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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter 
pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2012)0577),

– ob upoštevanju Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični 
delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti, ki je 
priložen prej omenjenemu sklepu Sveta,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0000/2013),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za razvoj ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2013),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Na mednarodnem vrhunskem srečanju o biološki raznovrstnosti, ki je potekal 29. oktobra 
2010 v Nagoji na Japonskem, so pogodbenice Konvencije o biološki raznovrstnosti sprejele 
tri zgodovinske dogovore za boj proti zmanjševanju biotske raznovrstnosti: Nagojski 
protokol, svetovni strateški načrt za biotsko raznovrstnost 2011–2020, in dogovor o 
ustanovitvi medvladne platforme o biotski raznovrstnosti in storitvah ekosistemov (IPBES). 

Nagojski protokol je mednarodna pogodba, ki obravnava dostop do genskih virov ter pošteno 
in pravično delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Podpisalo ga je 92 držav, med njimi 
Evropska unija in 26 držav članic. Z njim se vzpostavlja mednarodna ureditev v podporo 
enemu od treh ciljev Konvencije o biološki raznovrstnosti: delitvi koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov, kar naj bi prispevalo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in njene 
trajnostne uporabe. Ta pomembni dogovor v mednarodnemu upravljanju biotske 
raznovrstnosti je plod dolgih pogajanj, ki so tekla vse od sprejetja Konvencije o biološki 
raznovrstnosti leta 1992 v Riu de Janeiru. Do dogovora je prišlo v času svetovne krize na 
področju biotske raznovrstnosti, ki se le še poglablja, saj so žive vrste vse bolj ogrožene. 
Izumrtje grozi vsaki tretji živi vrsti (IUCN, Mednarodna zveza za ohranjanje narave in 
naravnih virov, 2012), ekosistemi – ti kompleksni sistemi, ki so zaradi svojega delovanja 
ključnega pomena za človeštvo – pa so pod vedno večjim pritiskom človeka. Da bi lahko 
tovrstno težnjo zaustavili, je treba na mednarodni in lokalni ravni najti potrebna, zlasti 
finančna sredstva za ohranitev biotske raznovrstnosti, saj je ta življenjsko pomembna za naše 
družbe. Nagojski protokol naj bi prispeval k temu cilju.

Protokol se opira na tri stebre, na dostop do genskih virov, delitev koristi in spoštovanje 
obveznosti. 

Dostop do genskih virov spada pod suverenost držav. Te bodo morale pripraviti nacionalne 
ukrepe, s katerimi bo tedaj, ko bo dostop odobren, zagotovljena pravna varnost v jasnem 
zakonodajnem okviru, predpisana pa bo tudi izdaja dovoljenja ali enakovrednega dokumenta. 
S tem naj bi spodbudili raziskovanje in ohranjanje genskih virov in situ.

Pogodbenice so se tudi obvezale, da bodo pošteno in pravično delile koristi, ki izhajajo iz 
uporabe genskih virov, pa tudi poznejše aplikacije in komercializacijo. Beseda „uporaba“ 
zajema raziskovanje in razvijanje genske in/ali biokemijske sestave genskih virov. Pri delitvi 
koristi se upoštevajo pogoji, ki so bili dogovorjeni soglasno v obliki pogodbe med 
dobaviteljem in uporabnikom. Koristi so lahko denarne, npr. avtorski honorarji, ali nedenarne, 
npr. delitev ugotovitev raziskav ali prenos tehnologije. Nagojski protokol predlaga še uvedbo 
večstranskega mehanizma za delitev koristi od uporabe genskih virov, ki se pojavljajo v 
čezmejnih predelih ali za katere ni mogoče odobriti ali pridobiti soglasja po predhodnem 
obveščanju. Deljene koristi v okviru tega mehanizma morajo prispevati k ohranjanju in 
trajnostni uporabi biotske raznovrstnosti po vsem svetu.

S Protokolom so opredeljene še posebne obveznosti za dejansko upoštevanje nacionalnih 
zakonskih predpisov pogodbenic, ki zagotavljajo genske vire, in pogodbene obveznosti, ki jih 
vsebujejo vzajemno dogovorjeni pogoji. Na tej osnovi se morajo pogodbenice prepričati, da 
so bili uporabljeni genski viri pridobljeni zakonito, z ustrezno sklenjeno pogodbo o delitvi 
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koristi. V ta namen morajo vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja in nadzora in zagotoviti 
pravosodno sodelovanje. 

Nagojski protokol prinaša večjo pravno varnost in večjo preglednost tako za ponudnike kot za 
uporabnike genskih virov. Prispeva k dejanski delitvi koristi in opredeljuje bolj predvidljive 
pogoje za dostop do genskih virov. Ob večji pravni varnosti in spodbujeni delitvi koristi pa 
Protokol spodbuja nadaljnje raziskave genskih virov, kar lahko privede do novih odkritij, ki 
bodo koristile vsem. Prav tako Nagojski protokol ustvarja spodbude za to, da bi se genski viri 
ohranili in situ in bi se uporabljali trajnostno, s čimer se še povečuje prispevek biotske 
raznovrstnosti k razvoju in dobrobiti človeka.

Evropska unija zaseda osrednje mesto pri uporabi genskih virov, tako po številnih zbirkah in 
raziskovalnih centrih kot po pomembnih industrijskih panogah uporabnicah. Trajnostni 
dostop do genskih virov je torej bistven in ga je treba še okrepiti s povečanim zaupanjem 
naših mednarodnih partneric in jasnim zakonodajnim okvirom uporabe.

Nagojski protokol bo začel veljati, ko ga bo ratificiralo 50 držav. Izredno pomembno je, da ga 
Evropska unija in vse njene države članice ratificirajo kar najhitreje, da bi na ta način ohranile 
vodilni položaj in bile navzoče na prvih pogajanjih, ki bodo potekala med konferenco 
pogodbenic leta 2014.

Ob vseh navedenih razlogih poročevalka priporoča, da Evropski parlament odobri ratifikacijo 
Nagojskega protokola s strani Evropske unije.


