit in koudwatergebieden binnen de rechtsmacht van het Verdrag;
b) het aanpakken van de gevolgen van zwerfvuil op zee en door de mens veroorzaakt onderwatergeluid voor de biodiversiteit van mariene en kustgebieden; en c) maritieme ruimtelijke
ordening voor initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en opleiding, alsmede de lopende
werkzaamheden ter bestrijding van zwerfvuil op zee en microplastics; en DRINGT AAN op
urgente maatregelen met het oog op een volgehouden vermindering van het verbruik van
plastic draagtassen voor eenmalig gebruik;
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38.

IS INGENOMEN MET het lopende VN-proces betreffende onderhandelingen over een
nieuwe juridisch bindende uitvoeringsovereenkomst in het kader van het Zeerechtverdrag
(Unclos) inzake het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit in gebieden
buiten de nationale jurisdictie; en ZIET het belang IN van de informatie die via het EBSAproces voor dit lopende VN-proces is verzameld;

Invasieve uitheemse soorten (IUS)
39.

ZIET UIT naar de ontwikkeling van mechanismen voor het vaststellen en prioritair stellen van
mogelijke nieuwe manieren waarop IUS geïntroduceerd worden, en de ontwikkeling van
preventieve maatregelen voor IUS en mogelijke IUS in het kader van handel, waaronder het
verminderen van het risico verbonden aan e-handel, evenals mechanismen voor informatieuitwisseling, en ONDERSTREEPT de noodzaak van het aanpassen, verbeteren en nader
ontwikkelen van instrumenten voor de betere ontwikkeling en toepassing van beheerprogramma's, waaronder veilige en doeltreffende biologische IUS-controles op basis van
een passende risicobeoordeling;

40.

IS INGENOMEN MET de inwerkingtreding op 8 september 2017 van het Internationaal
Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, dat de
verspreiding van invasieve uitheemse soorten vanaf schepen wil beperken;

Inheemse volken en lokale gemeenschappen
41.

WIJST EROP dat het begrip vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming in andere
internationale fora gebruikt wordt in het kader van zowel juridisch bindende als juridisch nietbindende instrumenten; en IS HET ERMEE EENS dat in de vrijwillige richtsnoeren, die in
overeenstemming met het nationale recht worden toegepast, de term "vrije, voorafgaande en
geïnformeerde toestemming" gebruikt wordt voor de betrokkenheid van inheemse volken en
lokale gemeenschappen bij besluitvormingsprocedures;

42.

STEUNT de aanbevelingen aan CoP-MoP 8 van het Protocol van Cartagena en de
aanbevelingen aan CoP-MoP 2 van het Protocol van Nagoya om Besluit XII/12 F van de
Conferentie van de Partijen mutatis mutandis toe te passen wat betreft het gebruik van de
termen "inheemse volken en lokale gemeenschappen";
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43.

MERKT OP dat het gebruik van de termen "inheemse volken en lokale gemeenschappen",
overeenkomstig punt 2, subpunten a), b) en c), van Besluit XII/12 F van overeenkomstige
toepassing is op de twee protocollen;

Horizontale kwesties in verband met het Verdrag inzake biologische diversiteit en de Protocollen
daarbij
Synthetische biologie
44.

ERKENT de operationele definitie die is ontwikkeld door de ad hoc-groep van technische
deskundigen (AHTEG) synthetische biologie;; PLEIT ERVOOR die definitie als niet-bindend
uitgangspunt te gebruiken om verdere werkzaamheden in de context van het Biodiversiteitsverdrag te faciliteren; en STEUNT de voortzetting van de AHTEG met een nieuw mandaat op
basis van de desbetreffende aanbeveling van de SBSTTA;

45.

IS INGENOMEN MET de intersessionele activiteiten van het open onlineforum en de
conclusie van de AHTEG voor synthetische biologie dat levende organismen die zijn
ontwikkeld met de huidige en in de nabije toekomst beschikbare toepassingen van de
synthetische biologie, gelijkaardig zijn aan veranderde levende organismen (VLO) als
omschreven in het Protocol van Cartagena; STEUNT de aanbeveling van die de AHTEG
risicobeoordeling en risicobeheersing in het kader van Protocol van Cartagena heeft opgesteld
met het oog op een procedure voor de ontwikkeling van richtsnoeren inzake risicobeoordeling
van door synthetische biologie ontwikkelde VLO's, indien dergelijke lacunes worden
aangetroffen;

46.

ONDERSTREEPT het belang van sociaaleconomische, culturele en ethische overwegingen in
het onderzoek naar mogelijke gevolgen van synthetische biologie;

47.

BENADRUKT, met betrekking tot het gebruik van digitale sequentie-informatie over
genetische hulpbronnen en het verband met de toegang en verdeling van voordelen en ieder
beraad over vraagstukken in verband met toegang en verdeling van voordelen, dat elke
overweging of elk besluit over deze vraagstukken een zaak is van de vergadering van de
partijen bij het Protocol van Nagoya;
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Capaciteitsopbouw
48.

WIJST OPIEUW OP het belang van capaciteitsopbouw om de partijen in staat te stellen het
strategisch plan uit te voeren; VERZOEKT de partijen en partners hun behoeften en kansen
kenbaar te maken, en op vrijwillige basis melding te maken van beste praktijken inzake
capaciteitsopbouw via het uitwisselingsmechanisme (CHM); STEUNT de voortzetting van de
werkzaamheden van het informeel adviescomité bij het CHM; IS tevens INGENOMEN MET
het "Bio-Bridge Initiative" als contactfaciliteit voor het Biodiversiteitsverdrag;

49.

HERHAALT dat hij gerichte capaciteitsopbouw ter bevordering van de verdere ontwikkeling
en uitvoering van het biodiversiteitsverdrag en de protocollen daarbij, zal blijven steunen;

Functionele evaluatie en administratieve kwesties
50.

ONDERSTREEPT dat het belangrijk is de functionele evaluatie van het secretariaat te
voltooien, overeenkomstig Besluit XII/32 en ontwerpaanbeveling UNEP/CBD/SBI/1/L.6, en
voor het Verdrag en de protocollen daarbij realistische begrotingen vast te stellen conform de
strategische prioriteiten, de functies en het werkprogramma die voor de doeltreffende
uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag en de protocollen daarbij zijn overeengekomen.

HOOFDSTUK II
Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid
51.

BEKLEMTOONT dat het Protocol door alle partijen op doeltreffende wijze moet worden
uitgevoerd en dat meer vooruitgang moet worden geboekt bij de totstandbrenging van het
strategisch plan voor de periode 2011-2020, teneinde de synergie, samenhang en doeltreffende samenwerking op alle niveaus voort te zetten en te versterken, en SPOORT de
partijen en andere regeringen AAN bioveiligheid op te nemen in hun nationale strategie en
actieplan voor biodiversiteit (NBSAP) en sectorale en sectoroverschrijdende bijbehorende
beleidsmaatregelen, plannen en programma's;
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52.

IS VAN OORDEEL dat er vorderingen moeten worden gemaakt met betrekking tot nationale
verslagen, STELT MET BEZORGDHEID VAST dat minder landen hun derde nationale
verslag hebben ingediend, en DRINGT er bij de partijen bij het Protocol van Cartagena die
hun verslag nog niet hebben ingediend op AAN dat zo snel mogelijk te doen, in het bijzonder
die partijen die sinds zij partij werden nog geen enkel nationaal verslag hebben ingediend;

53.

NEEMT NOTA VAN de analyse van de derde nationale verslagen en de aanbeveling van het
hulporgaan inzake de uitvoering betreffende de derde beoordeling en evaluatie van het
Protocol en de tussentijdse evaluatie van het strategisch plan, en ROEPT de partijen OP om
gedurende de resterende looptijd van het strategisch plan te overwegen voorrang te geven aan
de operationele doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van wetgeving inzake
bioveiligheid, risicobeoordeling, opsporing en identificatie van veranderde levende
organismen, en aan bewustmaking, onderwijs en opleiding, teneinde de uitvoering van het
Protocol te bevorderen;

54.

HERHAALT dat om de toegang tot informatie over bioveiligheid te faciliteren en de
uitwisseling van ervaringen te versterken, alle partijen bij het uitwisselingscentrum voor
bioveiligheid alle informatie moeten registreren die nodig is voor de doeltreffende uitvoering
van het Protocol;

55.

HERHAALT het cruciale belang van milieurisicobeoordeling bij beslissingen in verband met
veranderde levende organismen (VLO's) en VERWELKOMT de intersessionele werkzaamheden van de open onlinefora en de AHTEG risicobeoordeling en -beheer;

56.

IS INGENOMEN MET de werkzaamheden in verband met sociaaleconomische overwegingen tijdens de intersessionele periode, via de onlinefora en het werk van de AHTEG
sociaaleconomische overwegingen;

57.

WIJST OPNIEUW op de behoefte aan capaciteitsopbouw voor de uitvoering van het Protocol
van Cartagena en, HERHAALT in dit verband dat tijdens CoP-MoP 8, het kader en het
actieplan voor capaciteitsopbouw moeten worden geëvalueerd en verbeterd;
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58.

IS INGENOMEN MET de recente ratificaties van het Aanvullend Protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya-Kuala Lumpur, en BEKLEMTOONT het belang
van de spoedige inwerkingtreding ervan;

59.

ROEPT CoP-MoP 8 ERTOE OP de maatregelen te treffen en besluiten te nemen die nodig
zijn om het kader van het Protocol van Cartagena te versterken en uit te voeren en daartoe:
a)

er bij de partijen die hun derde nationaal verslag nog niet of slechts gedeeltelijk hebben
ingediend, op aan te dringen dat zo snel mogelijk te doen, en er aan te herinneren dat er
voor het opstellen van nationale verslagen financiering uit het Wereldmilieufonds
beschikbaar is;

b)

de herziene richtsnoeren inzake risicobeoordeling van VLO's, waarin naar aanleiding
van het testen van de richtsnoeren verbeteringen zijn opgenomen, goed te keuren en te
beslissen over de te volgen weg om de toepassing door alle partijen van de bepalingen
inzake risicobeoordeling en -beheer uit hoofde van het Protocol van Cartagena te
ondersteunen;

c)

passende verdere stappen in overweging te nemen in de richting van het behalen van
operationele doelstelling 1.7 van het strategisch plan voor het Protocol van Cartagena
inzake bioveiligheid (2011-2020), betreffende sociaaleconomische overwegingen;

d)

passende follow-up te overwegen van de informatie die is verzameld op het gebied van
onbedoelde grensoverschrijdende bewegingen van VLO's, noodmaatregelen en de
opsporing en identificatie van VLO's, en doorvoer en ingeperkt gebruik van VLO's.
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HOOFDSTUK III
Protocol van Nagoya inzake toegang en verdeling van voordelen
60.

ROEPT de partijen bij het Biodiversiteitsverdrag die dat nog niet gedaan hebben, ertoe OP toe
te treden tot of over te gaan tot ratificatie van het Protocol van Nagoya en DRINGT er bij de
lidstaten die nog niet tot het Protocol zijn toegetreden of het nog niet hebben geratificeerd, op
AAN zich verder in te spannen om dit zo snel mogelijk te doen; en ONDERSTREEPT dat de
doeltreffende uitvoering van het Protocol van Nagoya rechtstreeks bijdraagt tot het behalen
van doelstellingen 2 en 15 inzake duurzame ontwikkeling, en indirect tot het behalen van vele
andere door te helpen met armoedebestrijding, billijkheid, sociale rechtvaardigheid en
degelijk milieubeheer;

61.

ROEPT alle partijen bij het Protocol OP tot meer inspanningen om het Protocol van Nagoya
operationeel te maken door geschikte institutionele structuren op te zetten en door wetgevende, administratieve of beleidsgerichte maatregelen te nemen en uit te voeren, er daarbij
aan herinnerend dat er financiering van het Wereldmilieufonds beschikbaar is voor het
opzetten van wet- en regelgevingskaders en administratieve procedures die de toegang tot
genetische hulpbronnen en de verdeling van voordelen overeenkomstig het Protocol van
Nagoya mogelijk maken;

62.

BENADRUKT dat het doeltreffende gebruik van het ABS-uitwisselingscentrum van
essentieel belang is voor de doeltreffende werking van het Protocol van Nagoya, en DRINGT
er derhalve bij alle partijen op AAN de door het Protocol van Nagoya vereiste informatie
bekend te maken en te actualiseren op het ABS-uitwisselingscentrum, en SPOORT partijen en
niet-partijen ertoe AAN alle voor ABS relevante informatie, met inbegrip van beste praktijken
en ervaringen, op het ABS-uitwisselingscentrum beschikbaar te maken; en STEUNT de
voortzetting van de werkzaamheden van het informeel adviescomité inzake het ABSuitwisselingscentrum;

63.

in het besef dat het uit hoofde van het Protocol van Nagoya ingestelde nalevingsmechanisme
een erg belangrijk instrument is om de naleving van het Protocol door de partijen te
verzekeren en gevallen van niet-naleving aan te pakken, ERKENT dat op basis van de tot
dusver met de uitvoering van het Protocol opgedane ervaring geen algemene conclusies
kunnen worden getrokken inzake nalevingsproblemen of specifieke steunbehoeften bij de
partijen, en VERWELKOMT derhalve de aanbevelingen van het nalevingscomité in dit
verband;
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64.

BENADRUKT dat het nodig is voorwaarden te scheppen ter bevordering en aanmoediging
van onderzoek dat bijdraagt tot de instandhouding en het duurzaam gebruik van biologische
diversiteit, en BEVEELT de partijen bij het Protocol AAN om bij het ontwikkelen en
toepassen van hun wetgeving of regelgeving inzake toegang en verdeling van voordelen,
vereenvoudigde maatregelen te overwegen voor de toegang tot genetische hulpbronnen voor
niet-commerciële doeleinden;

65.

JUICHT het WHO-initiatief TOE om een studie uit te voeren over de gevolgen van de
uitvoering van het Protocol van Nagoya voor het delen van informatie betreffende
ziekteverwekkers, en de potentiële implicaties daarvan op het vlak van de volksgezondheid;

66.

IS INGENOMEN MET de conclusies van de deskundigengroep inzake artikel 10 van het
Protocol, met name wat betreft het belang van de bilaterale aanpak tussen gebruikers en
verschaffers, en ONDERSCHRIJFT het standpunt dat waar mogelijk voor de bilaterale
aanpak moet worden gekozen;

67.

IS BEREID om verder bij te dragen tot de substantiële internationale werkzaamheden over
maatregelen die essentieel zijn voor de uitvoering van het Protocol, zoals de verdere
verbetering van het ABS-uitwisselingsmechanisme, capaciteitsopbouw en bewustmaking; en
BEKLEMTOONT dat onder meer modelcontractclausules, beste praktijken en gedragscodes
essentiële ondersteunende instrumenten zijn voor de doeltreffende uitvoering van het Protocol
van Nagoya;

68.

IS INGENOMEN MET de aanbeveling van het hulporgaan inzake de uitvoering wat betreft
de evaluatie van de vooruitgang in de richting van Aichi-doelstelling 16 inzake biodiversiteit
van het Protocol van Nagoya; HERHAALT het belang van capaciteitsopbouw op alle niveaus,
zowel om niet-partijen in staat te stellen het Protocol van Nagoya te ratificeren, als om het de
partijen mogelijk te maken het Protocol volledig toe te passen; HERINNERT ERAAN dat
capaciteitsopbouw gebaseerd moet zijn op de door potentiële begunstigde partijen kenbaar
gemaakte behoeften, en in overeenstemming moet zijn met het strategisch kader voor
capaciteitsopbouw en ontwikkeling ter ondersteuning van de doeltreffende uitvoering van het
Protocol van Nagoya; en DOET daarom EEN OPROEP aan de partijen, de niet-partijen en
andere belanghebbenden om hun behoeften, ervaringen en kansen kenbaar te maken via het
ABS-uitwisselingscentrum, en capaciteitsopbouw te ondersteunen door activiteiten zoals het
ABS-initiatief voor capaciteitsontwikkeling;
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69.

ROEPT de partijen OP de uit hoofde van artikel 29 van het Protocol vereiste verslagen tijdig
in te dienen en ONDERKENT dat de tijdige indiening van de nationale verslagen een van de
instrumenten zal zijn waarmee de doeltreffendheid van het Protocol kan worden geëvalueerd;

70.

ONDERSTREEPT het belang van de elkaar ondersteunende uitvoering, op alle niveaus, van
het Protocol van Nagoya en het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen
voor voeding en landbouw, alsmede van andere internationale instrumenten die betrekking
hebben op het protocol.
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