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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání 
k Úmluvě o biologické rozmanitosti
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2012)0577),

– s ohledem na Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti, připojený k výše uvedenému návrhu rozhodnutí Rady,

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0000/2013),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 svého jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova (A7-0000/2013),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Během mezinárodního summitu o biologické rozmanitosti, který proběhl dne 29. října 2010 
v Nagoji v Japonsku, přijaly země, jež jsou stranami Úmluvy o biologické rozmanitosti, tři 
dohody, které mají pro boj proti ubývání biologické rozmanitosti historický význam: 
Nagojský protokol, strategický plán pro biologickou rozmanitost pro období 2011–2020 a 
dohodu o vytvoření Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES). 

Nagojský protokol je mezinárodní smlouvou týkající se přístupu ke genetickým zdrojům a 
spravedlivého a rovnocenného rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání, kterou již 
podepsalo 92 zemí včetně Evropské unie a 26 členských států. Zavádí mezinárodní režim na 
podporu rozdělení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, které má umožnit 
zachování biologické rozmanitosti a její udržitelné využití a je jedním ze tří cílů Úmluvy o 
biologické rozmanitosti. Tato dohoda, pro mezinárodní správu v oblasti biologické 
rozmanitosti velmi významná, je plodem dlouhého jednání, které probíhalo od přijetí Úmluvy 
o biologické rozmanitosti v Rio de Janeiru v roce 1992. Vznikla za okolností, kdy biologická 
rozmanitost prochází globální krizí, jež způsobuje stále rychlejší ubývání živých druhů. V 
dnešní době je vyhynutím ohrožen každý třetí druh (IUCN, 2012) a ekosystémy, tedy 
komplexní systémy, které jsou pro lidstvo díky své funkci klíčové, jsou v důsledku lidské 
činnosti neustále vystaveny značnému tlaku. Aby se tento trend podařilo změnit, je nutné na 
mezinárodní i místní úrovni mobilizovat prostředky, zejména finanční, nutné k tomu, aby se 
biologická rozmanitost, která má pro naši společnost zásadní význam, zachovala.  Právě o to 
se má zasazovat i Nagojský protokol.

Nagojský protokol tvoří tři pilíře: přístup ke genetickým zdrojům, rozdělení přínosů a 
dodržování závazků. 

Přístup ke genetickým zdrojům spadá do svrchované pravomoci států. Ty budou muset zavést 
vnitrostátní opatření, v jejichž důsledku vznikne jasný legislativní rámec a stanoví se 
udělování povolení nebo jeho obdoby, aby byla zajištěna právní jistota v případě, že bude 
přístup ke zdrojům povolen. Má se tak podpořit výzkum a ochrana genetických zdrojů v 
terénu. 

Strany dohody se rovněž zavázaly, že zajistí rozdělení přínosů / spravedlivé a rovnocenné 
rozdělení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů i z následných aplikovaných 
výstupů a produktů uvedených na trh. Termín „využívání“ zahrnuje uskutečňování výzkumu a 
vývoje v oblasti genetického nebo biochemického složení genetických zdrojů.  Rozdělení 
přínosů podléhá vzájemně dohodnutým podmínkám stanoveným ve smlouvě uzavřené mezi 
poskytovatelem a uživatelem. Přínosy mohou být peněžní, jako např. poplatky, nebo 
nepeněžní, jako např. sdílení výsledků výzkumu nebo převod technologií. Nagojský protokol 
navrhuje rovněž vytvoření globálního mnohostranného mechanismu, který má řešit rozdělení 
přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, které se nachází v přeshraničních 
oblastech, či přínosů vznikajících za situací, kdy nelze získat předchozí informovaný souhlas. 
Přínosy sdílené prostřednictvím tohoto mechanismu mají přispívat k ochraně a trvale 
udržitelnému využívání biologické rozmanitosti po celém světě.
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Protokol vymezuje také konkrétní povinnosti, které mají zajistit dodržování vnitrostátních 
právních předpisů smluvních stran, jež poskytují genetické zdroje, a zároveň smluvních 
závazků vyplývajících ze vzájemně dohodnutých podmínek. Smluvní strany se tedy na 
základě těchto opatření mají ujistit, že využívané genetické zdroje byly získány zákonným 
způsobem na základě řádně uzavřené smlouvy o rozdělení přínosů. Musí proto zavést účinný 
systém dohledu a kontroly a zajistit justiční spolupráci. 

Nagojský protokol poskytovatelům i uživatelům genetických zdrojů zaručuje větší právní 
jistotu a více transparentnosti. Přispívá k rozdělení přínosů a vytváří předvídatelnější 
podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům. Zvyšováním právní jistoty a podporou 
rozdělení přínosů Nagojský protokol napomáhá pokroku výzkumu v oblasti genetických 
zdrojů, jenž by mohl přinést všem prospěšné nové objevy. Kromě toho Nagojský protokol 
vytváří pobídky povzbuzující k ochraně genetických zdrojů v terénu a k jejich trvale 
udržitelnému využívání, čímž zvyšuje přínos biologické rozmanitosti k lidskému rozvoji a k 
dobrým životním podmínkám lidí.

Evropská unie má v oblasti využívání genetických zdrojů ústřední postavení, a to jak díky 
svým četným sbírkám a výzkumným střediskům, tak díky důležitým průmyslovým odvětvím, 
která je využívají. Trvale udržitelný přístup ke genetickým zdrojům, jejž musí posilovat 
hluboká důvěra mezi námi a našimi mezinárodními partnery i jasný legislativní rámec 
upravující využívání těchto zdrojů, má tudíž zásadní význam. 

Nagojský protokol vstoupí v platnost krátce poté, co jej ratifikuje 50 států. Je tudíž velice 
důležité, aby ho Evropská unie a všechny členské státy ratifikovaly co nejdříve, aby si tak 
uchovaly své vedoucí postavení a účastnily se prvních vyjednávání, která proběhnou během 
příští konference smluvních stran v roce 2014.

Vzhledem k výše uvedenému zpravodajka doporučuje, aby Evropský parlament udělil souhlas 
s tím, aby Evropská unie Nagojský protokol ratifikovala.


