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rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till 

konventionen om biologisk mångfald
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MOTIVERING

Konventionen om biologisk mångfald (nedan kallad konventionen) är den viktigaste 
internationella ramen för åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, den hållbara 
användningen av dess komponenter och den rättvisa fördelning av den nytta som uppstår vid 
användningen av genetiska resurser. Konventionen har nu 193 parter, det vill säga nästan alla 
länder i världen. Europeiska unionen och dess 27 medlemsstater är parter i konventionen.

Artikel 15 i konventionen fastställer en allmän ram för tillträde till genetiska resurser och 
fördelning av nytta: den erkänner staters befogenhet att bestämma om tillträde till genetiska 
resurser som en del av deras suveräna rättigheter över naturresurser. Parterna är skyldiga att 
vidta åtgärder för att underlätta tillträdet till sina genetiska resurser. Samtidigt är parterna 
skyldiga att vidta lagstiftningsmässiga, administrativa eller politiska åtgärder i syfte att på 
rimligt och rättvist sätt dela resultaten av forskning och utveckling och nyttan av kommersiell 
eller annan användning av genetiska resurser med den part som tillhandahåller sådana 
resurser.

De stats- och regeringschefer som deltog i världstoppmötet om hållbar utveckling i augusti 
2002 beslutade att inleda förhandlingar om ett ”internationellt system” för tillträde och 
fördelning av nytta inom ramen för konventionen. Vid den tionde partskonferensen för 
konventionen den 29 oktober 2010 antogs Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska 
resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, 
vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald (nedan kallat protokollet). 

I beslutet från partskonferensen uppmanas parterna i konventionen att snarast underteckna 
protokollet och att deponera ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument eller 
anslutningsinstrument, beroende på vad som är lämpligt, för att protokollet ska kunna träda i 
kraft så snart som möjligt. För att protokollet ska kunna träda i kraft behövs femtio 
ratificeringar.

Protokollet var öppet för undertecknande i Förenta nationernas högkvarter i New York under 
perioden 2 februari 2011–1 februari 2012. EU och de flesta EU-medlemsstaterna har 
undertecknat Nagoyaprotokollet1.

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och kommissionen har uttryckt sitt stöd för en 
snar tillämpning och ratificering av Nagoyaprotokollet i unionen2.

Kommissionen har föreslagit en parlaments- och rådsförordning3 om fastställande av ett 
åtgärdssystem för genomförande av Nagoyaprotokollet i unionen. 

Mot bakgrund av ovanstående är det lämpligt att Europeiska unionen undertecknar 
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk 
mångfald.

                                               
1 Förutom Lettland, Malta och Slovakien.
2 Rådets slutsatser av den 20 december 2010 (stycke 1 och 21), av den 23 juni 2011 (stycke 14), 

Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 (stycke 101), kommissionens meddelande om en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (KOM (2011) 244) (åtgärd 20).

3 COM(2012)576.
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EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 
jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande4, och

av följande skäl:

(1) EU och dess medlemsstater anslöt sig till enhälligheten hos de 193 parterna i 
konventionen om biologisk mångfald som den 29 oktober 2010 antog 
Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis 
fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald (nedan kallat Nagoyaprotokollet).

(2) EU och de flesta EU-medlemsstaterna har undertecknat Nagoyaprotokollet.

(3) Europaparlamentet, rådet och kommissionen har uttryckt sitt stöd för en snar 
tillämpning och ratificering av Nagoyaprotokollet i unionen5.

(4) Nagoyaprotokollet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk 
mångfald, godkännes härmed på unionens vägnar.

Texten till protokollet bifogas detta beslut.

                                               
4 EUT C , , s. .
5 Se rådets slutsatser av den 20 december 2010 (stycke 1 och 21), av den 23 juni 2011 (stycke 14), 

Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 (stycke 101), kommissionens meddelande om en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (KOM (2011) 244) (åtgärd 20).
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Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens 
vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 33 i protokollet för att 
uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av protokollet. 

Godkännandeinstrumentet ska deponeras samtidigt som medlemsstaternas 
godkännandeinstrument. 

Vid samma tillfälle ska den utsedda personen deponera den förklaring som finns i bilagan till 
detta beslut, i enlighet med artikel 34.3 i konventionen om biologisk mångfald.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad/t i Bryssel den

På rådets vägnar
Ordförande
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BILAGA 

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING I ENLIGHET MED ARTIKEL 34.3 I 
KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

”Europeiska unionen förklarar att den i enlighet med fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artikel 191, är behörig att ingå internationella avtal och fullgöra de 
skyldigheter som följer av avtalen när detta bidrar till att följande mål uppnås:

– Att bevara, skydda och förbättra miljön.

– Att skydda människors hälsa.

– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala 
miljöproblem.

Dessutom antar Europeiska unionen åtgärder på unionsnivå på området för inrättandet av ett 
europeiskt forskningsområde och för en väl fungerande inre marknad.

Europeiska unionen förklarar att den redan har antagit rättsakter som är bindande för 
medlemsstaterna i alla frågor som regleras i detta protokoll.”


