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KORT BEGRUNDELSE

I konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD), som blev endeligt udformet under 
topmødet om jorden i Rio de Janeiro i 1992, blev følgende principper fastsat i artikel 15:
- stater har suveræne rettigheder over egne biologiske ressourcer,
- adgang til genetiske ressourcer kræver forudgående informeret samtykke, og skal ske på 

indbyrdes aftalte betingelser,
- de fordele, der måtte opstå ved brugen af genetiske ressourcer, skal på en rimelig og 

retfærdig måde deles med det land, der tilvejebringer ressourcerne.

I CBD blev der også henvist til det traditionelle kendskab, lokale og oprindelige 
befolkningsgrupper har til brugen af biologiske ressourcer og til, at fordelene ved en sådan 
viden bør deles på en rimelig måde.

Dog fik CBD ikke meget indflydelse på praksis. Et årti efter at CBD trådte i kraft, begyndte 
forhandlingerne om en protokol om adgang til genetiske ressourcer og rimelig og retfærdig 
deling af fordele. Disse forhandlinger blev afsluttet i 2010 og resulterede i 
Nagoyaprotokollen, som EU og alle EU-medlemsstaterne nu har undertegnet.

Nagoyaprotokollen indeholder bestemmelser, der skal fastlægge mere forudsigelige 
betingelser for adgangen til genetiske ressourcer, sikre deling af fordele mellem 
oprindelseslandet for de genetiske ressourcer og det land, der har erhvervet disse, for at sikre 
at der kun gøres brug af lovligt erhvervede genetiske ressourcer og at det sker med respekt for 
princippet om forudgående informeret samtykke (PIC) og indbyrdes aftalte betingelser 
(MAT). På denne baggrund er Nagoyaprotokollen et vigtigt værktøj i kampen mod 
biopirateri.

Mere end to årtier efter udformningen af konventionen om den biologiske mangfoldighed, er 
det på høje tid at opstille nogle rammer for gennemførelsen af dens principper om adgang til 
genetiske ressourcer og rimelig og retfærdig deling af fordele, samtidig med at man bidrager 
til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse af den, i 
overensstemmelse med målsætningen for konventionen om den biologiske mangfoldighed. I 
lyset af at den tolvte partskonference for deltagerne i konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, skal finde sted i oktober 2014 i Sydkorea, er det nødvendigt, at 
Nagoyaprotokollen hurtigt ratificeres og træder i kraft, og at der vedtages en EU-forordning 
til gennemførelse af denne protokol.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.
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