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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Konvencija o biološki raznovrstnosti (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je glavni 
mednarodni okvir za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti, trajnostne uporabe njenih 
sestavnih delov ter poštene in pravične delitve koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov. 
Konvencija ima s trenutno 193 pogodbenicami skoraj univerzalno članstvo. Pogodbenice 
Konvencije so tudi Evropska unija in vseh 27 držav članic.

Člen 15 Konvencije določa splošni okvir za dostop do genskih virov in delitev koristi: 
priznava, da so države na podlagi svojih suverenih pravic do naravnih virov pristojne za 
določitev dostopa do genskih virov. Pogodbenice morajo sprejeti ukrepe za lažji dostop do 
njihovih genskih virov. Obenem morajo vse pogodbenice sprejeti zakonodajne, upravne 
ukrepe ali ukrepe politike za pošteno in pravično delitev rezultatov raziskav in razvojnih 
dejavnosti ter koristi, ki izhajajo iz komercialne in druge uporabe genskih virov, s 
pogodbenico, ki zagotavlja te vire.

Voditelji držav in vlad, ki so se avgusta 2002 udeležili svetovnega vrha o trajnostnem razvoju, 
so se dogovorili o začetku pogajanj o „mednarodni ureditvi“ za dostop in delitev koristi v 
okviru Konvencije. Na deseti konferenci pogodbenic Konvencije 29. oktobra 2010 je bil 
sprejet Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki 
izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (v nadaljnjem besedilu: 
Nagojski protokol). 

Poleg tega sklep konference pogodbenic poziva pogodbenice Konvencije, naj protokol čim 
prej podpišejo in deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi ali listine o pristopu, 
kot je ustrezno, da se zagotovi čim prejšnji začetek veljavnosti protokola. Za začetek 
veljavnosti protokola je potrebnih petdeset ratifikacij.

Protokol je bil na voljo za podpis od 2. februarja 2011 do 1. februarja 2012 na sedežu 
Združenih narodov v New Yorku. Nagojski protokol so podpisale EU in večina njenih držav 
članic1.

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Komisija so se zavezali, da si bodo prizadevali za 
hitro izvajanje in ratifikacijo Nagojskega protokola v Uniji2.

Komisija je predlagala uredbo Evropskega parlamenta in Sveta3 o vzpostavitvi sistema 
ukrepov za izvajanje Nagojskega protokola v Uniji. 

Glede na zgoraj navedeno je primerno, da Evropska unija sklene Nagojski protokol o dostopu 
do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti.

                                               
1 Razen Latvije, Malte in Slovaške.
2 Sklepi Sveta z dne 20. decembra 2010 (odstavka 1 in 21) in 23. junija 2011 (odstavek 14), Resolucija 

Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 (odstavek 101), Sporočilo Komisije o strategiji EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 (COM(2011) 244) (ukrep 20).

3 COM(2012)576.
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SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 192(1) v povezavi s 
členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta4,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Unija in njene države članice so se pridružile soglasju 193 pogodbenic Konvencije o 
biološki raznovrstnosti, ki so 29. oktobra 2010 sprejele Nagojski protokol o dostopu 
do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti (v nadaljnjem besedilu: Nagojski protokol).

(2) Nagojski protokol so podpisale EU in večina njenih držav članic.

(3) Evropski parlament, Svet in Komisija so se zavezali, da si bodo prizadevali za hitro 
izvajanje in ratifikacijo Nagojskega protokola v Uniji5.

(4) Nagojski protokol bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1

Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo 
iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti se odobri v imenu Unije.

Besedilo protokola je priloženo k temu sklepu.

                                               
4 UL C, , str. .
5 Sklepi Sveta z dne 20. decembra 2010 (odstavka 1 in 21) in 23. junija 2011 (odstavek 14), Resolucija 

Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 (odstavek 101), Sporočilo Komisije o strategiji EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 (COM(2011) 244) (ukrep 20).
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Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pristojno, da v imenu Evropske unije deponira listino o 
odobritvi iz člena 33 protokola, s čimer je izraženo soglasje Evropske unije, da jo protokol 
zavezuje. 

Listina o odobritvi se deponira sočasno z listinami zadevnih držav članic. 

V skladu s členom 34(3) Konvencije o biološki raznovrstnosti imenovana oseba obenem 
deponira tudi izjavo iz Priloge k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Svet
Predsednik
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PRILOGA 

IZJAVA EVROPSKE UNIJE V SKLADU S ČLENOM 34(3) KONVENCIJE O BIOLOŠKI 
RAZNOVRSTNOSTI

„Evropska unija izjavlja, da je v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije in zlasti 
členom 191 Pogodbe pristojna za sklepanje mednarodnih sporazumov ter izpolnjevanje 
obveznosti v skladu z njimi, ki prispevajo k uresničitvi naslednjih ciljev:

– ohranjanje, varovanje in izboljševanje kakovosti okolja;

– zdravstveno varstvo ljudi;

– skrbna in preudarna uporaba naravnih virov;

– spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali svetovnih 
okoljskih problemov, vključno s podnebnimi spremembami.

Poleg tega Evropska unija sprejema ukrepe na ravni Evropske unije za vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in pravilno delovanje notranjega trga.

Evropska unija izjavlja, da je že sprejela pravne instrumente, zavezujoče za države članice, ki 
obravnavajo vse zadeve, ki jih ureja ta protokol.“


