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A TANÁCS HATÁROZATA

a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről 
és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló 

Nagojai Jegyzőkönyv megkötéséről



HU 2 HU

INDOKOLÁS

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) a biológiai sokféleség 
megőrzését és elemeinek fenntartható használatát, valamint a genetikai források 
hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos megosztását célzó intézkedések fő 
nemzetközi kerete. Az Egyezménynek jelenleg 193 részes fele van, így majdnem eléri az 
egyetemes tagságot. Az Európai Unió és annak mind a 27 tagállama az Egyezmény részes 
fele.

Az Egyezmény 15. cikke meghatározza a genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az előnyök 
megosztásának keretrendszerét: a genetikai forrásaikhoz való hozzáférés meghatározását az 
államok természeti erőforrásaik feletti szuverén jogának részeként ismeri el. Az Egyezmény 
felei kötelesek lépéseket tenni azért, hogy megkönnyítsék a genetikai forrásaikhoz való 
hozzáférést. Ugyanakkor valamennyi szerződő fél köteles megtenni a megfelelő jogi, 
közigazgatási vagy politikai intézkedéseket annak érdekében, hogy a forrást biztosító 
szerződő féllel igazságos és méltányos módon megossza a genetikai források kereskedelmi 
vagy egyéb hasznosításából származó előnyöket, valamint a kutatás és fejlesztés eredményeit.

2002 augusztusában a fenntartható fejlődéssel foglalkozó világszintű csúcstalálkozón részt 
vevő állam- és kormányfők megállapodtak abban, hogy az egyezmény keretében 
tárgyalásokat kezdenek a hozzáférésre és az előnyök megosztására vonatkozó nemzetközi 
rendszerről. 2010. október 29-én az egyezmény feleinek tizedik konferenciája elfogadta a 
Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai 
Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv). 

A felek részvételével rendezett konferencián hozott döntés emellett felszólítja az Egyezmény 
részes feleit, hogy a jegyzőkönyvet a lehető legrövidebb időn belül írják alá, és a 
megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról, vagy adott esetben a csatlakozásról szóló 
okmányokat helyezzék letétbe annak érdekében, hogy a Jegyzőkönyv mielőbb hatályba 
léphessen. A Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, ha legalább ötven fél megerősítette.

A Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelyén, New Yorkban, 2011. 
február 2-tól 2012. február 1-jéig állt nyitva aláírásra. Az Európai Unió és tagjainak többsége 
aláírta a Nagojai Jegyzőkönyvet1.

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság kifejezték elkötelezettségüket 
a Nagojai Jegyzőkönyvnek az Unió területén való gyors végrehajtása és megerősítése 
mellett2.

A Bizottság javaslatot3 nyújtott be a Nagojai Jegyzőkönyv uniós végrehajtására irányuló 
intézkedések rendszerének létrehozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre. 

                                               
1 Kivéve Lettországot, Máltát és Szlovákiát.
2 A Tanács 2010. december 20-i következtetéseinek (1) és (21) bekezdése, a Tanács 2011. június 23-i 

következtetéseinek (14) bekezdése, az Európai Parlament 2012. április 20-i állásfoglalásának (101) 
bekezdése, a Bizottság közleménye a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiáról (COM(2011) 244) (20. cselekvés).

3 COM(2012) 576.
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Fentiek tükrében helyénvaló, hogy az Európai Unió megkösse a Biológiai Sokféleség 
Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvet.
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) 
bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére4,

mivel:

(1) Az Unió és annak tagállamai csatlakoztak a Biológiai Sokféleség Egyezmény 193 
részes felének megegyezéséhez, amely 2010. október 29-én elfogadta a Biológiai 
Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a 
hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló 
Nagojai Jegyzőkönyvet (Nagojai Jegyzőkönyv).

(2) Az Unió és a tagállamok többsége aláírta a Nagojai Jegyzőkönyvet.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság kifejezték elkötelezettségüket 
a Nagojai Jegyzőkönyvnek az Unió területén való gyors végrehajtása és megerősítése 
mellett5.

(4) A Nagojai Jegyzőkönyvet az Európai Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és 
a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai 
Jegyzőkönyv ezennel jóváhagyásra kerül az Unió nevében.

                                               
4 HL C […]., […], […]. o.
5 Lásd a Tanács 2010. december 20-i következtetéseinek (1) és (21) bekezdését, a Tanács 2011. június 

23-i következtetéseinek (14) bekezdését, az Európai Parlament 2012. április 20-i állásfoglalásának 
(101) bekezdését és a Bizottság közleményét a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő 
uniós stratégiáról (COM(2011) 244) (20. cselekvés).
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A jegyzőkönyv szövege e határozathoz van csatolva.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult a jegyzőkönyv 33. cikkében előírt 
jóváhagyási okmányoknak az Európai Unió nevében történő letétbe helyezésére, miáltal az 
Unió ezt a jegyzőkönyvet magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A jóváhagyási okmány letétbe helyezése egyidejűleg történik a tagállamok okmányainak 
letétbe helyezésével. 

Ezzel párhuzamosan a kijelölt személy letétbe helyezi az e határozat mellékletében foglalt 
nyilatkozatot a Biológiai Sokféleség Egyezmény 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről
az elnök
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MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY 34. 
CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINT

„Az Európai Unió kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, és 
különösen annak 191. cikkével összhangban hatásköre kiterjed olyan nemzetközi 
megállapodások megkötésére és az azokból eredő kötelezettségek teljesítésére, amelyek a 
következő célkitűzések eléréséhez járulnak hozzá:

– a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;

– az emberi egészség védelme;

– a természeti források körültekintő és ésszerű felhasználása;

– a regionális és globális környezeti problémák – beleértve az éghajlatváltozást is –
megoldását célzó nemzetközi szintű intézkedések támogatása.

Az Európai Unió ezenfelül uniós szintű intézkedéseket fogad el az Európai Kutatási Térség 
létrehozása és az Unió belső piacának megfelelő működése érdekében.

Az Európai Unió úgy nyilatkozik, hogy már elfogadta az ezen jegyzőkönyv hatálya alá tartozó 
ügyeket szabályozó, tagállamaira nézve kötelező hatállyal bíró jogszabályokat.”


