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o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru 

o biologickej diverzite
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohovor o biologickej diverzite (ďalej len „dohovor“) predstavuje hlavný medzinárodný 
rámec pre opatrenia na zachovanie biologickej diverzity a udržateľné využívanie jej zložiek, 
ako aj pre spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z 
používania genetických zdrojov. V súčasnosti má dohovor 193 zmluvných strán, a tým 
takmer univerzálne členstvo. K jeho zmluvným stranám patrí aj Európska únia a všetkých jej 
27 členských štátov.

Článkom 15 dohovoru sa zriaďuje všeobecný rámec pre prístup ku genetickým zdrojom a pre 
spoločné využívanie prínosov: uznáva sa v ňom právomoc štátov vymedziť prístup ku 
genetickým zdrojom ako súčasť ich zvrchovaných práv v oblasti prírodných zdrojov. 
Zmluvné strany sú povinné prijímať opatrenia na uľahčenie prístupu k svojim genetickým 
zdrojom. Všetky zmluvné strany sú zároveň povinné prijímať právne, administratívne alebo 
politické opatrenia s cieľom zaistiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie výsledkov 
výskumu a vývoja, ako aj prínosov vyplývajúcich z komerčného a iného používania 
genetických zdrojov so zmluvnou stranou, ktorá tieto zdroje poskytuje.

Hlavy štátov a vlád, ktoré sa zúčastnili na svetovom samite o udržateľnom rozvoji, sa v 
auguste 2002 dohodli na začatí rokovaní o „medzinárodnom režime“ prístupu a spoločného 
využívania prínosov v rámci dohovoru. Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich 
používania k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „protokol“) bol prijatý 29. októbra 
2010 na desiatej konferencii zmluvných strán dohovoru. 

V rozhodnutí z konferencie zmluvných strán sa zmluvné strany dohovoru takisto vyzývajú, 
aby čo najskôr podpísali protokol a uložili príslušné listiny o ratifikácii, prijatí, schválení 
alebo pristúpení s cieľom zaistiť čo možno najrýchlejšie nadobudnutie platnosti protokolu. Na 
to, aby protokol nadobudol platnosť, je potrebných päťdesiat ratifikácií.

Protokol bol otvorený na podpis v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 
2. februára 2011 do 1. februára 2012. EÚ a väčšina jej členských štátov Protokol z Nagoje 
podpísali1.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia vyjadrili odhodlanie urýchlene 
implementovať a ratifikovať Protokol z Nagoje v Únii2.

Komisia navrhla nariadenie Európskeho parlamentu a Rady3, ktorým sa stanovuje systém 
opatrení na implementáciu Protokolu z Nagoje v Únii. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné, aby Európska únia uzavrela Protokol z Nagoje 
o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite.

                                               
1 S výnimkou Lotyšska, Malty a Slovenska.
2 Závery Rady z 20. decembra 2010 (odseky 1 a 21), z 23. júna 2011 (odsek 14), uznesenie Európskeho 

parlamentu z 20. apríla 2012 (odsek 101), oznámenie Komisie o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 (KOM (2011) 244) (opatrenie 20).

3 COM(2012)576.
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o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a
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RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 
v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu4,

keďže:

(1) Únia a jej členské štáty sa pripojili ku konsenzu 193 zmluvných strán Dohovoru o 
biologickej diverzite, ktorým sa prijal Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým 
zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich 
z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „Protokol z Nagoje“) z 
29. októbra 2010.

(2) EÚ a väčšina jej členských štátov Protokol z Nagoje podpísali.

(3) Európsky parlament, Rada a Komisia vyjadrili odhodlanie urýchlene implementovať a 
ratifikovať Protokol z Nagoje v Únii5.

(4) Protokol z Nagoje by sa mal schváliť v mene Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1

Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom 
spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej 
diverzite sa týmto schvaľuje v mene Únie.

Znenie protokolu je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

                                               
4 Ú. v. EÚ C , , s. .
5 Pozri závery Rady z 20. decembra 2010 (odseky 1 a 21), z 23. júna 2011 (odsek 14), uznesenie 

Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 (odsek 101), oznámenie Komisie o stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020 [KOM (2011) 244] (opatrenie 20).
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Článok 2

Predseda Rady určí osobu oprávnenú uložiť mene Európskej únie schvaľovaciu listinu 
stanovenú v článku 33 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas Európskej únie s tým, že bude 
týmto protokolom viazaná. 

Uloženie schvaľovacej listiny sa uskutoční simultánne s uložením schvaľovacích listín 
členských štátov. 

Splnomocnená osoba súčasne v súlade s článkom 34 ods. 3 Dohovoru o biologickej diverzite 
uloží vyhlásenie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Radu
predseda
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PRÍLOHA 

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 34 ODS. 3 DOHOVORU 
O BIOLOLOGICKEJ DIVERZITE

„Európska únia vyhlasuje, že v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä jej 
článkom 191, má právomoc uzatvárať medzinárodné dohody a vykonávať z nich vyplývajúce 
záväzky, ktoré prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov:

– udržiavaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia,

– ochrane ľudského zdravia,

– rozvážnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov,

– podpore opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo 
celosvetových problémov životného prostredia vrátane boja proti zmene klímy.

Okrem toho Európska únia prijíma opatrenia na úrovni Európskej únie na zriadenie 
Európskeho výskumného priestoru a riadne fungovanie svojho vnútorného trhu.

Európska únia vyhlasuje, že už prijala právne nástroje, ktoré sú záväzné pre jej členské štáty 
a týkajú sa všetkých záležitostí uvedených v tomto protokole.“


