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***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről 
és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló 
Nagojai Jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2012)0577),

– tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai forrásokhoz való 
hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló, a fent említett tanácsi határozatra irányuló javaslat mellékletét 
képező Nagojai Jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192.cikkének (1) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
ajánlására és a Fejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A biológiai sokféleségről szóló, 2010. október 29-én Nagojában (Japán) rendezett nemzetközi 
csúcstalálkozó során a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei három, a biológiai 
sokféleség pusztulása elleni fellépést célzó, történelmi jelentőségű egyezményt fogadtak el: a 
Nagojai Jegyzőkönyvet, a 2011–2020 közötti időszakra szóló, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos globális stratégiai tervet, valamint a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai platform (az IPBES) 
létrehozásáról szóló megállapodást.  

A Nagojai Jegyzőkönyv a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból 
származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló nemzetközi egyezmény, 
amelyet 92 ország, köztük az Európai Unió és 26 tagállama írt alá. A Jegyzőkönyv a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény három célkitűzése egyikének – a genetikai erőforrások használatából 
származó előnyök megosztásának – megvalósítására irányuló nemzetközi rendszert léptet 
életbe a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható kiaknázása érdekében. A biológiai 
sokféleség védelmének nemzetközi felügyelete tekintetében igen fontos szerepet betöltő 
egyezmény a Biológiai Sokféleség Egyezmény1992-es Rio de Janeiró-i elfogadását követő 
hosszas tárgyalások eredményeként született meg a biológiai sokféleség globális, egyre 
kiterjedtebb és az élővilág egyre erőteljesebb pusztulását eredményező válsága közepette. 
Minden harmadik fajt ma kipusztulás fenyeget (IUCN, 2012), és az emberiség számára oly 
fontos, összetett ökoszisztémákra az emberi faj egyre nagyobb nyomást gyakorol. E tendencia 
visszafordítása és a társadalmak számára nélkülözhetetlen biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében nemzetközi és helyi szinten is meg kell hozni a szükséges, elsősorban pénzügyi 
jellegű intézkedéseket. Ezért kell csatlakozni a Nagojai Jegyzőkönyvhöz.

A Nagojai Jegyzőkönyv három pilléren – nevezetesen a genetikai forrásokhoz való 
hozzáférésen, az előnyök megosztásán és a kötelezettségek teljesítésén – alapul. 

A hozzáférés szabályozása az egyes országok hatáskörébe tartozik, amelyeknek nemzeti 
szinten intézkedéseket kell életbe léptetniük annak érdekében, hogy egy áttekinthető jogi 
keret révén szavatolni lehessen a jogbiztonságot, és hogy a hozzáférés jóváhagyása esetén 
engedélyt vagy azzal egyenértékű okiratot állítsanak ki. Mindezt a kutatás és a genetikai 
források helyi megőrzésének előmozdítása révén kell megtenniük. 

A felek ezen túlmenően kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják a genetikai források 
hasznosításából, valamint a későbbi alkalmazásokból és forgalomba hozatalból származó 
előnyök igazságos és méltányos megosztását. A „hasznosítás” kifejezés alatt a genetikai 
források genetikai és/vagy biokémiai összetételével kapcsolatos kutatási és fejlesztési 
tevékenységet értjük. Az előnyök megosztását a források rendelkezésre bocsátója és a 
felhasználó által kölcsönösen elfogadott szerződéses feltételek szabályozzák. Az előny lehet 
anyagi (például jogdíjak), vagy nem anyagi jellegű (mint például a kutatási eredmények 
megosztása vagy technológiaátadás). A Nagojai Jegyzőkönyv javaslatot tesz továbbá az olyan 
genetikai források hasznosításából származó előnyök megosztására szolgáló globális 
multilaterális mechanizmus létrehozására, amelyek a határokon átnyúlnak, vagy amelyek 
esetében nem lehet megszerezni az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyást. Az e 
mechanizmuson keresztül megosztott előnyöket globálisan a biológiai sokféleség 
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megőrzésének és fenntartható használatának előmozdítására kell fordítani.

A Jegyzőkönyv végezetül meghatározza a genetikai forrásokat szolgáltató szerződő felek
nemzeti rendelkezéseinek, valamint a kölcsönösen elfogadott feltételek szerinti szerződéses 
kötelezettségek betartását szolgáló konkrét kötelezettségeket. Ezen intézkedések révén a 
feleknek tehát biztosítaniuk kell, hogy a genetikai forrásokat jogszerűen, az előnyök 
megosztását szerződésbe foglalva hasznosítsák. Ennek érdekében a feleknek hatékony 
felügyeleti és ellenőrzési rendszert kell életbe léptetniük, és biztosítaniuk kell az 
együttműködést az igazságszolgáltatás terén. 

A Nagojai Jegyzőkönyv fokozottabb jogbiztonságot és nagyobb átláthatóságot teremt, úgy a 
genetikai források szolgáltatói, mint azok felhasználói számára. Hozzájárul az előnyök 
megosztásának biztosításához, és ahhoz, hogy kiszámíthatóbb feltételeket teremtsenek a 
genetikai forrásokhoz való hozzáféréshez. A jogbiztonság növelése és az előnyök 
megosztásának előmozdítása révén a Nagojai Jegyzőkönyv ösztönzi a genetikai forrásokkal 
kapcsolatos kutatást, ami mindenki számára hasznos új felfedezéseket eredményezhet. Ezen 
túlmenően a Nagojai Jegyzőkönyv ösztönzőket teremt a genetikai források helyi védelmére és 
fenntartható hasznosítására, ezzel is növelve a biológiai sokféleség hozzájárulását a 
fejlődéshez és az emberi jóléthez. 

Számos gyűjteménye és kutatóközpontja, valamint jelentős felhasználóipara révén az Európai 
Unió központi szerepet tölt be a genetikai források hasznosításában. Ezért tehát elsőrendű 
fontosságú a genetikai forrásokhoz való fenntartható hozzáférés biztosítása, amit a 
nemzetközi partnereinkkel kialakított, a kölcsönös bizalmon alapuló viszonynak, és egy 
egyértelmű szabályozási keretnek kell alátámasztania.

A Nagojai Jegyzőkönyv röviddel azután fog életbe lépni, hogy 50 ország ratifikálta azt. Ezért 
alapvetően fontos, hogy az Európai Unió és összes tagállama minél hamarabb ratifikálja a 
Jegyzőkönyvet, hogy az Unió – vezető szerepét megtartva – jelen lehessen az első tárgyalások 
során, amelyekre a részes felek következő konferenciáján, 2014-ben kerül majd sor.

A fentiekben kifejtett okok miatt az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament járuljon 
hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió ratifikálja a Nagojai Jegyzőkönyvet.


