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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het Protocol van Nagoya 
inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van 
voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2012)0577),

– gezien het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke 
en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het 
Verdrag inzake biologische diversiteit,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 
lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C7-0000/2013),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Tijdens de internationale top over biodiversiteit op 29 oktober 2010 in Nagoya (Japan) hebben 
de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) drie historische 
overeenkomsten gesloten om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan: het 
Protocol van Nagoya, het algemeen strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 en de 
oprichting van het intergouvernementeel platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
(IPBES). 

Het Protocol van Nagoya is een internationaal verdrag dat betrekking heeft op de toegang tot 
genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien 
uit het gebruik ervan. Sinds de opstelling is het door 92 landen ondertekend, waaronder de 
Europese Unie en 26 lidstaten. Het protocol voert een internationale regeling in met het oog 
op de verwezenlijking van een van de doelstellingen van het VBD, namelijk de verdeling van 
de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen om de biodiversiteit 
en de duurzame benutting ervan in stand te houden . Deze belangrijke overeenkomst in de 
internationale aanpak van de biodiversiteit is het resultaat van lange onderhandelingen sinds 
de goedkeuring van het VBD in Rio de Janeiro in 1992. Een overeenkomst die tot stand is 
gekomen in de context van de mondiale biodiversiteitscrisis, met een steeds sneller 
voortschrijdend verlies van soorten. Momenteel is een derde van de soorten met uitsterven 
bedreigd (IUCN, 2012) en de complexe ecosystemen die een essentiële bijdrage leveren tot 
het menselijk bestaan, komen door de mens steeds meer onder druk te staan. Om het tij te 
keren moeten zowel internationaal als lokaal de nodige, in hoofdzaak financiële middelen 
worden uitgetrokken om de biodiversiteit die voor onze samenlevingen van vitaal belang is, in 
stand te houden. Het Protocol van Nagoya wil hiertoe bijdragen.

Het Protocol van Nagoya berust op drie pijlers: de toegang tot genetische hulpbronnen, de 
verdeling van de voordelen en de naleving van verplichtingen. 

Een eerste principe is dat de toegang tot de genetische hulpbronnen onder de soevereine 
bevoegdheid van de staten valt. Deze zullen op nationaal niveau maatregelen moeten nemen 
om de rechtszekerheid te waarborgen, door middel van een duidelijk wetgevingskader en de 
afgifte van een of andere vorm van vergunning waarmee toegang wordt verleend. Dit om het 
onderzoek en de instandhouding van genetische hulpbronnen in situ te bevorderen.

Daarnaast hebben de partijen zich ertoe verbonden de verdeling van de voordelen te 
verzekeren: een eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het 
gebruik van genetische hulpbronnen, alsook mogelijke latere toepassingen en 
commercialisatie. De term "gebruik" omvat ook onderzoek en ontwikkeling in verband met de 
genetische en/of biochemische samenstelling van genetische rijkdommen. De verdeling van 
de voordelen is onderworpen aan voorwaarden die in de vorm van een contract tussen 
verstrekker en gebruiker worden vastgelegd. De voordelen kunnen financieel zijn, bv. 
heffingen, of van andere aard, bv. het delen van onderzoeksresultaten of de overdracht van 
technologie. Het Protocol van Nagoya stelt ook de invoering voor van een wereldwijd 
multilateraal verdelingsmechanisme van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van 
genetische rijkdommen in grensoverschrijdende situaties of wanneer het niet mogelijk is 
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voorafgaande geïnformeerde toestemming te verkrijgen. De voordelen die via dit mechanisme 
worden verdeeld moeten worden gebruikt voor de wereldwijde instandhouding en het 
duurzame gebruik van de biologische diversiteit.

Ten slotte legt het protocol ook de specifieke verplichtingen vast die de eerbiediging moeten 
waarborgen van de nationale wetgevingen van de ondertekenende partijen die de genetische 
rijkdommen verstrekken, en de contractuele verplichtingen in de gezamenlijk 
overeengekomen voorwaarden. Via deze maatregelen verzekeren de partijen zich ervan dat de 
gebruikte genetische hulpbronnen wettig verkregen zijn en dat het vereiste verdelingscontract 
is opgesteld. Daartoe moeten zij een doeltreffend systeem voor toezicht en controle opzetten, 
en zorgen voor judiciële samenwerking. 

Het Protocol van Nagoya zorgt voor meer rechtszekerheid en een grotere transparantie, zowel 
voor verstrekkers als voor gebruikers van genetische hulpbronnen. Het protocol draagt aldus 
bij tot de verdeling van de voordelen en tot duidelijker voorwaarden voor de toegang tot 
genetische rijkdommen. Door de rechtszekerheid te vergroten en de verdeling van de 
voordelen te bevorderen geeft het Protocol van Nagoya een impuls aan het onderzoek inzake 
genetische hulpbronnen, dat kan leiden tot nieuwe ontdekkingen die iedereen ten goede 
komen. Het Protocol van Nagoya draagt er ook toe bij dat genetische hulpbronnen in situ 
worden bewaard en op duurzame wijze worden gebruikt, hetgeen de biodiversiteit en dus ook 
de ontwikkeling en het welzijn van de mens ten goede komt.

De Europese Unie neemt een centrale plaats in wat het gebruik van genetische hulpbronnen 
betreft, niet alleen omdat zij talrijke collecties en onderzoekscentra telt, maar ook omdat veel 
industrieën van genetische hulpbronnen gebruik maken. Duurzame toegang tot genetische 
hulpbronnen is dus van cruciaal belang en moet worden verzekerd door het verbeteren van de 
vertrouwensrelatie met onze internationale partners en een duidelijk wetgevingskader voor het 
gebruik.

Het Protocol van Nagoya treedt in werking wanneer het door 50 staten is geratificeerd. Het is 
daarom van essentieel belang dat de Europese Unie en alle lidstaten het protocol zo spoedig 
mogelijk ratificeren om hun voortrekkersrol te behouden en aan tafel te zitten bij de eerste 
onderhandelingen die zullen plaatsvinden tijdens de volgende conferentie tussen de partijen in 
2014.

In het licht van wat voorafgaat beveelt de rapporteur aan dat het Europees Parlement de 
ratificatie van het Protocol van Nagoya door de Europese Unie goedkeurt.


