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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoyaprotokollen om adgang til 
genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved 
udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2012)0577),

– der henviser til Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og 
retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til 
konventionen om den biologiske mangfoldighed, som er knyttet til ovennævnte forslag til 
Rådets afgørelse,

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, 
stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0000/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
udtalelser fra Udviklingsudvalget og fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter (A7-0000/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

På det internationale topmøde om den biologiske mangfoldighed den 29. oktober 2010 i 
Nagoya i Japan vedtog parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed tre 
historiske aftaler til bekæmpelse af tabet af biologisk mangfoldighed, nemlig 
Nagoyaprotokollen, den globale strategiplan for biodiversitet for perioden 2011-2020 og 
skabelse af en platform vedrørende biodiversitet og økosystemtjenester.  

Nagoyaprotokollen er en international traktat, som vedrører adgang til genetiske ressourcer 
samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, deres udnyttelse resulterer i, og er siden 
blevet undertegnet af 92 lande, herunder Den Europæiske Union og 26 medlemsstater. Den 
indfører en international ordning til støtte for et af de tre mål for konventionen om den 
biologiske mangfoldighed, nemlig fordelingen af de fordele, udnyttelsen af de genetiske 
ressourcer resulterer i, for at muliggøre bevarelse af biodiversiteten og en bæredygtig 
udnyttelse af den.  Denne vigtige aftale vedrørende international styring af den biologiske 
mangfoldighed er resultatet af lange forhandlinger, som indledtes med vedtagelsen af 
konventionen om den biologiske mangfoldighed i 1992 i Rio de Janeiro. Denne aftale er 
opnået i en tid med global krise på området biologisk mangfoldighed, og krisen forværres 
konstant med stadig stigende tab af plante- og dyrearter. Hver tredje art er i dag 
udryddelsestruet (IUCN, 2012), og økosystemerne, der er komplekse nøglesystemer for 
menneskeheden på grund af de tjenester, de yder, er i stigende grad udsat for menneskeskabt 
pres.  For at kunne vende tendensen er det nødvendigt på internationalt og lokalt plan at 
mobilisere de nødvendige ressourcer, særlig økonomiske, for at bevare den biologiske 
mangfoldighed, der er så vigtig for vore samfund. Det er det, Nagoyaprotokollen skal bidrage 
til.

Nagoyaprotokollen støtter sig til tre søjler, nemlig adgang til genetiske ressourcer, deling af 
fordele og gennemførelse af forpligtelserne.  

Adgangen afhænger først og fremmest af staternes suverænitet. Det vil påhvile staterne at 
indføre nationale foranstaltninger, der gennem en klar lovgivningsramme og udstedelse af en 
tilladelse eller tilsvarende skaber retssikkerhed, når der er bevilget tilladelse. Dette skal 
fremme forskningen og bevarelsen af de genetiske ressourcer in situ. 

Dernæst har parterne forpligtet sig til at sikre deling af fordele/en rimelig og retfærdig deling 
af fordele som følge af udnyttelsen af de genetiske ressourcer samt efterfølgende anvendelser 
og markedsføring.  Termen "udnyttelse" dækker forskning i og udvikling af genetiske 
ressourcers genetiske og/eller biokemiske sammensætning. Delingen af fordele er underlagt 
gensidigt vedtagne vilkår, der er fastsat ved en kontrakt mellem ophavsmænd og brugere. Der 
kan være tale om monetære fordele, f.eks. royalties, og ikke-monetære fordele som f.eks. 
deling af forskningsresultater eller teknologioverførsel. Nagoyaprotokollen indeholder også et 
forslag om indførelse af en global multilateral ordning til deling af de fordele, der opstår ved 
udnyttelsen af genetiske ressourcer og traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer i 
tilfælde, hvor flere lande er involveret, eller hvor det ikke er muligt at opnå forudgående 
informeret samtykke. Fordele, som deles gennem denne ordning, skal bruges til at støtte 
bevarelsen af den biologiske mangfoldighed og bæredygtig udnyttelse heraf på verdensplan.
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Endelig fastlægger protokollen de specifikke forpligtelser, der skal sikre overholdelse af 
national lovgivning hos de kontraherende parter, der er ophavsmænd til genetiske ressourcer, 
og de kontraktlige forpligtelser, som er indeholdt i de gensidigt vedtagne vilkår. Gennem 
disse foranstaltninger sikrer parterne sig således, at der kun gøres brug af lovligt erhvervede 
genetiske ressourcer på grundlag af en behørigt opstillet kontrakt for deling af fordele. I dette 
øjemed skal de indføre en effektiv overvågnings- og kontrolordning og sikre et retligt 
samarbejde.  

Nagoyaprotokollen forbedrer retssikkerheden og gennemsigtigheden for både ophavsmænd til 
og brugere af genetiske ressourcer.   Den bidrager til at sikre deling af fordele og skaber mere 
forudsigelige krav for adgangen til de genetiske ressourcer. Ved at forbedre retssikkerheden 
og delingen af fordele fremmer Nagoyaprotokollen forskningen i genetiske ressourcer, der 
kunne føre til nye opdagelser til gavn for alle. Desuden skaber Nagoyaprotokollen 
incitamenter til at bevare de genetiske ressourcer in situ og udnytte dem på bæredygtig vis og 
øger dermed den biologiske mangfoldigheds bidrag til udviklingen og menneskers 
velbefindende.

Den Europæiske Union indtager en central plads i udnyttelsen af de genetiske ressourcer, 
såvel via sine mange samlinger og forskningscentre som gennem sine betydelige 
anvendelsesindustrier. En bæredygtig adgang til de genetiske ressourcer er således af den 
største betydning og skal styrkes gennem et forbedret tillidsforhold til vore internationale 
partnere og en klar lovgivningsmæssig udnyttelsesramme.

Nagoyaprotokollen vil træde i kraft umiddelbart efter, at den er blevet ratificeret af 50 stater. 
Det er derfor væsentligt, at Den Europæiske Union og samtlige medlemsstater ratificerer den 
hurtigst muligt for at bevare en lederstilling og deltage i de første forhandlinger på den næste 
partskonference i 2014.

På baggrund af ovenstående anbefaler ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender Den 
Europæiske Unions ratifikation af Nagoyaprotokollen.


