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KORTFATTAD MOTIVERING

Konventionen om biologisk mångfald, som fullbordades vid världstoppmötet i Rio 1992, 
innehåller följande principer i artikel 15:
– Staterna har suveräna rättigheter över sina biologiska resurser.
– Tillträde till genetiska resurser kräver i förväg lämnat informerat medgivande och ska 

medges på ömsesidigt överenskomna villkor.
– Nyttan av användning av genetiska resurser ska delas på skäligt och rättvist sätt med det 

land som tillhandahåller resurserna.

Konventionen hänvisar även till traditionella kunskaper hos ursprungliga och lokala 
samhällen i fråga om användningen av biologiska resurser samt till en rättvis fördelning av 
nyttan som uppkommer vid nyttjandet av sådana kunskaper.

Konventionen har emellertid haft liten inverkan i praktiken. Ett decennium efter det att 
konventionen trätt i kraft inleddes förhandlingar om ett protokoll om tillträde till genetiska 
resurser samt rimlig och rättvis fördelning av nyttan. Förhandlingarna slutfördes 2010 och 
utmynnade i Nagoyaprotokollet, som nu har undertecknats av EU och alla dess 
medlemsstater.

Nagoyaprotokollet innehåller bestämmelser som syftar till att skapa mer förutsägbara villkor 
för tillträde till genetiska resurser, se till att nyttan fördelas mellan användare och 
tillhandahållare av genetiska resurser samt se till att endast resurser som förvärvats på laglig 
väg används med förhandsgodkännande sedan information lämnats och enligt ömsesidigt 
överenskomna villkor. Av denna anledning är Nagoyaprotokollet ett viktigt redskap för att 
bekämpa biostöld. 

Mer än två årtionden efter fullbordandet av konventionen om biologisk mångfald är det nu 
hög tid att lägga fast ramarna för att genomföra dess principer om tillträde till genetiska 
resurser samt rimlig och rättvis nyttofördelning och samtidigt bidra till att bevara den 
biologiska mångfalden och till en hållbar användning av dess beståndsdelar i enlighet med 
konventionens mål. Inför det tolfte mötet för konferensen mellan parterna i konventionen om 
biologisk mångfald, som ska hållas i oktober 2014 i Sydkorea, krävs det att 
Nagoyaprotokollet skyndsamt ratificeras och träder i kraft och att en EU-förordning om 
genomförande av protokollet antas.  

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.
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