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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av Nagoyaprotokollet om tillträde till 
genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras 
användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2012)0577),

– med beaktande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till 
konventionen om biologisk mångfald och som också finns som bilaga till ovannämnda 
beslut av rådet,

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0000/2013),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling samt utskottet för jordbruk 
och landsbygdens utveckling (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Under det internationella toppmöte om biologisk mångfald som hölls den 29 oktober 2010 i 
Nagoya, Japan, antog partsländerna till konventionen om biologisk mångfald tre historiska 
överenskommelser för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald: Nagoyaprotokollet, en 
global strategisk plan för biologisk mångfald 2011–2020 och inrättande av en mellanstatlig 
plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). 

Nagoyaprotokollet är ett internationellt fördrag om tillträdet till genetiska resurser samt rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning och har undertecknats 
av 92 länder, bland andra EU och 26 medlemsstater. Genom protokollet upprättas ett 
internationellt system till stöd för en av de tre målsättningar som ställs upp i konventionen för 
biologisk mångfald, nämligen fördelning av den nytta som uppstår vid de genetiska 
resursernas användning för att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av denna. Denna viktiga överenskommelse inom ramen för den internationella 
förvaltningen av den biologiska mångfalden är resultatet av långa förhandlingar som pågått 
sedan konventionen om biologisk mångfald antogs i Rio de Janeiro 1992. Den har antagits i 
en tid då den biologiska mångfalden hotas i hela världen, en krissituation som hela tiden blir 
mer akut på grund av en ständigt ökande förlust av levande växter och djur. En av tre arter är 
idag utrotningshotad (IUCN, 2012) och ekosystemen, som är komplexa nyckelsystem för 
människan på grund av de tjänster de erbjuder, utsätts för allt större påfrestningar orsakade av 
människan. För att kunna vända denna utveckling är det viktigt att på internationell och lokal 
nivå uppbåda nödvändiga, i huvudsak ekonomiska, medel för att bevara den biologiska 
mångfalden, som är av central betydelse för våra samhällen. Det är det som 
Nagoyaprotokollet är tänkt att bidra till.

Nagoyaprotokollet vilar på tre pelare: tillträde till genetiska resurser, fördelning av nyttan och 
fullgörande av skyldigheter. 

För det första tillhör tillträdet staternas suveräna ansvarsområde. Staterna ska vidta nationella 
åtgärder för att skapa rättslig säkerhet tack vare en tydlig lagstiftningsram och utfärdande av 
ett tillstånd eller motsvarande när tillträde beviljas. Detta ska göras på så sätt att det gynnar 
forskningen och bevarandet av genetiska resurser in situ. 

Parterna har även förbundit sig att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av den nytta 
som uppstår vid användningen av genetiska resurser samt vid senare tillämpning och 
saluföring. Termen ”användning” täcker forskning och utveckling av genetisk och/eller 
biokemisk sammansättning av genetiska resurser. Fördelningen av nyttan omfattas av villkor 
som överenskommits gemensamt i form av ett avtal som upprättas mellan tillhandahållaren 
och användaren. Nyttan kan bestå av pengar, till exempel royalty, eller av annat än pengar, till 
exempel delning av forskningsresultat eller tekniköverföring. I Nagoyaprotokollet föreslås det 
även att det ska skapas en global och multilateral mekanism för att ta itu med rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användningen av genetiska resurser i 
gränsområden eller i situationer då det inte är möjligt att erhålla förhandsgodkännande sedan 
information lämnats. Den nytta som delas genom denna mekanism ska bidra till bevarandet 
och en hållbar användning av den biologiska mångfalden på internationell nivå.
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Slutligen stadgar protokollet om specifika skyldigheter som syftar till att säkerställa respekten 
för den nationella lagstiftningen i de partsländer som tillhandahåller genetiska resurser samt 
avtalsenliga skyldigheter som omfattas av de gemensamt överenskomna villkoren. Genom 
dessa åtgärder ska parterna således försäkra sig om att de genetiska resurser som används har 
erhållits på laglig väg med ett vederbörligen upprättat kontrakt om fördelning av nyttan. I 
detta syfte bör parterna inrätta ett system för en effektiv övervakning och kontroll och 
säkerställa rättsligt samarbete. 

Nagoyaprotokollet ökar den rättsliga säkerheten och insynen för såväl tillhandahållarna som 
användarna av genetiska resurser. Det bidrar till att säkerställa fördelningen av nyttan och 
skapar mer förutsägbara villkor för tillträdet till genetiska resurser. Genom att öka den 
rättsliga säkerheten och främja fördelningen av nyttan stimulerar Nagoyaprotokollet framsteg 
inom forskningen kring genetiska resurser, som kan leda till nya upptäckter som gynnar alla. 
Dessutom ger det incitament till bevarande in situ och hållbar användning av genetiska 
resurser och gör på detta sätt att den biologiska mångfalden ytterligare bidrar till människans 
utveckling och välmående.

EU spelar en central roll i användningen av genetiska resurser, både på grund av sina många 
samlingar och forskningscentrum och på grund av sina viktiga användarindustrier. Ett hållbart 
tillträde till genetiska resurser är således av största vikt och bör stärkas av ett ökat förtroende i 
förhållande till våra internationella partner och en tydlig rättslig ram om användning.

Nagoyaprotokollet kommer att träda i kraft strax efter det att 50 stater har ratificerat det. Det 
är därför mycket viktigt att unionen och alla dess medlemsstater ratificerar protokollet snarast 
för att behålla sin ledarställning och närvara vid de första förhandlingarna, som kommer att 
föras under nästa partskonferens under 2014.

Mot bakgrund av det ovanstående rekommenderar föredraganden att Europaparlamentet 
samtycker till unionens ratificering av Nagoyaprotokollet.


