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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)



PR\940181PL.doc 3/7 PE514.563v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ..................................................................................................................6



PE514.563v01-00 4/7 PR\940181PL.doc

PL



PR\940181PL.doc 5/7 PE514.563v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu z Nagoi do 
Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2012)0577),

– uwzględniając Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów, załączony do wspomnianego wniosku dotyczącego decyzji 
Rady,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie 
art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7–0000/2013),

– uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (A7-0000/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Na międzynarodowym szczycie poświęconym różnorodności biologicznej, który odbył się w 
dniu 29 października 2010 r. w Nagoi (Japonia), państwa-strony Konwencji o różnorodności 
biologicznej przyjęły trzy porozumienia o historycznym znaczeniu, mające służyć 
przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej: protokół z Nagoi, światowy plan 
strategiczny na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 oraz decyzję o utworzeniu 
międzyrządowej platformy ds. różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. 

Protokół z Nagoi to umowa międzynarodowa dotycząca dostępu do zasobów genetycznych 
oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych 
zasobów, podpisana dotychczas przez 92 krajów, w tym przez Unię Europejską i 26 jej 
państw członkowskich. Ustanawia on międzynarodowy system wspierania trzech celów 
Konwencji o różnorodności biologicznej: podziału korzyści wynikających z wykorzystania 
zasobów genetycznych z myślą o umożliwieniu ochrony różnorodności biologicznej i jej 
zrównoważonego wykorzystania. Umowa ta, istotna dla międzynarodowego systemu
zarządzania różnorodnością biologiczną, jest owocem długich negocjacji, prowadzonych od 
chwili przyjęcia Konwencji o różnorodności biologicznej w 1992 r. w Rio de Janeiro. Umowa 
ta została zawarta w kontekście stale zaostrzającego się światowego kryzysu różnorodności 
biologicznej, przejawiającego coraz szybszym ginięciem gatunków. Obecnie co trzeci 
gatunek jest zagrożony wyginięciem (dane Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów z 2012 r.), a ekosystemy – złożone systemy o kluczowym znaczeniu dla ludności ze 
względu na usługi, jakie zapewniają – poddane są coraz większej presji ze strony człowieka. 
Chcąc odwrócić tę tendencję, należy– na skalę międzynarodową i lokalną – zmobilizować 
środki, głównie finansowe, niezbędne do ochrony różnorodności biologicznej, która ma 
kapitalne znaczenie dla naszych społeczeństw. Protokół z Nagoi ma być elementem tych 
działań.

Protokół z Nagoi opiera się na trzech filarach: dostępie do zasobów genetycznych, podziale 
korzyści i poszanowaniu zobowiązań. 

Należy zauważyć przede wszystkim, że dostęp do zasobów leży w gestii państw. Będą one 
musiały wdrożyć środki krajowe pozwalające zapewnić bezpieczeństwo prawa: utworzyć 
jasne ramy prawne i wydawać pozwolenia lub równoważne dokumenty w razie przyznania 
dostępu do zasobów. Ma to sprzyjać badaniom naukowym i zachowaniu zasobów 
genetycznych in situ. 

Kolejny istotny punkt to fakt, że strony zobowiązały się do zapewnienia sprawiedliwego i 
równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych oraz z ich 
zastosowań i powstających produktów rynkowych. Termin „wykorzystanie” obejmuje prace 
badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów 
genetycznych. Podział korzyści jest objęty warunkami uzgodnionymi w formie umowy 
między dostawcą a użytkownikiem. Korzyści mogą mieć charakter pieniężny, np. 
przyjmować formę należności, lub niepieniężny, np. w formie dzielenia się wynikami badań 
lub w formie transferu technologii. W protokole z Nagoi zaproponowano również utworzenie 
światowego wielostronnego mechanizmu podziału korzyści wynikających z wykorzystania 
zasobów genetycznych znajdujących się na obszarach transgranicznych lub sytuacjach, gdy 
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nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej świadomej zgody. Korzyści dzielone za pośrednictwem 
mechanizmu muszą służyć ochronie różnorodności biologicznej i jej zrównoważonemu 
użytkowaniu w skali światowej.

Należy też zaznaczyć, że protokół określa szczególne obowiązki mające zapewniać 
przestrzeganie prawodawstwa krajowego umawiających się stron dostarczających zasobów 
genetycznych oraz zobowiązań umownych zawartych w ustalonych warunkach. Za pomocą 
tych środków strony mają upewniać się, czy wykorzystane zasoby genetyczne nabyto zgodnie 
z prawem po zawarciu w należytej formie umowy o podziale korzyści. W tym celu strony 
muszą stworzyć skuteczny system nadzoru i kontroli oraz zapewnić współpracę sądową. 

Protokół z Nagoi zapewnia większe bezpieczeństwo prawa i większą przejrzystość, zarówno 
dla dostawców, jak i dla użytkowników zasobów genetycznych. Przyczynia się on do 
zapewnienia podziału korzyści i tworzy bardziej przewidywalne warunki dostępu do zasobów 
genetycznych. Podnosząc bezpieczeństwo prawa i propagując podział korzyści, protokół z 
Nagoi sprzyja postępowi w dziedzinie badań nad zasobami genetycznymi, co może 
doprowadzić do nowych odkryć i przynieść korzyści wszystkim ludziom. Ponadto w 
protokole z Nagoi wprowadzono zachęty do ochrony zasobów genetycznych in situ i do 
wykorzystywania ich zgodnie z zasadami trwałego rozwoju, co zwiększy wkład 
różnorodności biologicznej w rozwój i dobrobyt ludzkości.

Unia Europejska zajmuje centralne miejsce w wykorzystaniu zasobów genetycznych zarówno 
ze względu na jej liczne zbiory i ośrodki badawcze, jak i na rozbudowane sektory przemysłu 
wykorzystujące te zasoby. Zrównoważony dostęp do zasobów genetycznych ma zatem 
pierwszorzędne znaczenie i należy go wspierać przez podnoszenie zaufania między 
partnerami na arenie międzynarodowej oraz dzięki jasnym ramom prawnym dotyczącym 
wykorzystania zasobów.

Protokół z Nagoi wejdzie w życie wkrótce po ratyfikowaniu go przez 50 państw. Z tego 
powodu niezmiernie ważne jest, by Unia Europejska i wszystkie państwa członkowskie 
ratyfikowały go jak najszybciej, by zachować pozycję lidera i zapewnić sobie miejsce przy 
stole negocjacyjnym na konferencji stron, która odbędzie się w 2014 r.

W świetle powyższych rozważań sprawozdawczyni zaleca, by Parlament Europejski wyraził 
zgodę na ratyfikowanie przez Unię Europejską protokołu z Nagoi.


