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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým 
zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich 
z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2012)0577),

– so zreteľom na Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý je pripojený k uvedenému návrhu rozhodnutia 
Rady,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 
ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (C7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka (A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.



PE514.563v01-00 6/7 PR\940181SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Počas medzinárodného samitu o biologickej diverzite, ktorý sa konal 29. októbra 2010 
v japonskej Nagoji, prijali strany Dohovoru o biologickej diverzite tri historicky významné 
dohody zamerané na boj proti strate biodiverzity: protokol z Nagoje, celosvetový strategický 
plán pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020 a dohodu o vytvorení Medzivládnej platformy 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby. 

Protokol z Nagoje je medzinárodnou zmluvou, ktorá upravuje prístup ku genetickým zdrojom 
a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania, 
ktorú podpísalo 92 krajín vrátane Európskej únie a 26 členských štátov. Zavádza 
medzinárodný systém na podporu jedného z troch cieľov Dohovoru o biologickej diverzite, 
ktorým je spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov, aby 
sa tak umožnilo zachovať biodiverzitu a zabezpečiť jej udržateľné využívanie. Táto dohoda, 
ktorá je z hľadiska riadenia biodiverzity na medzinárodnej úrovni veľmi dôležitá, je 
výsledkom dlhých rokovaní, ktoré sa začali prijatím Dohovoru o biologickej diverzite v roku 
1992 v Rio de Janeiro. Dohoda prichádza v čase celosvetovej krízy biodiverzity – krízy, ktorá 
sa neprestajne zrýchľuje a s čoraz väčšou intenzitou narúša všetko, čo je živé. V súčasnosti je 
vyhynutím ohrozený jeden z troch druhov (IUCN, 2012) a ekosystémy – komplexné systémy, 
ktoré sú pre ľudstvo kľúčové vzhľadom na služby, ktoré poskytujú, sú vystavené čoraz 
väčšiemu antropogénnemu tlaku. V snahe zvrátiť tento trend je nevyhnutné, aby sa na 
medzinárodnej a miestnej úrovni mobilizovali potrebné zdroje, predovšetkým finančné, 
na zachovanie biodiverzity, ktorá má pre našu spoločnosť zásadný význam. A práve k tomu 
chce protokol z Nagoje prispieť.

Protokol z Nagoje tvoria tri piliere, t. j. prístup ku genetickým zdrojom, spoločné využívanie 
prínosov a plnenie záväzkov. 

Prístup k  zdrojom patrí pod zvrchovanosť štátov. Štáty budú musieť na svojej úrovni zaviesť 
opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť právnu istotu prostredníctvom jasného legislatívneho 
rámca a vydávania povolení alebo ich ekvivalentu v prípade, že sa udelí prístup ku zdrojom. 
Cieľom je pritom podporiť výskum a zachovanie genetických zdrojov in situ. 

Strany sa ďalej zaviazali zabezpečiť spoločné využívanie prínosov/spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov, ako aj z ich 
následného uplatnenia a uvedenia na trh. Pojem „používanie“ zahŕňa výskum a vývoj 
genetického a/alebo biochemického zloženia genetických zdrojov. Spoločné využívanie 
prínosov podlieha vzájomne dohodnutým podmienkam v podobe zmluvy uzatvorenej medzi 
poskytovateľom a používateľom. Prínosy môžu byť peňažné, ako sú licenčné poplatky, 
či nepeňažné, ako sú spoločné využívanie výsledkov výskumu alebo transferu technológie. 
Protokol z Nagoje navrhuje aj vytvorenie celosvetového viacstranného mechanizmu s cieľom 
riadiť spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov, ktoré sa 
vyskytujú v cezhraničných oblastiach alebo v prípade ktorých nie je možné získať predbežný 
informovaný súhlas. Prínosy spoločne využívané prostredníctvom tohto mechanizmu musia 
prispievať k zachovaniu a udržateľnému využívaniu biologickej diverzity na celom svete.
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Protokol napokon stanovuje osobitné povinnosti zamerané na zabezpečenie dodržiavania 
vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, ktoré poskytujú genetické zdroje, 
a zmluvných záväzkov podľa vzájomne dohodnutých podmienok. Pomocou týchto opatrení sa 
majú strany ubezpečiť, že použité genetické zdroje boli získané legálne a že sa náležitým 
spôsobom uzavrela zmluva o spoločnom využívaní prínosov. Na tento účel musia zaviesť 
účinný systém dohľadu a kontroly a zaistiť justičnú spoluprácu. 

Protokol z Nagoje poskytuje väčšiu právnu istotu a transparentnosť, a to tak pre 
poskytovateľov, ako aj pre používateľov genetických zdrojov. Pomáha zabezpečiť spoločné 
využívanie prínosov a vytvára predvídateľnejšie podmienky pre prístup ku genetickým 
zdrojom. Tým, že zvyšuje právnu istotu a podporuje spoločné využívanie prínosov, napomáha 
napredovaniu v oblasti výskumu genetických zdrojov, ktoré by mohli viesť k novým objavom 
v prospech všetkých. Okrem toho protokol z Nagoje vytvára stimuly na ochranu genetických 
zdrojov in situ a na ich používanie udržateľným spôsobom, čím sa zvyšuje prínos biodiverzity 
k rozvoju a dobrým životným podmienkam ľudí.

Európska únia má pri používaní genetických zdrojov ústredné postavenie, a to tak vzhľadom 
na svoje početné zbierky a výskumné centrá, ako aj na dôležité priemyselné odvetvia, ktoré 
tieto zdroje používajú. Udržateľný prístup ku genetickým zdrojom je teda zásadný a musí sa 
posilňovať zvyšovaním dôvery u našich medzinárodných partnerov a zabezpečením jasného 
legislatívneho rámca týkajúceho sa ich používania.

Protokol z Nagoje nadobudne platnosť krátko po tom, čo ho ratifikuje 50 štátov. Preto je 
nevyhnutné, aby ho Európska únia a všetky jej členské štáty ratifikovali čo najskôr a udržali si 
tak vedúcu pozíciu a podieľali sa na prvých rokovaniach, ktoré sa uskutočnia na budúcej 
konferencii zmluvných strán v roku 2014.

S ohľadom na uvedené úvahy spravodajkyňa odporúča, aby Európsky parlament udelil súhlas 
s tým, aby Európska únia protokol z Nagoje ratifikovala.


