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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола от 
Нагоя към Конвенцията за биологичното разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливата и равноправна подялба на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2012)0577),

– като взе предвид Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и за 
справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното 
използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, приложен към 
гореспоменатото предложение за решение на Съвета,

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 192, 
параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C7-0000/2013),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (A6-0000/2013),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На международната среща на върха за биологичното разнообразие, която се проведе на 
29 октомври 2010 г. в Нагоя, Япония, страните по Конвенцията за биологичното 
разнообразие (КБР) приеха три исторически споразумения за борба срещу загубата на 
биологично разнообразие: Протокола от Нагоя, Глобалния стратегически план за 
биологичното разнообразие 2011–2020 г. и създаването на Междуправителствена 
платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES). 

Протоколът от Нагоя е международен договор, който се съсредоточава върху достъпа 
до генетични ресурси и честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от 
тяхната употреба, и е подписан от 92 държави, включително ЕС и 26 държави членки.
С него се създава международна система за подпомагане на една от трите цели на КБР 
— споделянето на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, за да 
се даде възможност за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво 
използване. Това важно за международното управление на биологичното разнообразие 
споразумение е резултат от продължителни преговори след приемането на КБР през 
1992 г. в Рио де Жанейро. Това е споразумение, което се появява в контекста на 
глобалната криза на биологичното разнообразие — криза, която продължава да се 
ускорява с една все по-силна ерозия на живите организми. Понастоящем един на всеки 
три вида е застрашен от изчезване (по данни на Международния съюз за опазване на 
природата и природните ресурси (IUCN) от 2012 г.), а екосистемите — сложни системи 
с основно значение за човечеството поради техните услуги — са все по-често обект на 
значително натоварване поради човешка дейност. За да се промени тази тенденция, е 
необходимо на международно и местно равнище да се мобилизират необходимите, 
главно финансови, ресурси за опазване на биологичното разнообразие от 
жизненоважно значение за нашите общества. Протоколът от Нагоя се стреми да 
допринесе именно за това.

Протоколът от Нагоя се основава на три стълба, по-конкретно: достъп до генетични 
ресурси, споделяне на ползите и спазване на задълженията. 

На първо място достъпът произтича от суверенитета на държавите. Те ще трябва да 
прилагат национални мерки, за да се гарантира правна сигурност благодарение на ясна 
законодателна рамка и на издаване на разрешително или негов еквивалент при 
предоставянето на достъп. Всичко това се прави с цел насърчаване на научните 
изследвания и опазването на генетичните ресурси на място.

На второ място страните по Протокола се ангажират да гарантират споделянето на 
ползите / честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от използването 
на генетични ресурси, както и от тяхното последващо прилагане и пазарна реализация. 
Понятието „използване“ включва научните изследвания и дейностите за развитие на 
генетичния и / или биохимичния състав на генетичните ресурси. Споделянето на 
ползите се подчинява на условията, договорени по взаимно съгласие под формата на 
договор между доставчика и потребителя. Ползите могат да бъдат парични, като 
например хонорари, или непарични, като например споделяне на резултатите от 
изследванията или трансфер на технологии. Протоколът от Нагоя предлага също 
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създаването на глобален многостранен механизъм за разрешаване на въпроса за 
споделяне на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси в 
трансграничните райони или в случаите, когато не е възможно да се получи 
предварително информирано съгласие. Споделените чрез посочения механизъм ползи 
трябва да участват в опазването и устойчивото използване на биологичното 
разнообразие в световен мащаб.

На последно място Протоколът определя специфичните изисквания за осигуряване на 
спазването на националното законодателство от страните по Протокола, предоставящи 
генетични ресурси, и договорните задължения, съдържащи се в определените по 
взаимно съгласие условия. Чрез тези мерки, страните по Протокола трябва да 
гарантират, че използваните генетични ресурси са законно придобити с надлежно 
установено споразумение за подялбата на ползите. За тази цел те трябва да създадат 
ефективна система за наблюдение и контрол и да гарантират съдебно сътрудничество. 

Протоколът от Нагоя осигурява по-голяма правна сигурност и прозрачност както за 
доставчиците, така и за потребителите на генетични ресурси. Той спомага да се 
гарантира подялба на ползите и създава по-предвидими условия за достъп до 
генетичните ресурси. Чрез повишаване на правната сигурност и насърчаване на 
споделянето на ползите, Протоколът от Нагоя насърчава напредъка на научните 
изследвания на генетични ресурси, които биха могли да доведат до нови открития за 
благото на всички. Също така Протоколът от Нагоя създава стимули за запазване на 
генетичните ресурси на място и за тяхното устойчиво използване, което води до
повишаване на приноса на биологичното разнообразие за развитието и 
благосъстоянието на хората.

Европейският съюз играе централна роля в използването на генетичните ресурси, както 
чрез многобройни колекции и изследователски центрове, така и чрез големи 
потребителски индустрии. Устойчивият достъп до генетичните ресурси е от 
съществено значение и следва да се подобри чрез повишаване на доверието на нашите 
международни партньори и ясна законодателна рамка за използване.

Протоколът от Нагоя ще влезе в сила скоро след като бъде ратифициран от 50 държави. 
Следователно е от съществено значение Европейският съюз и неговите държави членки 
да го ратифицират възможно най-скоро, за да се запази водещата позиция на Съюза, 
който още от началото да бъде на масата на преговорите, които ще се проведат по 
време на следващата конференция на страните по Протокола през 2014 г.

В светлината на гореизложените съображения докладчикът препоръчва Европейският 
парламент да даде съгласието си за ратификацията от страна на Европейския съюз на 
Протокола от Нагоя.


