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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu Nagojas Protokolu par 
ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu 
sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2012)0577),

– ņemot vērā Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto 
labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību un ir saistīts ar iepriekšminēto Padomes lēmumu,

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0000/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A7-
0000/2013),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Starptautiskajā samitā par bioloģisko daudzveidību, kas norisinājās 2010. gada 29. oktobrī 
Nagojā, Japānā, Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) dalībvalstis noslēdza trīs 
vēsturiskus nolīgumus bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apkarošanai: Nagojas 
Protokolu, Pasaules stratēģisko bioloģiskās daudzveidības plānu laika posmam no 2011. līdz 
2020. gadam un par starpvaldību platformas izveidi bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jomā (IPBES).

Nagojas Protokols ir starptautisks līgums, kas attiecas uz ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, un to ir parakstījušas 92 valstis, 
tostarp Eiropas Savienība un 26 dalībvalstis. Ar to izveido starptautisku sistēmu viena no 
KBD trīs mērķu, proti, ģenētisko resursu izmantošanā iegūto labumu taisnīgas un vienlīdzīgas 
sadales, atbalstam, lai sekmētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tās ilgtspējīgu 
izmantošanu. Minētais svarīgais nolīgums attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības pārvaldību 
starptautiskā līmenī ir ilgstošu sarunu rezultāts, kuras norisinājās kopš KBD pieņemšanas 
1992. gadā Riodežaneiro. Šis nolīgums ir noslēgts laikā, kad pasaulē valda bioloģiskās 
daudzveidības krīze — krīze, kas kļūst aizvien plašāka, jo turpina samazināties dzīvo būtņu 
skaits. Šobrīd aptuveni vienu trešdaļu sugu apdraud izzušana (IUCN, 2012), un ekosistēmām, 
kas ir cilvēcei nozīmīgas un sarežģītas sistēmas, jo nodrošina īpašus pakalpojumus, aizvien ir 
jāsaskaras ar ievērojamo antropogēno slodzi. Lai mazinātu šo tendenci, ir jāmobilizē 
nepieciešamie līdzekļi, galvenokārt finanšu līdzekļi, starptautiskā un vietējā mērogā, lai 
saglabātu bioloģisko daudzveidību, kas ir ļoti nepieciešama mūsdienu sabiedrībai. Tieši tāds ir 
pievienošanās Nagojas Protokolam mērķis.

Nagojas Protokola pamatā ir trīs pīlāri: ģenētisko resursu pieejamība, labumu sadale un 
saistību ievērošana.

Pirmkārt, pieejamība ir atkarīga no valstu suverenitātes. Valstīm ir jāīsteno valsts pasākumi 
tiesiskās noteiktības nodrošināšanai, izstrādājot skaidru tiesisko pamatu un izsniedzot atļauju 
vai līdzvērtīgu dokumentu gadījumā, kad ir nodrošināta pieejamība. Šo darbību mērķis ir 
veicināt ģenētisko resursu pētniecību un saglabāšanu in situ.

Otrkārt, nolīguma puses ir apņēmušās nodrošināt ģenētisko resursu izmantošanā, kā arī to 
vēlākas lietošanas un laišanas tirgū rezultātā iegūto labumu sadali un taisnīgu un vienlīdzīgu 
sadali. Termins „izmantošana” ietver ģenētisko resursu ģenētiskā un/vai bioķīmiskā sastāva 
pētniecības un izstrādes darbības. Labumu sadalei ir piemērojami savstarpēji saskaņoti 
noteikumi, par kuriem piegādātājs un lietotājs ir vienojušies līgumā. Minētie labumi var būt 
monetāri, piemēram, procentmaksājumi, vai nemonetāri, piemēram, dalīšanās pētniecības 
rezultātos vai tehnoloģiju nodošana. Nagojas Protokolā ir arī ierosināts izveidot daudzpusēju 
labumu sadales mehānismu pasaules mērogā, lai sadalītu labumus, kas iegūti, izmantojot 
ģenētiskos resursus, kuri rodas pārrobežu situācijās vai par kuriem iepriekš nav iespējams 
saņemt iepriekš norunātu piekrišanu. Labumi, kas sadalīti ar šī mehānisma starpniecību, ir 
jāizmanto bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgā izmantošanā pasaules mērogā.

Visbeidzot, protokolā ir noteikti īpaši pienākumi, kuru mērķis ir nodrošināt pušu, kas 
nodrošina ģenētisko resursu pieejamību, valsts tiesību aktu un savstarpēji saskaņotajos 



PR\940181LV.doc 7/7 PE514.563v01-00

LV

noteikumos paredzēto līgumsaistību ievērošanu. Īstenojot šos pasākumus, pušu pienākums ir 
nodrošināt, ka izmantotie ģenētiskie resursi ir likumīgi iegūti un ir noslēgts atbilstīgs līgums 
par labumu sadali. Šim nolūkam pušu pienākums ir izveidot efektīvu uzraudzības un kontroles 
sistēmu un nodrošināt tiesu iestāžu sadarbību.

Nagojas Protokols nodrošina lielāku tiesisko noteiktību un pārredzamību gan ģenētisko 
resursu piegādātājiem, gan lietotājiem. Vēl tas sekmē labumu sadali un nosaka paredzamākus 
ģenētisko resursu pieejamības noteikumus. Palielinot tiesisko noteiktību un sekmējot labumu 
sadali, Nagojas Protokols atbalsta pētniecību ģenētisko resursu jomā, kas var sekmēt jaunus 
atklājumus visu labā. Turklāt Nagojas Protokolā ir ietverts pamudinājums saglabāt ģenētiskos 
resursus in situ un nodrošināt to ilgtspējīgu izmantošanu, tādējādi palielinot bioloģiskās 
daudzveidības ieguldījumu attīstībā un iedzīvotāju labklājībā.

Eiropas Savienība ļoti aktīvi izmanto ģenētiskos resursus gan daudzajās kolekcijās un izpētes 
centros, gan svarīgākajās nozarēs. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt ģenētisko resursu 
ilgtspējīgu pieejamību, un ir jāpalielina uzticēšanās attiecībās ar starptautiskajiem partneriem 
un jānodrošina skaidrs izmantošanas tiesiskais regulējums.

Nagojas Protokols stāsies spēkā neilgi pēc tam, kad to būs ratificējušas 50 valstis. Tāpēc ir 
svarīgi panākt, ka Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis pēc iespējas ātrāk ratificē to, lai 
saglabātu vadību un varētu piedalīties sākotnējās sarunās, kas norisināsies nākamajā 
Līgumslēdzēju pušu konferencē 2014. gadā.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referente iesaka Eiropas Parlamentam piekrist, ka 
Eiropas Savienība ratificē Nagojas Protokolu.


