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RÖVID INDOKOLÁS

Az 1992-es riói „Föld” csúcstalálkozón véglegesített Biológiai Sokféleség Egyezmény 15. 
cikke az alábbi alapelveket fekteti le:
- az államok szuverén jogokkal rendelkeznek saját biológiai erőforrásaik felett;
- a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréshez előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás 

szükséges, és e hozzáférést kölcsönösen megállapított feltételekkel kell engedélyezni;
- a genetikai erőforrások használatából származó előnyöket igazságos és méltányos módon 

meg kell osztani az erőforrásokat rendelkezésre bocsátó országgal.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény ezenkívül hivatkozik az őslakos és helyi közösségek 
biológiai erőforrások felhasználásával kapcsolatos hagyományos ismereteire, valamint az 
ilyen ismeretek felhasználásából származó előnyök méltányos megosztására.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény mindezek ellenére mindeddig nem volt jelentős hatással a 
tényleges gyakorlatra. Az egyezmény hatálybalépése után egy évtizeddel tárgyalások 
kezdődtek a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és az előnyök igazságos és 
méltányos megosztásáról szóló jegyzőkönyv kapcsán. E tárgyalások lezárásaként 2010-ben 
megszületett a Nagojai Jegyzőkönyv, melyet azóta az Európai Unió és annak valamennyi 
tagállamai aláírt.

A Nagojai Jegyzőkönyv rendelkezéseinek célja, hogy kiszámíthatóbb feltételeket teremtsenek 
a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréshez, biztosítsák, hogy a genetikai források 
felhasználói és rendelkezésre bocsátói megosszák egymással a szerzett előnyöket, valamint 
gondoskodjanak arról, hogy kizárólag jogszerűen beszerzett genetikai források 
felhasználására kerüljön sor, az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás és a kölcsönös 
megállapított feltételek tiszteletben tartásával. A fentiekből kifolyólag a Nagojai Jegyzőkönyv 
a biokalózkodás elleni küzdelem fontos eszköze. 

Több mint két évtizeddel a Biológiai Sokféleség Egyezmény véglegesítése után eljött az idő, 
hogy kialakítsunk egy keretet az egyezménynek a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel 
és az előnyök igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos alapelvei végrehajtására, a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény célkitűzéseinek megfelelően hozzájárulva egyúttal a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez és elemeinek fenntartható használatához. A Biológiai 
Sokféleség Egyezmény részes feleinek 2014 októberében Dél-Koreában tartandó 12. 
konferenciájára való tekintettel a fentiekhez a Nagojai Jegyzőkönyv gyors ratifikálására és 
hatálybalépésére, valamint a jegyzőkönyvet végrehajtó uniós rendelet elfogadására van 
szükség.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja 
meg egyetértését.
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