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BEKNOPTE MOTIVERING

In het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), dat tijdens de VN-Milieutop van Rio in 
1992 werd ondertekend, werden de volgende beginselen in artikel 15 vastgelegd:
- staten hebben soevereine rechten met betrekking tot hun biologische rijkdommen;
- de toegang tot genetische rijkdommen wordt verleend op basis van voorafgaande 

geïnformeerde toestemming en onderling overeengekomen voorwaarden;
- de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van de genetische rijkdommen worden op 

eerlijke en billijke wijze gedeeld met het land dat de rijkdommen levert.

In het CBD werd ook verwezen naar de traditionele kennis van inheemse en lokale 
gemeenschappen over het gebruik van biologische rijkdommen en naar de billijke verdeling 
van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van deze kennis.

In de praktijk had het CBD echter weinig invloed. Tien jaar na de inwerkingtreding van het 
CBD gingen onderhandelingen van start over een protocol inzake de toegang tot genetische 
rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen. Deze onderhandelingen 
werden in 2010 afgerond en resulteerden in het Protocol van Nagoya, dat de EU en alle EU-
lidstaten inmiddels hebben ondertekend.

Het Protocol van Nagoya bevat bepalingen die erop gericht zijn meer voorspelbare 
voorwaarden voor toegang tot genetische rijkdommen te scheppen, batenverdeling tussen 
gebruikers en verstrekkers van genetische rijkdommen te waarborgen, te waarborgen dat 
uitsluitend legaal verkregen genetische rijkdommen worden gebruikt op basis van 
voorafgaande geïnformeerde toestemming en onderling overeengekomen voorwaarden. 
Hieruit blijkt dat het Protocol van Nagoya een belangrijk instrument is om biopiraterij te 
bestrijden. 

Het is hoog tijd om meer dan twintig jaar na het ondertekenen van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit een kader te scheppen voor de uitvoering van de beginselen inzake de 
toegang tot genetische rijkdom en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen, en hiermee 
in overeenstemming met de doelstellingen van het Verdrag bij te dragen tot het behoud van 
biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan. Gelet op de 
twaalfde vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit die in oktober 2014 in Zuid-Korea zal worden gehouden, dient het Protocol van 
Nagoya spoedig te worden geratificeerd en in werking te treden, en moet een Europese 
verordening worden vastgesteld waarin dit protocol ten uitvoer wordt gelegd.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid het Parlement voor te stellen zijn 
goedkeuring te geven.
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