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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Úmluva o biologické rozmanitosti (dále jen „Úmluva“) je hlavním mezinárodním rámcem pro 
opatření, jejichž cílem je ochraňovat biologickou rozmanitost, udržitelně využívat její složky 
a spravedlivě a rovnocenně rozdělovat přínosy plynoucí z využívání genetických zdrojů. 
Úmluvy se účastní 193 smluvních stran, tedy téměř všechny země světa. Smluvními stranami 
jsou i Evropská unie a všech jejích 27 členských států.

Článek 15 Úmluvy stanoví obecný rámec pro přístup ke genetickým zdrojům a pro rozdělení 
přínosů: uznává pravomoc států stanovit přístup ke genetickým zdrojům jako součást jejich 
suverénního práva na přírodní zdroje. Smluvní strany musí usilovat o vytvoření podmínek pro 
usnadnění přístupu ke genetickým zdrojům. Zároveň všechny smluvní strany musí přijmout 
vhodná právní, správní a politická opatření s cílem spravedlivého a rovnoprávného 
rozdělování výsledků výzkumu a vývoje a přínosů vyplývajících z komerčního a jiného 
využívání genetických zdrojů se smluvní stranou poskytující takové zdroje.

Představitelé států a vlád, kteří se účastnili světového summitu o trvale udržitelném rozvoji 
v srpnu 2002, se dohodli na zahájení jednání o „mezinárodní úpravě“ přístupu a rozdělení 
přínosů v rámci Úmluvy. Dne 29. října 2010 desátá konference smluvních stran Úmluvy 
přijala Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti (dále jen 
„protokol“). 

V rozhodnutí konference smluvních stran byly rovněž smluvní strany Úmluvy vyzvány, aby 
protokol při nejbližší příležitosti podepsaly a uložily příslušné listiny o ratifikaci, přijetí nebo 
schválení, nebo případně listiny o přístupu, a protokol tak mohl co nejrychleji vstoupit 
v platnost. Aby mohl protokol vstoupit v platnost, je třeba padesáti ratifikací.

Protokol byl otevřen k podpisu v sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 
2. února 2011 do 1. února 2012. Nagojský protokol podepsala EU a většina jejích členských 
států1.

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Komise se zavázaly k rychlému provedení a 
ratifikaci Nagojského protokolu v Unii2.

Komise vypracovala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví systém 
prováděcích opatření k Nagojskému protokolu v Unii3. 

Vzhledem k výše uvedenému je vhodné, aby Evropská unie uzavřela Nagojský protokol 
o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti.

                                               
1 S výjimkou Lotyšska, Malty a Slovenska.
2 Závěry Rady ze dne 20. prosince 2010 (odstavce 1 a 21), ze dne 23. června 2011 (odstavec 14), 

usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 (odstavec 101), sdělení Komise týkající se 
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (KOM(2011) 244) (akce 20).
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RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení 
s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu4,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Unie a její členské státy se připojily ke konsensu 193 smluvních stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti, které přijaly Nagojský protokol o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich 
využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti (dále jen „Nagojský protokol“) dne 29. 
října 2010.

(2) Unie a většina jejích členských států podepsala Nagojský protokol.

(3) Evropský parlament, Rada a Komise se zavázaly k rychlému provedení a ratifikaci 
Nagojského protokolu v Unii5.

(4) Nagojský protokol by měl být schválen jménem Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti se 
schvaluje jménem Unie.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

                                               
4 Úř. věst. C , , s. .
5 Viz závěry Rady ze dne 20. prosince 2010 (odstavce 1 a 21), ze dne 23. června 2011 (odstavec 14), 

usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 (odstavec 101), sdělení Komise týkající se 
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (KOM(2011) 244) (akce 20).
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Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou přistoupit jménem Evropské unie k uložení 
schvalovací listiny stanovené článkem 33 protokolu vyjadřující souhlas Evropské unie být 
tímto protokolem vázána. 

Uložení schvalovací listiny proběhne souběžně s uložením schvalovacích listin členských 
států. 

Jmenovaná osoba zároveň uloží prohlášení uvedené v příloze tohoto rozhodnutí v souladu s 
čl. 34 odst. 3 Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Radu
předseda
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PŘÍLOHA 

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE V SOULADU S ČLÁNKEM 34 (ODSTAVEC 3) 
ÚMLUVY O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

„Evropská unie prohlašuje, že má v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, a 
zejména s článkem 191 uvedené smlouvy, pravomoc uzavírat mezinárodní dohody a plnit 
závazky z nich vyplývající, které přispívají k dosažení těchto cílů:

– udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

– ochrana lidského zdraví,

– obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů,

– podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních 
a celosvětových problémů životního prostředí, včetně změny klimatu.

Evropská unie kromě toho přijímá na úrovni Evropské unie opatření týkající se vytvoření 
Evropského výzkumného prostoru a řádného fungování jejího vnitřního trhu.

Evropská unie prohlašuje, že již přijala právní nástroje, které jsou pro její členské státy 
právně závazné a týkají se všech otázek upravovaných tímto protokolem.“


