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BEGRUNDELSE

Konventionen om den biologiske mangfoldighed (konventionen) er den overordnede 
internationale ramme for foranstaltninger, der skal bevare den biologiske mangfoldighed og 
på bæredygtig vis bruge dens elementer samt sikre, at der finder en rimelig og retfærdig 
deling sted af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af de genetiske ressourcer. Konventionen 
er med 193 parter pt. næsten universel. Den Europæiske Union og alle dens 27 medlemsstater 
er parter i konventionen.

I konventionens artikel 15 fastlægges der en generel ramme for adgang til genetiske 
ressourcer og deling af fordele: det erkendes, at staterne har beføjelse at regulere adgangen til 
genetiske ressourcer som led i deres suveræne rettigheder over naturressourcerne. Parterne 
skal træffe foranstaltninger for at lette adgangen til deres genetiske ressourcer. Samtidig skal 
alle parter træffe lovgivningsmæssige, administrative eller politiske foranstaltninger med 
henblik på, at resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteterne og udbyttet af kommerciel 
og anden udnyttelse af de genetiske ressourcer deles rimeligt og retfærdigt med den part, der 
er ophavsmand til de pågældende ressourcer.

De stats- og regeringschefer, der deltog i verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i august 
2002, blev enige om, at der skulle indledes forhandlinger om en "international ordning" om 
adgang og deling af fordele inden for rammerne af konventionen. Den 29. oktober 2010 
vedtog den 10. partskonference under konventionen Nagoyaprotokollen om adgang til 
genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen 
af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed (protokollen). 

I partskonferencens beslutning om vedtagelsen af Nagoyaprotokollen opfordres der også til, at 
konventionens parter undertegner protokollen hurtigst muligt og alt efter omstændighederne 
deponerer ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter med henblik på 
at sikre, at protokollen træder i kraft hurtigst muligt. Der kræves 50 ratifikationer, førend 
protokollen træder i kraft.

Protokollen var åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York fra 
den 2. februar 2011 til den 1. februar 2012. EU og de fleste medlemsstater har undertegnet 
Nagoyaprotokollen1.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen har givet udtryk for 
deres vilje til at sikre en hurtig gennemførelse og ratifikation af Nagoyaprotokollen i 
Unionen2.

Kommissionen har foreslået en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet3 om et system af 
foranstaltninger til gennemførelse af Nagoyaprotokollen i Unionen. 

På baggrund af ovenstående bør Den Europæiske Union indgå Nagoyaprotokollen om adgang 
til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved 
udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed.

                                               
1 Undtagen Letland, Malta og Slovakiet.
2 Rådets konklusioner af 20. december 2010 (punkt 1 og 21), af 23. juni 2011 (punkt 14) og Europa-

Parlamentets beslutning af 20. april 2012 (punkt 101) og Kommissionens meddelelse vedrørende EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 (KOM(2011) 244) (aktion 20).

3 COM (2012) 576.
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, 
stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Unionen og dens medlemsstater tilsluttede sig konsensus blandt de 193 parter i 
konventionen om den biologiske mangfoldighed, da de den 29. oktober 2010 vedtog 
Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig 
deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen 
om biologisk mangfoldighed (Nagoyaprotokollen).

(2) Unionen og de fleste medlemsstater har undertegnet Nagoyaprotokollen.

(3) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har givet udtryk for deres vilje til at 
sikre en hurtig gennemførelse og ratifikation af Nagoyaprotokollen i Unionen5.

(4) Nagoyaprotokollen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1

Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de 
fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

                                               
4 EUT C af …, s. .
5 Se Rådets konklusioner af 20. december 2010 (punkt 1 og 21), af 23. juni 2011 (punkt 14) og Europa-

Parlamentets beslutning af 20. april 2012 (punkt 101) og Kommissionens meddelelse vedrørende EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020 (KOM(2011) 244) (aktion 20).
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Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, der på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til 
at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 33, med 
henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af protokollen. 

Godkendelsesinstrumentet deponeres samtidig med deponeringen af medlemsstaternes 
godkendelsesinstrumenter. 

Samtidig deponerer den udpegede person den erklæring, der findes i bilaget til denne 
afgørelse, i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i konventionen om den biologiske 
mangfoldighed.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
Formand
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BILAG 

ERKLÆRING FRA DEN EUROPÆISKE UNION I HENHOLD TIL ARTIKEL 34, STK. 3, 
I KONVENTIONEN OM DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED

"Den Europæiske Union erklærer, at den i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 191, har kompetence til at indgå internationale aftaler og 
opfylde de forpligtelser, de medfører, når de bidrager til bestræbelserne på at nå følgende 
mål:

– bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

– beskyttelse af menneskers sundhed

– forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

– fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale eller 
globale miljøproblemer, herunder klimaændringer.

Desuden træffer Den Europæiske Union foranstaltninger på EU-plan for at oprette et 
europæisk forskningsrum og for at sikre et velfungerende indre marked.

Den Europæiske Union erklærer, at den allerede har vedtaget retsakter, der forpligter dens 
medlemsstater på de områder, der er omfattet af denne protokol."


