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Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 

από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλότητα
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα («η Σύμβαση») αποτελεί το κύριο διεθνές πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων με στόχο τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (βιοποικιλότητας), 
την αειφόρο χρήση των συστατικών της στοιχείων και για τον δίκαιο και ισότιμο 
καταμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων. Η 
συμμετοχή στη Σύμβαση είναι σχεδόν καθολική, δεδομένου ότι αυτή αριθμεί σήμερα 193 
συμβαλλόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα 
μέρη της Σύμβασης.

Το άρθρο 15 της Σύμβασης ορίζει γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τον καταμερισμό των οφελών: αναγνωρίζει την εξουσία των κρατών όσον αφορά τον 
καθορισμό της πρόσβασης σε γενετικούς πόρους, ως μέρος των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων επί των φυσικών τους πόρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να λαμβάνουν 
μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους γενετικούς τους πόρους. Παράλληλα, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να λαμβάνει νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
πολιτικής, με στόχο τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς και των οφελών που απορρέουν από την εμπορική και άλλου είδους 
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, μεταξύ του ιδίου και του συμβαλλόμενου μέρους που 
παρέχει τους πόρους αυτούς.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 
για την αειφόρο ανάπτυξη, τον Αύγουστο του 2002, συμφώνησαν να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις με αντικείμενο ένα «διεθνές καθεστώς» για την πρόσβαση και τον 
καταμερισμό των οφελών στο πλαίσιο της Σύμβασης. Η Διάσκεψη των Μερών της 
Σύμβασης, κατά τη δέκατη συνεδρίασή της στις 29 Οκτωβρίου 2010, ενέκρινε το 
πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο»). 

Με την απόφαση της Διάσκεψης των Μερών καλούνται επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύμβασης να υπογράψουν, το νωρίτερο δυνατόν, το Πρωτόκολλο και να καταθέσουν τα 
έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή τα έγγραφα προσχώρησης, κατά περίπτωση, 
ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου το ταχύτερο δυνατόν. Για να τεθεί 
σε ισχύ το Πρωτόκολλο απαιτούνται πενήντα επικυρώσεις.

Το Πρωτόκολλο ήταν ανοικτό προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 2 Φεβρουαρίου 2011 έως την 1η Φεβρουαρίου 2012. 
Υπεγράφη από την ΕΕ και την πλειονότητα των κρατών μελών της1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή έχουν 
διακηρύξει τη δέσμευσή τους για άμεση εφαρμογή και επικύρωση του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια στην Ένωση2.

                                               
1 Πλην Λεττονίας, Μάλτας και Σλοβακίας.
2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 (παράγραφοι 1 και 21) και της 23ης 

Ιουνίου 2011 (παράγραφος 14), ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 
(παράγραφος 101), ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020 (COM(2011) 244 – Δράση 20).
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Η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος μέτρων για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 
Ναγκόγια στην Ένωση3. 

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σκόπιμο να συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο 
επισυνάπτεται στην σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα.

                                               
3 COM (2012) 576.
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σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 

από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της συντάχθηκαν με την ομόφωνη απόφαση των 193 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που ενέκριναν, 
στις 29 Οκτωβρίου 2010, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα («το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια»).

(2) Η Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν διακηρύξει τη 
δέσμευσή τους για άμεση εφαρμογή και επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
στην Ένωση5.

(4) Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

                                               
4 ΕΕ C της … , σ. .
5 Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 (παράγραφοι 1 και 2) και της 23ης 

Ιουνίου 2011 (παράγραφος 14), ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 
(παράγραφος 101), ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020 (COM(2011) 244 – Δράση 20).



EL 5 EL

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να προβεί, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατάθεση του εγγράφου έγκρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 του Πρωτοκόλλου, ώστε να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
δεσμευθεί από το Πρωτόκολλο. 

Το έγγραφο έγκρισης κατατίθεται ταυτόχρονα με την κατάθεση των εγγράφων έγκρισης των 
κρατών μελών. 

Παράλληλα, το ορισθέν πρόσωπο καταθέτει τη δήλωση που παρατίθεται στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 191, είναι αρμόδια για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων, και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από αυτές:

– τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος·

– την προστασία της υγείας του ανθρώπου·

– τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων·

– την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση περιφερειακών ή 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής της 
αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι έχει ήδη εκδώσει δεσμευτικές για τα κράτη μέλη της 
νομοθετικές πράξεις, οι οποίες καλύπτουν θέματα που διέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο.»


