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Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai parakstītu Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai 

par bioloģisko daudzveidību 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Konvencija) ir galvenais starptautiskais regulējums, 
kas paredz pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tās komponentu ilgtspējīgai 
izmantošanai un taisnīgai un vienlīdzīgai to ieguvumu sadalei, ko gūst no ģenētisko resursu 
izmantošanas. Pašlaik Konvencijai pievienojušās 193 puses — teju visas pasaules valstis. 
Eiropas Savienība un visas 27 tās dalībvalstis ir Konvencijas puses.

Konvencijas 15. pants ir vispārīgs regulējums par pieejamību ģenētiskajiem resursiem un 
labumu sadali: tajā valstu tiesības noteikt ģenētisko resursu pieejamību atzītas par daļu no to 
suverēnajām tiesībām uz dabas resursiem. Pušu pienākums ir īstenot pasākumus, lai atvieglotu 
ģenētisko resursu pieejamību. Vienlaikus visām pusēm ir jāveic tiesiski, administratīvi vai 
politiski pasākumi, lai ar pusi, kura nodrošina šos resursus, taisnīgā un vienlīdzīgā veidā 
dalītos ar pētniecības un izstrādes rezultātiem un labumiem, ko gūst no komerciālas un citādas 
ģenētisko resursu izmantošanas.

Valstu un valdību vadītāji, kas 2002. gada augustā piedalījās Pasaules augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, vienojās uzsākt sarunas par pieejamības un labumu sadales 
"starptautisku režīmu" Konvencijas ietvaros. 2010. gada 29. oktobrī Konvencijas pušu 
X konferencē tika pieņemts Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par 
bioloģisko daudzveidību (Protokols). 

Pušu konferences lēmumā Konvencijas puses aicinātas iespējami drīzāk parakstīt protokolu 
un attiecīgajā gadījumā deponēt ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai piekļuves 
instrumentus, lai nodrošinātu pēc iespējas drīzāku protokola stāšanos spēkā. Lai Protokols 
stātos spēkā, tas jāratificē 50 pusēm.

Protokols bija pieejams parakstīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē 
Ņujorkā no 2011. gada 2. februāra līdz 2012. gada 1. februārim. Savienība un vairums tās 
dalībvalstu ir parakstījušas Nagojas protokolu1.

Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Komisija ir paudušas apņemšanos panākt 
ātru Nagojas protokola īstenošanu un ratificēšanu Savienībā2.

Komisija ir ierosinājusi Eiropas Parlamenta un Padomes regulu3, ar ko izveido pasākumu 
sistēmu Nagojas protokola īstenošanai Savienībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir lietderīgi Eiropas Savienībai noslēgt Nagojas Protokolu par 
ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali.

                                               
1 Izņemot Latviju, Maltu un Slovākiju.
2 Sk. Padomes 2010. gada 20. decembra secinājumus (1. un 21. punkts) un 2011. gada 23. jūnija 

secinājumus (14. punkts), Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju (101. punkts), Komisijas 
paziņojumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam (COM (2011) 244) 
(20. darbība).

3 COM(2012) 576.
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Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai parakstītu Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai 

par bioloģisko daudzveidību 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā 
ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu4,

tā kā:

(1) Savienība un tās dalībvalstis pievienojās to Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
193 Pušu vienprātībai, kuras 2010. gada 29. oktobrī pieņēma Nagojas Protokolu par 
ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu 
sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību (Nagojas protokols).

(2) Savienība un vairums tās dalībvalstu ir parakstījušas Nagojas protokolu.

(3) Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir paudušas apņemšanos panākt drīzu 
Nagojas protokola īstenošanu un ratificēšanu Savienībā5.

(4) Nagojas protokols būtu jāapstiprina Eiropas Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību 
un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai 
par bioloģisko daudzveidību.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

                                               
4 OV C , , … lpp.
5 Sk. Padomes 2010. gada 20. decembra secinājumus (1. un 21. punkts) un 2011. gada 23. jūnija 

secinājumus (14. punkts), Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju (101. punkts), Komisijas 
paziņojumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam (COM (2011) 244) 
(20. darbība).
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2. pants

Padomes priekšsēdētājs izraugās personu, kas ir tiesīga Eiropas Savienības vārdā deponēt 
protokola 33. pantā paredzēto apstiprināšanas dokumentu, lai paustu Eiropas Savienības 
piekrišanu uzņemties protokola saistības. 

Apstiprināšanas dokumentu deponē vienlaicīgi ar dalībvalstu apstiprināšanas dokumentiem. 

Izraudzītā persona vienlaicīgi deponē šā lēmuma pielikumā minēto deklarāciju saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 34. panta 3. punktu.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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PIELIKUMS 

EIROPAS SAVIENĪBAS DEKLARĀCIJA SASKAŅĀ AR KONVENCIJAS PAR 
BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU 34. PANTA 3. PUNKTU

"Eiropas Savienība paziņo, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši 
tā 191. pantu tā ir tiesīga slēgt starptautiskus nolīgumus un veikt no tiem izrietošos 
pienākumus, kas palīdz sasniegt šādus mērķus:

– saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti,

– aizsargāt cilvēku veselību,

– apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus,

– sekmēt starptautiska mēroga pasākumus, risināt reģionālas un pasaules vides 
problēmas un jo īpaši cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Turklāt Eiropas Savienība pieņem pasākumus Eiropas Savienības līmenī saistībā ar Eiropas 
Pētniecības telpas izveidi un tās iekšējā tirgus pareizas darbības nodrošināšanu.

Eiropas Savienība paziņo, ka tā jau ir pieņēmusi juridiskos instrumentus, kas ir saistoši tās 
dalībvalstīm un aptver visus jautājumus, kurus reglamentē ar šo Protokolu."


