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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Biologinės įvairovės konvencija (toliau – Konvencija) yra pagrindinė tarptautinė priemonė, 
kuria siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, tvariai naudoti jos komponentus ir sąžiningai bei 
teisingai pasidalyti naudojant genetinius išteklius gaunamą naudą. Šiuo metu prie 
Konvencijos yra prisijungusios 193 šalys, tai yra beveik visas pasaulis. Europos Sąjunga ir 
visos jos 27 valstybės narės yra Konvencijos šalys.

Konvencijos 15 straipsnis yra bendras galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir naudos 
pasidalijimo pagrindas: jame pripažįstama valstybių teisė nustatyti galimybes naudotis jų 
genetiniais ištekliais, nes jie yra joms suvereniai priklausančių gamtos išteklių dalis. Šalys 
įpareigojamos imtis priemonių, kad būtų sudarytos palankios sąlygos naudotis jų genetiniais 
ištekliais. Visos Šalys taip pat įpareigojamos imtis reikalingų teisinių, administracinių ar 
politikos priemonių, kad su genetinius išteklius teikiančia Šalimi būtų sąžiningai ir teisingai 
dalijamasi genetinių išteklių mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatais bei tuos išteklius naudojant 
komerciniais bei kitais tikslais gaunama nauda.

Valstybių ir vyriausybių vadovai 2002 m. rugpjūčio mėn. įvykusiame Pasaulio vadovų 
susitikime darnaus vystymosi klausimais sutarė pradėti derybas dėl galimybės naudotis ir 
naudos pasidalijimo tarptautinės sistemos pagal Konvenciją. 2010 m. spalio 29 d. 
dešimtajame Konvencijos šalių susitikime priimtas Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos 
protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, 
gaunamos juos naudojant, pasidalijimo (toliau – Protokolas). 

Šalių konferencijos susitikime Konvencijos šalys paragintos pasitaikius pirmai galimybei 
pasirašyti Protokolą ir deponuoti ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus arba, 
atitinkamais atvejais, prisijungimo dokumentus siekiant, kad Protokolas įsigaliotų kuo 
greičiau. Kad Protokolas įsigaliotų, reikia, kad įsigaliotų penkiasdešimt ratifikavimo 
dokumentų.

Protokolas buvo pateiktas pasirašyti Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke nuo 2011 m. vasario 
2 d. iki 2012 m. vasario 1 d. Nagojos protokolą pasirašė ES ir dauguma jos valstybių narių1.

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Komisija išreiškė savo ryžtą greitai 
Sąjungoje įgyvendinti ir ratifikuoti Nagojos protokolą2.

Komisija pasiūlė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą3, kuriuo sukuriama Nagojos 
protokolo įgyvendinimo Sąjungoje priemonių sistema. 

Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, Europos Sąjungai derėtų sudaryti Biologinės 
įvairovės konvencijos Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo.

                                               
1 Išskyrus Latviją, Maltą ir Slovakiją.
2 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvados (1 ir 21 dalys) ir 2011 m. birželio 23 d. Tarybos išvados (14 

dalis), 2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija (101 dalis), Komisijos komunikatas dėl 
ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. (COM (2011) 244) (20 veiksmas).

3 COM(2012) 576.
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EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu 
su jos 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą4,

kadangi:

(1) 2010 m. spalio 29 d. Sąjunga ir jos valstybės narės buvo tarp tų 193 Biologinės 
įvairovės konvencijos šalių, kurios bendru sutarimu priėmė Biologinės įvairovės 
konvencijos Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo (toliau –
Nagojos protokolas);

(2) Nagojos protokolą pasirašė Sąjunga ir dauguma jos valstybių narių;

(3) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija išreiškė savo ryžtą greitai Sąjungoje 
įgyvendinti ir ratifikuoti Nagojos protokolą5;

(4) Nagojos protokolas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolas dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos 
naudojant, pasidalijimo.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

                                               
4 OL C..., ..., p. …
5 Žr. 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvadas (1 ir 21 dalis) ir 2011 m. birželio 23 d. Tarybos išvadas (14 

dalį), 2012 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento rezoliuciją (101 dalį) , Komisijos komunikatą dėl ES 
biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. (COM (2011) 244) (20 veiksmą).
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2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, kuris įgaliojamas Europos Sąjungos vardu deponuoti 
Protokolo 33 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą ir taip išreikšti Europos Sąjungos 
sutikimą laikytis Protokolo. 

Patvirtinimo aktas deponuojamas tuo pačiu metu kaip valstybių narių patvirtinimo 
dokumentai. 

Tuo pačiu metu paskirtasis asmuo pagal Biologinės įvairovės konvencijos 34 straipsnio 3 dalį 
deponuoja šio sprendimo priede pateiktą deklaraciją.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu
Pirmininkas
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PRIEDAS 

EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA PAGAL BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 
KONVENCIJOS 34 STRAIPSNIO 3 DALĮ

„Europos Sąjunga pareiškia, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač pagal jos 
191 straipsnį, ji yra kompetentinga sudaryti tarptautinius susitarimus ir įgyvendinti juose 
numatytus įsipareigojimus, kurie padeda siekti šių tikslų:

– išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;

– saugoti žmonių sveikatą;

– apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius;

– remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 
problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita.

Be to, Europos Sąjunga priima Europos Sąjungos lygmens priemones, kuriomis kuriama 
Europos mokslinių tyrimų erdvė ir užtikrinamas tinkamas bendrosios rinkos veikimas.

Europos Sąjunga pareiškia, kad ji jau priėmė jos valstybėms narėms privalomas teisines 
priemones, apimančias šiuo protokolu reglamentuojamus klausimus.“


