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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο 
και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το 
οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2012)0577),

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 
και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη Διεθνή Διάσκεψη κορυφής για τη βιολογική ποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Οκτωβρίου 2010 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, τα συμβαλλόμενα στην σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) μέρη ενέκριναν τρεις ιστορικής σημασίας συμφωνίες για την 
καταπολέμηση της διάβρωση της βιοποικιλότητας: το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, το 
παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 και τη δημιουργία
Διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και 
τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES). 

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια είναι μια διεθνής συνθήκη που αναφέρεται στην πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν 
από τη χρησιμοποίησή τους και έκτοτε έχει υπογραφεί από 92 χώρες, μεταξύ των οποίων η 
ΕΕ και 26 κράτη μέλη. Θεσπίζει ένα διεθνές καθεστώς για τη στήριξη ενός εκ των τριών 
στόχων της ΣΒΠ, αυτού που αναφέρεται στον ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων, ώστε να δοθεί δυνατότητα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας και αειφόρου χρησιμοποίησής της. Η σημαντική αυτή 
συμφωνία για τη διεθνή διακυβέρνηση της βιοποικιλότητας αποτέλεσε καρπό μακράς 
διαπραγμάτευσης από την έγκριση της ΣΒΠ το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρόκειται για
συμφωνία που παρεμβαίνει στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης της βιοποικιλότητας, κρίση 
που δεν παύει να επιταχύνεται με μια όλο και πιο έντονη διάβρωση των ζώντων οργανισμών. 
Ένα στα τρία είδη απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση (IUCN, 2012) και τα οικοσυστήματα, 
που αποτελούν πολύπλοκα συστήματα κομβικής σημασίας για την ανθρωπότητα λόγω των 
υπηρεσιών που προσφέρουν, εξακολουθούν να υπόκεινται σε σημαντική ανθρωπογενή πίεση. 
Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν, σε διεθνές και τοπικό 
επίπεδο, τα αναγκαία μέτρα κατά κύριο λόγο χρηματοδοτικά, για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας που έχει ζωτική σημασία για τις κοινωνίες μας. Σ' αυτό ακριβώς αναμένεται 
να συμβάλει το πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια βασίζεται σε τρεις πυλώνες, δηλαδή την πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους, τον καταμερισμό των οφελών και τον σεβασμό των υποχρεώσεων.

Καταρχάς, η πρόσβαση εμπίπτει στην κυριαρχία των κρατών. Αυτά πρέπει να θεσπίσουν 
εθνικά μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, χάρη σε ένα 
σαφές νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την έκδοση άδειας ή άλλου ισοδύναμου, όταν 
χορηγείται δυνατότητα πρόσβασης. Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει την έρευνα για τη 
διατήρηση των γενετικών πόρων «in situ». 

Εν συνεχεία, τα μέρη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ισότιμο καταμερισμό των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων καθώς και τις μεταγενέστερες 
εφαρμογές και εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Ο όρος « χρησιμοποίηση» καλύπτει τις 
ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και την ανάπτυξη της γενετικής και/ή βιοχημικής 
σύστασης των γενετικών πόρων. Ο καταμερισμός των οφελών υπόκειται στους όρους που 
συνομολογήθηκαν σε κοινή συμφωνία υπό μορφή συμβάσεως που συνάπτεται μεταξύ 
προμηθευτή και χρήστη. Τα οφέλη μπορεί να είναι χρηματικής φύσεως, όπως αμοιβές, ή μη 
χρηματικής φύσεως, όπως ο καταμερισμός των αποτελεσμάτων της έρευνας ή της μεταφοράς 
τεχνολογίας. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 
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πολυμερούς μηχανισμού για την αντιμετώπιση του καταμερισμού των οφελών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων που βρίσκονται σε διασυνοριακές 
ζώνες ή σε εγκαταστάσεις όπου είναι αδύνατον να υπάρξει συναίνεση μετά από ενημέρωση. 
Τα οφέλη που καταλογίζονται μέσω του μηχανισμού αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στη 
διατήρηση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Τέλος, το πρωτόκολλο καθορίζει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προορίζονται να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των εθνικών νομοθεσιών των συμβαλλομένων μερών που 
παρέχουν γενετικούς πόρους, καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 
στους όρους που συνομολογήθηκαν σε κοινή συμφωνία. Μέσω των μέτρων αυτών, τα μέρη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γενετικοί πόροι που χρησιμοποιούνται αποκτήθηκαν νόμιμα 
με δεόντως καθορισμένη σύμβαση καταμερισμού των οφελών. Βάσει τούτου, πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου και να διασφαλίσουν 
δικαστική συνεργασία.

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη 
διαφάνεια, τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους χρήστες των γενετικών πόρων. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση του καταμερισμού των οφελών και δημιουργεί πιο προβλέψιμες 
προϋποθέσεις πρόσβασης στους γενετικούς πόρους. Αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου και 
προωθώντας τον καταμερισμό των οφελών, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια ενθαρρύνει την 
προώθηση της έρευνας στον τομέα των γενετικών πόρων, γεγονός που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις προς όφελος όλων. Εξάλλου, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια
δημιουργεί κίνητρα για την «in situ» διατήρηση των γενετικών πόρων για την αξιοποίησή 
τους με βιώσιμο τρόπο, αυξάνοντας έτσι τη συμβολή της βιοποικιλότητας στην ανθρώπινη 
ανάπτυξη και ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, 
τόσο λόγω των πολυάριθμων συλλογών και ερευνητικών κέντρων της όσο και λόγω των 
σημαντικών βιομηχανιών που τους χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν, η βιώσιμη πρόσβαση στους 
γενετικούς πόρους έχει πρωταρχική σημασία και πρέπει να ενισχυθεί με αύξηση της 
εμπιστοσύνης με τους διεθνείς εταίρους μας και με σαφές νομοθετικό πλαίσιο χρήσης.

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις κυρωθεί από 50 κράτη. Έτσι 
λοιπόν, έχει ζωτική σημασία η ΕΕ και το σύνολο των κρατών μελών της να το κυρώσουν το 
ταχύτερο δυνατό προκειμένου να διατηρήσουν την ηγεμονία και να είναι παρούσες στην 
τράπεζα των πρώτων διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
επόμενης διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, το 2014.

Με βάση τις ανωτέρω απόψεις, η εισηγήτρια συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
συναινέσει στην από πλευράς ΕΕ κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.


