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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos 
protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, 
gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, sudarymo
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2012)0577),

– atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolą dėl galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, 
pasidalijimo, pridedamą prie minėto pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo,

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a 
punktą (C7-0000/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. spalio 29 d. Nagojoje (Japonija) vykusiame aukščiausiojo lygio tarptautiniame 
susitikime biologinės įvairovės klausimais Biologinės įvairovės konvencijos šalys patvirtino 
tris istorinius susitarimus siekdamos kovoti su biologinės įvairovės nykimu: Nagojos 
protokolą, 2011–2020 m. pasaulinį strateginį planą dėl biologinės įvairovės ir 
Tarpvyriausybinės biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų platformos (IPBES) sukūrimą. 

Nagojos protokolas yra tarptautinė sutartis dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, jį pasirašė 92 šalys, 
tarp jų Europos Sąjunga ir 26 valstybės narės. Juo sukuriama tarptautinė sistema siekiant 
remti vieną iš trijų Biologinės įvairovės konvencijos tikslų – naudos, gaunamos naudojant 
genetinius išteklius, pasidalijimą, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir tausus išteklių 
naudojimas. Šis svarbus tarptautinio biologinės įvairovės valdymo srities susitarimas yra ilgų 
derybų po Biologinės įvairovės konvencijos priėmimo 1992 m. Rio de Žaneire rezultatas. Tai 
susitarimas pasaulinės krizės biologinės įvairovės srityje metu, ši krizė gilėja vis labiau 
nykstant gyviems organizmams. Vienai iš trijų rūšių šiandien gresia išnykimas (Pasaulio 
gamtos apsaugos sąjunga (IUCN), 2012 m.) ir ekosistemoms, sudėtingoms sistemoms, kurios 
svarbios žmonijai dėl jų atliekamų funkcijų, vis didesnį poveikį daro žmogaus veikla. Siekiant 
pakeisti šią tendenciją, būtina tarptautiniu ir vietos lygmeniu sutelkti reikalingus išteklius, 
visų pirma finansinius, kad žmonėms būtų išsaugota svarbi biologinė įvairovė. Nagojos 
protokolu prisidedama prie šio tikslo siekimo.

Nagojos protokolas paremtas trimis ramsčiais, t. y. galimybe naudotis genetiniais ištekliai, 
naudos pasidalijimu ir įsipareigojimų vykdymu. 

Visų pirma galimybė naudotis ištekliais paremta valstybių suverenitetu. Valstybės turės 
numatyti nacionalines priemones, kurias taikant ir sukūrus aiškią teisinę sistemą bei išduodant 
leidimą arba jį atitinkantį dokumentą, kai galimybė naudotis ištekliais suteikiama, galima 
užtikrinti teisinį tikrumą. Tai daroma teikiant pirmenybę moksliniams tyrimams ir genetinių 
išteklių in situ išsaugojimui. 

Be to, šalys įsipareigojo užtikrinti dalijimąsi nauda, sąžiningą bei teisingą naudos, gaunamos 
naudojant genetinius išteklius ir vėliau taikant ir komercializuojant rezultatus, pasidalijimą. 
Sąvoka „naudojimas“ apima genetinės ir (arba) biocheminės genetinių išteklių sudėties 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Dalijimasis nauda vyksta laikantis sąlygų, dėl kurių 
susitarta bendrame susitarime, sudarius tiekėjo ir naudotojo sutartį. Nauda gali būti piniginė, 
pvz., procentinės išmokos už naudojimąsi nuosavybe, arba nepiniginė, pvz., dalijimasis 
mokslinių tyrimų rezultatais arba technologijų perdavimas. Nagojos protokole taip pat 
siūloma sukurti daugiašalį naudos, gaunamos naudojant genetinius išteklius, priklausančius 
kelioms valstybėms arba kurių atžvilgiu nėra galimybės gauti sutikimą, duodamą iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, pasidalijimo mechanizmą. Nauda, kuria dalijamasi taikant 
tokį mechanizmą, skiriama biologinės įvairovės išsaugojimui ir tvariam naudojimui 
pasauliniu mastu.

Galiausiai protokole nustatomi konkretūs įsipareigojimai, kuriais siekiama užtikrinti 
susitarimo šalių, kurios teikia genetinius išteklius, nacionalinių teisės aktų laikymąsi, ir 
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sutartinių įsipareigojimų, numatytų sąlygose, dėl kurių abipusiai susitarta, vykdymą. Taikant 
šias priemones šalys turi įsitikinti, kad panaudoti genetiniai ištekliai įgyti teisėtai, sudarius 
tinkamai parengtą dalijimosi nauda sutartį. Tam šalys turi sukurti veiksmingą priežiūros ir 
kontrolės sistemą ir užtikrinti teisinį bendradarbiavimą. 

Nagojos protokolu užtikrinamas didesnis teisinis tikrumas ir skaidrumas genetinių išteklių 
tiekėjams ir naudotojams. Juo prisidedama prie dalijimo nauda užtikrinimo ir sudaromos 
patikimesnės sąlygos naudotis genetiniais ištekliais. Didinant teisinį tikrumą ir propaguojant 
dalijimąsi nauda Nagojos protokolu skatinama mokslinių tyrimų genetinių išteklių srityje, 
kuriuos vykdant galėtų būti padaryti nauji, visiems naudingi atradimai, pažangą. Be to, 
Nagojos protokolu sukuriamos paskatos išsaugoti genetinius išteklius in situ ir juos tausiai 
naudoti, taip didinant biologinės įvairovės įnašą į žmonijos vystymąsi ir gerovę.

Europos Sąjunga užima centrinę vietą genetinių išteklių naudojimosi srityje, nes turi daug 
sukauptų išteklių ir mokslinių tyrimų centrų ir svarbias naudojančios pramonės šakas. Taigi 
tvari galimybė naudotis genetiniais ištekliais itin svarbi ir turi būti didinama užtikrinant 
didesnį mūsų tarptautinių partnerių pasitikėjimą ir aiškų naudojimosi teisinį pagrindą.

Nagojos protokolas įsigalios netrukus po to, kai jį ratifikuos 50 valstybių. Todėl labai svarbu, 
kad Europos Sąjunga ir visos jos valstybės narės jį kuo greičiau ratifikuotų, siekiant išsaugoti 
vadovaujamą vaidmenį ir iš karto dalyvauti derybose, kurios vyks kitos šalių konferencijos 
metu 2014 m.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus pranešėja rekomenduoja Europos Parlamentui pritarti 
tam, kad Europos Sąjunga ratifikuotų Nagojos protokolą.


