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BILAG

Biodiversitet: tiden efter 2010

Vision og mål i EU og globalt og den internationale ABS-ordning

- Rådets konklusioner -

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

a) DER ER OVERBEVIST OM, at det internationale år for biodiversitet i 2010 er en enestående 

mulighed for at mobilisere den nødvendige politiske indsats og for at træffe politiske 

foranstaltninger på alle niveauer med henblik på at tackle den globale biodiversitetskrise,

b) DER MINDER OM sine konklusioner af 22. december 2009, UNDERSTREGER 

betydningen af at opretholde biodiversitet og undgå uoprettelig skade på økosystemerne og 

deres funktioner, både af etiske grunde i respekt for anerkendelsen af biodiversitetens iboende 

værdi og for at sikre den sociale og økonomiske stabilitet, modvirke og tilpasse sig til 

klimaændringerne og nå årtusindudviklingsmålene, og ER FULDT UD BEVIDST OM, at 

biodiversiteten er vigtig for tilstedeværelsen af menneskeligt liv på jorden og samfundenes 

velfærd, både direkte og indirekte, via de økosystemtjenester, som den tilvejebringer; DER 

ANERKENDER, at alle er berettiget til at nyde godt af et sundt og bæredygtigt miljø, hvilket 

kræver bevarelse og en bæredygtig anvendelse af biodiversitet, og ANERKENDER den 

centrale rolle, som biodiversitet spiller i forbindelse med den globale indsats mod sult og til 

fordel for fødevaresikkerhed,

c) DER NOTERER SIG, at det årlige tab af økosystemtjenester i et scenarie med en uændret 

praksis ifølge undersøgelsen af de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet (The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB)1 skønnes at være på omkring 

50 mia. EUR, mens det samlede velfærdstab i 2050 vil kunne være på 7 % af det årlige 

forbrug; DER UNDERSTREGER, at omkostningerne ved ikke at gøre noget er 

uoverkommelige; DER endvidere ANERKENDER biodiversitetens centrale bidrag til 

skabelse af velstand og nedbringelse af fattigdom,

  
1 TEEB (2008) - Foreløbig rapport til COP9 under biodiversitetskonventionen (CBD). Værdien 

af økosystemtjenester i tropiske skove skønnes at være mellem 6 000 og 16 000 USD pr. 
hektar/år, og værdien af økosystemtjenester i koralrev vurderes til at være mellem 115 000 og 
1 140 000 USD pr. år (TEEB - Climate issues update).
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d) DER UNDERSTREGER det vigtige bidrag, som biodiversiteten yder som drivkraft i 

forbindelse med bekæmpelse af den økonomiske krise, fremme af jobskabelse og skabelse af 

langsigtede økonomiske fordele, hvilket illustreres af resultaterne af TEEB-undersøgelsen2, 

der viser, at op mod 2,6 % af dem, der arbejder i Europa, har job, der hovedsagelig er baseret 

på naturaktiver, og at op mod 16,6 % af europæiske job er indirekte forbundet med disse 

naturaktiver, og ER KLAR OVER, at forbindelsen mellem økosystemer og beskæftigelse, 

indkomst og livsgrundlag i de fleste udviklingslande er endnu stærkere,

e) DER ER ALVORLIGT BEKYMRET OVER, at både EU's og det globale 2010-mål for 

biodiversitet ikke er nået, og at tabet af biodiversitet fortsætter med en uacceptabel hastighed, 

hvilket medfører meget alvorlige økologiske, økonomiske og sociale konsekvenser, idet det 

UNDERSTREGER, at disse mål imidlertid har været afgørende for udarbejdelsen af nyttige 

foranstaltninger til fordel for biodiversiteten,

f) DER UDTRYKKER TILFREDSHED MED Kommissionens forelæggelse af meddelelsen om 

mulighederne for en EU-vision og mål for biodiversitet for tiden efter 2010 som et skridt 

fremad i udformningen af EU's fremtidige biodiversitetspolitik; DER NOTERER SIG, at de 

foreslåede midler, foranstaltninger og baselinescenarier, herunder også for så vidt angår 

genetablering af biodiversitet og økosystemer, fortsat vil blive drøftet yderligere, og i denne 

forbindelse SER FREM til de kommende, mere detaljerede vurderinger fra Kommissionen,

g) DER ER KLAR OVER, at de vigtigste grunde til ikke at nå EU-målet er: ufuldstændig 

gennemførelse af visse juridiske instrumenter, ufuldstændig og dårlig integration i 

sektorspecifikke politikker, utilstrækkelig videnskabelig viden og datamangel, utilstrækkelige 

midler, mangel på yderligere effektivt målrettede instrumenter til at tackle specifikke 

problemer (såsom invasive fremmede arter) og manglende kommunikation og uddannelse 

med henblik på at øge bevidstheden; DER derfor ER OVERBEVIST OM, at midlerne ikke 

har matchet målene, og at det haster med at træffe effektive foranstaltninger inden for alle 

ovennævnte aspekter for at undgå at gå ud over naturens grænser og skabe et alvorligt ekstra 

pres på den europæiske velfærd,

  
2 TEEB (2009) for politiske beslutningstagere.



7536/10 av/PMS/gb 4
DG I 1A DA

h) DER ANERKENDER, at ødelæggelse, fragmentering og forringelse af levesteder som følge 

af skadelige ændringer i arealanvendelsen, overudnyttelse og ikke-bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer, invasive fremmede arter, ulovlig handel med truede arter, forsuring af 

havene, forurening og i stigende grad klimaændringer udgør den største trussel for 

biodiversiteten, og at uundgåelige klimaændringer endda vil kunne forværre nogle virkninger, 

som f.eks. mængden af udryddelsestruede arter,

i) DER ER OVERBEVIST OM, at EU er nødt til at foregå med et godt eksempel og træffe 

hasteforanstaltninger for at bevare sin egen biodiversitet, som også har global betydning, og 

samtidig reducere sin negative påvirkning af biodiversiteten uden for EU, og parallelt hermed 

vise, at et højt niveau af økonomisk udvikling og social velfærd godt kan forenes med og 

endog styrkes ved bevaring og bæredygtig anvendelse af biodiversiteten og bidrage til de 

globale bestræbelser på bevaring og bæredygtig anvendelse af biodiversiteten,

j) DER UNDERSTREGER, at udvikling og overførsel af bedste praksis og teknologier vil være 

afgørende for, at der kan opnås en koordineret indsats og en omkostningseffektiv udnyttelse 

af ressourcerne med henblik på at tackle tabet af biodiversitet, klimaændringerne og 

ørkendannelsen,

Biodiversitet i EU

1. ER ENIGT OM en langsigtet vision for EU om, at biodiversiteten og de økosystemtjenester, 

den yder - den naturlige kapital - beskyttes, værdsættes og genetableres på hensigtsmæssig vis 

frem til 2050 for biodiversitetens iboende værdi og for deres væsentlige bidrag til menneskers 

trivsel og økonomisk velstand og for at undgå de katastrofale ændringer, der forårsages af tab 

af biodiversitet;

2. ER for at nå denne vision desuden ENIGT OM et overordnet mål om at standse tabet af 

biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 og, for så 

vidt det kan gennemføres, genetablere disse og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at 

standse tabet af biodiversitet på globalt plan;



7536/10 av/PMS/gb 5
DG I 1A DA

3. FASTHOLDER, at 2050-visionen og det overordnede 2020-mål på grund af biodiversitetens 

væsentlige bidrag, og dens bæredygtige udnyttelse og forvaltning, til menneskers trivsel, 

økonomisk velstand og vækst spiller en vigtig rolle og også fuldt ud bør afspejles i de centrale 

tværgående EU-politikker og -strategier, som f.eks. strategien for bæredygtig udvikling og 

strategien for vækst og beskæftigelse (den kommende EU-strategi for 2020), med henblik på 

at maksimere sammenhængen og den gensidige støtte på højeste politiske plan;

4. UNDERSTREGER, at EU kun vil nå denne vision og dette overordnede mål, hvis midlerne 

matcher målene; FASTHOLDER derfor, at det er vigtigt at fastsætte ambitiøse, realistiske, 

opnåelige og målelige delmål for de forskellige økosystemer, drivkræfter, pres og svar for at 

sikre, at de integreres i de relevante interne og eksterne EU-sektorpolitikker, og for at fremme 

brugen af bedste praksis og af fleksible tilgange i overensstemmelse med eksisterende 

lovgivning; ERKENDER betydningen af, at der fastsættes et klart baselinescenarie, der 

skitserer kriterierne for vurdering af resultaterne, idet der tages hensyn til, at genetablering i 

visse tilfælde også kan bestå i naturlig regeneration; GENTAGER behovet for med henblik 

herpå at styrke evalueringsredskaberne og -indikatorerne; UNDERSTREGER relevansen af 

resultaterne af CBD og de internationale forhandlinger om et globalt mål og en global ramme 

for tackling af tab af biodiversitet, når EU's indsats fastlægges; OPFORDRER derfor 

Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne i år og hurtigst muligt efter det 

10. møde i konferencen mellem parterne i CBD i Nagoya, under hensyntagen til konferencens 

resultater, at forelægge en EU-biodiversitetsstrategi for tiden efter 2010, herunder en 

konsekvensanalyse, som bør fastlægge grundlaget for, hvordan standsningen af tab af 

biodiversitet og biodiversitetens genopretning måles, foreslå delmål og også identificere de 

nødvendige, gennemførlige og omkostningseffektive foranstaltninger og tiltag til at nå dem;
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5. UNDERSTREGER, at beskyttelsen af biodiversitet og opretholdelsen af økosystemtjenester 

kræver omkostningseffektive politikker og foranstaltninger og går langt ud over beskyttede 

områder og økologiske net; BEKRÆFTER imidlertid, at beskyttede områder og økologiske 

net er en hjørnesten i indsatsen for at bevare biodiversiteten; UNDERSTREGER behovet for 

fuldt ud at gennemføre fugle- og habitatdirektiverne, fremskynde fuldendelsen af Natura 

2000-nettet, både til lands og til vands, og indføre passende foranstaltninger til finansiering, 

idet der også tages hensyn til, at biodiversitet er ulige fordelt i EU, samt effektiv forvaltning 

og genopretning;

6. UNDERSTREGER behovet for at intensivere indsatsen for at integrere biodiversitet i 

udarbejdelsen og gennemførelsen af andre politikker, idet der tages hensyn til målene for alle 

berørte politikker, navnlig de nationale politikker og EU-politikker, der er forbundet med 

forvaltning af naturressourcer, som f.eks. landbrug, fødevaresikkerhed, skovbrug, fiskeri og 

energi samt fysisk planlægning, transport, turisme, handel og udvikling; ANERKENDER, at 

der kan opnås yderligere fordele ved en bedre koordinering og, hvor det er relevant, i 

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet ved etablering af "grøn infrastruktur"3 som et 

vigtigt bidrag til integrering af biodiversitetshensyn i disse andre politikker; FREMHÆVER 

det bidrag, som "grøn infrastruktur" yder til klimatilpasnings- og modvirkningsmålene og til 

at forhindre habitatfragmentering, forøge konnektivitet og opretholde artsudviklingsprocesser; 

OPFORDRER Kommissionen til at udvikle dette koncept yderligere;

7. ANERKENDER, at den hyppige undervurdering af økosystemtjenester er en væsentlig årsag 

til nutidens biodiversitetskriser; UNDERSTREGER behovet for at arbejde videre med den 

økonomiske vurdering af biodiversiteten og økosystemtjenester og at indarbejde den i 

politikudformningen og -gennemførelsen; MENER endvidere, at det er afgørende at lette 

integrationen af denne vurdering i de konventionelle regnskabsprocedurer, som f.eks. det 

universelle standardiserede nationalregnskabssystem; ER AF DEN OPFATTELSE, at denne 

vurdering også bør bidrage til at integrere beskyttelsen af biodiversiteten og 

økosystemtjenesterne yderligere i EU's fremtidige finansielle instrumenter;

  
3 "Grøn infrastruktur" er et indbyrdes forbundet netværk af naturområder, herunder 

landbrugsjord, grønne strøg, vådområder, parker, fredet skov og lokale plantesamfund, og 
havområder, der på naturlig vis regulerer kraftige vindstrømme, temperaturer og vand-, luft-
og økosystemkvaliteten og forebygger oversvømmelser.
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8. UNDERSTREGER, at EU's indsats skal gøre det muligt fuldt ud at inddrage alle berørte 

parter på lokalt og nationalt niveau i udviklingen af politikker og initiativer; og STOLER PÅ, 

at sådanne participatoriske tilgange til gengæld vil skabe nødvendige og komplementære 

bottom up-initiativer fra dem, der direkte forvalter areal- og havanvendelsen, navnlig 

lokalsamfund;

Biodiversitet på globalt plan

9. ANERKENDER behovet for at holde menneskers aktiviteter inden for sikre økologiske 

grænser og undgå menneskeskabt tab af biodiversitet ved udryddelser samt undgå at nå andre 

økologiske punkter, hvor arterne ikke længere kan regenereres; ERKENDER, at EU i lighed 

med andre effektivt skal håndtere sit globale økologiske fodaftryk;

10. UNDERSTREGER, at det er af største betydning at få bragt den længe tiltrængte integration 

og mainstreaming af biodiversitetshensyn ind i alle relevante sektorer og således afhjælpe de 

direkte og indirekte årsager til tab af biodiversitet;

11. GENTAGER betydningen af de beskyttede områder og økologiske net som en hjørnesten for 

bevaring og bæredygtig anvendelse af biodiversiteten; UNDERSTREGER derfor behovet for 

at fremme alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af biodiversiteten i tredjelande, 

herunder oprettelsen og en sund forvaltning af beskyttede områder som svar på deres 

nationale behov, f.eks. gennem "LifeWeb"-initiativet, samtidig med at alle berørte parter 

sikres effektiv deltagelse, især oprindelige folk og lokalsamfund; og UNDERSTREGER også 

behovet for at fremme alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af biodiversiteten i 

havområder uden for national jurisdiktion, bl.a. ved at udarbejde en international liste over 

økologisk og biologisk signifikante havområder, der skal beskyttes, på et videnskabeligt 

grundlag og i overensstemmelse med FN's havretskonvention;
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12. UNDERSTREGER behovet for, at EU aktivt og konstruktivt bidrager til en global enighed 

om en vision (f.eks. 2050), en mission (f.eks. 2020), delmål og milepæle forbundet med 

målelige indikatorer og etablerer passende overvågnings-, evaluerings- og 

rapporteringsordninger; GÅR IND FOR, at visionen og missionen bør være 

resultatorienterede, medens milepælene og delmålene kunne bestå af resultater, processer og 

resultatorienterede forpligtelser, der fokuserer på centrale drivkræfter og politiske sektorer, 

økosystemer og pres; GENTAGER, at en sådan vision og mission bør have et højt 

ambitionsniveau, således at de kan udløse væsentlige og konkrete politiske tiltag og midler til 

gennemførelsen af disse;

13. GÅR IND FOR, at visionen og missionen bør vedtages på højeste niveau og via en så 

samarbejdsbaseret og bred proces som mulig; UNDERSTREGER betydningen af at integrere 

biodiversitetsmål i planlægningen og budgetteringen i alle relevante sektorer og styrke 

effektive og inklusive metoder og midler med det formål at forbedre disse sektorers og berørte 

parters tilslutning, engagement, ansvar samt aktive deltagelse; SÆTTER PRIS PÅ, at FN's 

Miljøforvaltningsgruppe er inddraget i processen med at udarbejde den globale politikramme 

for biodiversitet for tiden efter 2010; og UNDERSTREGER behovet for at igangsætte de 

nødvendige praktiske ordninger for at sikre, at alle institutioner, organisationer og processer 

ud over CBD engagerer sig i visionen, missionen og delmålene, og lette vedtagelsen af 

passende mål for sektorerne;

14. UNDERSTREGER i den sammenhæng, at det er nødvendigt at udforme processer og 

procedurer for overvågning og vurdering af gennemførelsen af delmålene i CBD-

strategiplanen;

15. ER AF DEN OPFATTELSE, at effektiviteten af beslutningsprocesserne og strømliningen af 

aktiviteterne i organerne under CBD skal styrkes efter 2010 for at støtte en forbedret 

gennemførelsesfase;
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16. FREMHÆVER den enestående mulighed, som FN's Generalforsamlings højniveaumøde om 

biodiversitet i september 2010 giver for at mobilisere verden til at erkende den krise, som 

biodiversiteten på globalt plan befinder sig i, og behovet for at bevare grundlaget for livet på 

jorden og således for menneskeheden og de kommende generationer og for lancering af 

passende initiativer; UNDERSTREGER, at dette møde udgør et fremragende politisk forum, 

der kan fostre støtte til forbedrede synergier mellem biodiversitetsrelaterede multilaterale 

miljøaftaler og Riokonventionerne;

17. FINDER i overensstemmelse med G8-mødet i Siracusa, at reformen af miljøforvaltningen på 

alle niveauer er afgørende for, at biodiversitet og økosystemtjenester kan integreres i alle 

relevante politikker, at de nuværende svagheder i de økonomiske systemer kan vendes til 

muligheder, og at bæredygtig udvikling og beskæftigelse kan fremmes under særlig 

hensyntagen til udviklingslandenes forhold;

18. UNDERSTREGER, at effektive politikker til støtte for biodiversitet og modvirkning af og 

tilpasning til klimaændringer er uløseligt forbundet; UNDERSTREGER, at der er behov for 

større konvergens på internationalt og nationalt niveau i indsatsen for at håndtere begge 

spørgsmål på en måde, der er gensidigt forstærkende, idet mulighederne optimeres i de 

igangværende globale CBD- og UNFCCC-processer og i forberedelserne til Rio+20;

19. ERINDRER OM, at gennemførelse af en effektiv politisk ramme efter 2010 og en ny 

strategisk plan for CBD vil kræve en passende mobilisering af ressourcer fra alle mulige 

kilder og gennem revision af vejledningen for den finansielle mekanisme; FINDER, at 

offentlig og privat finansiering, herunder innovative former for finansiering, og finansiering i 

tilknytning til Københavnsaftalen om klimaændringer - baseret på relevante kriterier - bør 

indeholde mulighed for brugerbetaling for økosystemtjenester, hvor det er relevant, herunder 

for både tilpasning og modvirkning, og specifikt bør støtte bevaring og bæredygtig anvendelse 

af biodiversitet under REDD-plus, hvis det er hensigtsmæssigt, ved gennemførelse af 

forhandlede beskyttelsesforanstaltninger; MENER desuden, at biodiversitetsstøttende 

finansielle midler bør overvejes gennem reform, afskaffelse og omlægning af de subsidier, der 

skader biodiversiteten;
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20. GÅR IND FOR, at et tredje og endeligt mellemstatsligt multiinteressentmøde om IPBES 

(mellemstatsligt panel om biodiversitet og økosystemer), der skal holdes i juni 2010, afslutter 

drøftelserne om etablering i 2010 af en effektiv og uafhængig mekanisme med fokus på 

regeringernes behov, således at den bedste tilgængelige viden om biodiversitet og 

økosystemer anvendes til at informere beslutningsprocessen i alle relevante politikker og 

økonomiske aktiviteter; FINDER, at solid viden om og forståelse af biodiversitet skal 

kanaliseres effektivt ud til beslutningstagerne, og at styrkelse af et gunstigt miljø i 

grænsefladen mellem videnskab og politik bør spille en rolle som katalysator i 

kapacitetsudviklingen;

21. UNDERSTREGER behovet for at inddrage ny viden og information om de økonomiske 

aspekter af økosystemer og biodiversitet i de forskellige drøftelser og forhandlinger i 

SBSTTA-14, Arbejdsgruppen vedrørende Evaluering af Gennemførelsen (WG-RI) og CBD-

COP10, i arbejdet i forbindelse med CBD og i andre biodiversitetsrelevante processer; 

FINDER, at det er nødvendigt fortsat at fremme TEEB-undersøgelsen og dens resultater, og at 

udvikle tiltag som svar herpå, herunder måder, hvorpå anbefalingerne herfra kan inkorporeres, 

hvis det er hensigtsmæssigt;

Adgang til genetiske ressourcer samt deling af fordele (ABS)

22. TILKENDEGIVER, at FN's år for biodiversitet giver det politiske momentum til en styrkelse 

af gennemførelsen af alle de tre mål for CBD;

23. BEKRÆFTER PÅ NY EU's engagement i en vellykket afslutning på forhandlingerne om en 

international ABS-ordning på CBD-COP10 og OPFORDRER alle parter til fortsat at komme 

med konstruktive bidrag med henblik på at opnå konsensus;

24. GENTAGER, at der er behov for gennemsigtighed, retssikkerhed og forudsigelighed i 

forbindelse med adgang til genetiske ressourcer samt retfærdig og rimelig deling af de 

fordele, der stammer fra anvendelse af genetiske ressourcer og traditionel viden i forbindelse 

med genetiske ressourcer;
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25. UNDERSTREGER derfor, at den internationale ABS-ordning bør fastsætte en gennemsigtig 

lovgivningsmæssig ramme gennem en protokol til CBD med retligt bindende og ikke-

bindende bestemmelser; ERINDRER OM, at en sådan protokol skal omfatte internationale 

standarder for national lovgivning vedrørende adgang og praksis i forbindelse med 

overholdelse af regelsæt;

26. ERKENDER, at traditionel viden i forbindelse med genetiske ressourcer er relevant for 

bevarelse og bæredygtig anvendelse af biodiversitet og en rimelig og retfærdig deling af de 

fordele, der stammer fra anvendelse af genetiske ressourcer, og derfor i tilstrækkeligt omfang 

skal indgå i den internationale ABS-ordning for effektivt at gennemføre bestemmelserne i 

artikel 15 og artikel 8, litra j), i CBD i overensstemmelse med COP-afgørelse IX/12;

27. ANERKENDER landenes indbyrdes afhængighed med hensyn til genetiske ressourcer til 

fødevarer og jord og deres betydning for fødevaresikkerhed på verdensplan og derfor behovet 

for at tage hensyn til disse genetiske ressourcer i forhandlingerne om den internationale ABS-

ordning; UNDERSTREGER det positive bidrag, som den internationale traktat om 

plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug yder til fødevaresikkerhed og tilpasning 

til og modvirkning af klimaændringer ved bevarelse og bæredygtig anvendelse af disse 

genetiske ressourcer.

________________________


