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RÖVID INDOKOLÁS 

Bevezetés 

 

A Biológiai Sokféleség Egyezmény három célkitűzésének egyike a genetikai erőforrások 

használatából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása.  Az egyezmény azonban 

kevés információval szolgál e célkitűzés elérésének módjáról, így e hiányosság megszüntetése 

érdekében elfogadták a Nagojai Jegyzőkönyvet.  Az Európai Unió és legtöbb tagállama a 

jegyzőkönyv részes fele, és a szóban forgó javaslat a jegyzőkönyv ratifikálására és 

rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó rendeletre irányul. 

 

Tárgy 

 

A jegyzőkönyv kitér a genetikai anyagok – például a DNS, a gének stb. – genetikai és/vagy 

biokémiai összetételéhez kapcsolódó kutatásra és fejlesztésre.  Számos iparág – köztük a 

gyógyszeripar és az élelmiszeripar – alkalmaz genetikai anyagokat a kutatások során.  A 

fejlett országok iparágait számos alkalommal vádolták „biokalózkodással” és a többi ország 

szuverén jogainak megsértésével. A jegyzőkönyv célja e probléma megoldása. 

 

A jegyzőkönyv két pilléren nyugszik: a hozzáférésen és a felhasználói jogkövetésen.  A 

hozzáférésre vonatkozó pillér a jegyzőkönyv részes feleire bízza annak eldöntését, hogy 

szabályozni kívánják-e a joghatóságuk alá tartozó genetikai forrásokhoz való hozzáférést.  

Amennyiben a szabályozás mellett döntenek, a jegyzőkönyv nemzetközi hozzáférési 

normákat határoz meg, melyeket a későbbiekben be kell tartani. 

 

A felhasználói jogkövetésre vonatkozó pillér valamennyi részes felet annak előírására 

kötelezi, hogy joghatóságukon belül kizárólag jogszerűen beszerzett genetikai anyagok 

legyenek hasznosíthatók.  Ez vonatkozik az erőforrások végfelhasználóira, többek között a 

genetikai kutatást végző ágazatokra is. 

 

A Bizottság javaslata 

 

A Bizottság javaslata elsősorban a javaslatnak a felhasználói jogkövetésre vonatkozó 

pillérével foglalkozik, és e szempontok kevéssé érintik közvetlenül a halászati gazdálkodást.  

A Bizottság ennek ellenére egy hozzáféréssel foglalkozó uniós platform létrehozását 

javasolja, amely nem kötelező érvényű tanácsokkal szolgálna a hozzáféréssel kapcsolatos 

kérdésekben.  A hozzáférés továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik, és az egyes uniós 

tagállamok eltérő megközelítéseket alkalmaznak. Hollandiában például nincs szükség előzetes 

tájékoztatáson alapuló jóváhagyásra, míg Franciaország jelezte, hogy a hozzáférés 

szabályozásával kapcsolatos jogszabályok bevezetését tervezi, elsősorban a tengerentúli 

területek vonatkozásában. 

 

A Halászati Bizottságot érintő kérdések és az előadó álláspontja 

 

A jegyzőkönyv kimondja, hogy „a hozzáférés és az előnyök megosztásának biztosítása 

potenciális szerepet játszhat a biológiai sokféleség megőrzésében és fenntartható 
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használatában”.  A Halászati Bizottság második felelőssége „a halászati erőforrások 

megőrzése”, így a jegyzőkönyv egyértelműen érinti a Halászati Bizottság hatáskörét. 

 

Az előadó határozottan úgy véli, hogy az Uniónak alkalmanként elsődleges érdeke az európai 

vizeken kívüli erőforrások kiaknázásához fűződött, és az őslakos és helyi lakosság érdekei 

csak másodlagos jelentőséggel bírtak.  A Nagojai Jegyzőkönyv kimondottan e csoportok 

érdekeinek szem előtt tartásával jött létre, és az előadó megragadja a lehetőséget arra, hogy a 

bizottságnak a szerződés ratifikálásának támogatását javasolja. 

 

Az előadó a jegyzőkönyv azon területeire igyekszik összpontosítani, amelyek közvetlenül 

érintik a Halászati Bizottság hatáskörét.  A következő területeken javasol tehát módosításokat: 

 

 Az őslakos és helyi közösségek bevonása – A jegyzőkönyv 6. cikke a hozzáféréssel 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és külön hivatkozik a bennszülött és helyi 

közösségek bevonására.  A Bizottságnak a hozzáféréssel foglalkozó uniós platformot 

létrehozó szövegében ilyen hivatkozás nem szerepel, és az előadó úgy gondolja, hogy 

ezt pótolni kell. 

 

 A rendelet hatálya – A Biológiai Sokféleség Egyezmény 4. cikke szerint a hatály 

nemcsak a felségvizekre és a kizárólagos gazdasági övezetekre terjed ki, hanem a 

nemzetközi vizeken folytatott tevékenységekre is.  Ennek megfelelően a nyílt tengeri 

halászati tevékenységek is potenciálisan a Biológiai Sokféleség Egyezmény hatálya 

alá tartoznak.  A jegyzőkönyv hatálya azonban szűkebb, és a nemzeti joghatóságon 

kívüli tengeri területekre nem terjed ki.  A jegyzőkönyv azonban nem tiltja meg, hogy 

a részes felek ennél tovább menjenek, és az Unió a rendelet hatályát kiterjesztheti a 

nemzetközi vizekben folytatott tevékenységekre is. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Halászati Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A genetikai erőforrásokra irányuló 

kutatás fokozatosan új területekre is 

kiterjed, például az óceánokra, amelyek 

továbbra is bolygónk legfeltáratlanabb és 

legkevésbé ismert térségét képezik. Az 

óceán mélysége a Föld utolsó határvidékét 

jelenti, és a kutatás, a feltárás és az 

erőforrások keresése szempontjából egyre 
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nagyobb érdeklődés övezi. A mélytengeri 

ökoszisztémákban rejlő, gazdag biológiai 

sokféleség tanulmányozása tehát 

rendkívül ígéretes, új kutatási terület az 

igen széles körben alkalmazható genetikai 

erőforrások feltárása szempontjából. 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A Nagojai Jegyzőkönyv az 

Egyezmény szélesebb hatályú 4. cikkével 

szemben az Egyezmény 15. cikkének 

hatálya alá tartozó genetikai forrásokra 

alkalmazandó. Ennélfogva a jegyzőkönyv 

nem fedi le a 4. cikk teljes hatályát, 

például a nemzeti joghatóságon kívüli 

tengeri területeken folytatott 

tevékenységeket.  A jegyzőkönyv azonban 

semmilyen formában nem tiltja, hogy a 

részes felek kiterjesszék a jegyzőkönyvben 

foglalt elveket az ilyen tengeri területeken 

folytatott tevékenységekre is. 

Indokolás 

A Nagojai Jegyzőkönyv hatálya bizonyos mértékig szűkebb, mint a Biológiai Sokféleség 

Egyezményé, és nem terjed ki a nemzeti vizeken kívül folytatott tevékenységekre, például a 

kizárólagos gazdasági övezeteken kívüli halászatra.  Semmi sem gátolja meg azonban az 

Uniót abban, hogy e rendeletben ennél tovább menjenek, és a jegyzőkönyv 10. cikke valóban 

jövőbeli mechanizmusokat irányoz elő azon helyzetek kezelésére, amelyekben az előzetes 

tájékoztatáson alapuló jóváhagyás megszerzése nem lehetséges. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kellő gondosság követelményének 

minden felhasználóra vonatkoznia kell, a 

(15) A kellő gondosság követelményének 

minden felhasználóra vonatkoznia kell, a 
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szervezet nagyságától függetlenül: a 

mikrovállalkozások és a kis- és 

középvállalkozások sem képezhetnek 

kivételt. E szereplők kizárása a rendszer 

hatékonyságát teljes mértékben aláásná. 

Ezenkívül ellentétes is volna az Uniónak a 

Nagojai Jegyzőkönyvből eredő nemzetközi 

kötelezettségeivel. A rendeletnek azonban 

olyan intézkedéseket és eszközöket kell 

kínálnia, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

mikrovállalkozások és a kis- és 

középvállalkozások csekély költség árán és 

nagyfokú jogbiztonságot élvezve teljesítsék 

kötelezettségeiket. 

szervezet nagyságától függetlenül: a 

mikrovállalkozások és a kis- és 

középvállalkozások sem képezhetnek 

kivételt. E szereplők kizárása a rendszer 

hatékonyságát teljes mértékben aláásná. 

Ezenkívül ellentétes is volna az Uniónak a 

Nagojai Jegyzőkönyvből eredő nemzetközi 

kötelezettségeivel. A rendeletnek azonban 

olyan intézkedéseket és eszközöket kell 

kínálnia, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

mikrovállalkozások és a kis- és 

középvállalkozások csekély költség árán, a 

versenyképességükre gyakorolt esetleges 

káros hatások nélkül, nagyfokú 

jogbiztonságot élvezve teljesítsék 

kötelezettségeiket. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Indokolt egy, a hozzáféréssel 

foglalkozó uniós platform keretében 

lehetőséget teremteni olyan kérdéseknek az 

ésszerűsítés szándékával való 

megvitatására, mint a tagállamokban 

hatályos hozzáférési feltételek, a 

hozzáférési rendszerek kialakítása és 

teljesítménye, a nonprofit kutatás 

egyszerűsített hozzáférése, az uniós 

gyűjteményeknek a hozzáféréssel 

kapcsolatos gyakorlata, az uniós 

érdekelteknek a harmadik országokban 

biztosított hozzáférés és a bevált 

megoldások cseréje. 

(23) Indokolt egy, a hozzáféréssel 

foglalkozó uniós platform keretében 

lehetőséget teremteni olyan kérdéseknek az 

ésszerűsítés szándékával való 

megvitatására, mint a tagállamokban 

hatályos hozzáférési feltételek, a 

hozzáférési rendszerek kialakítása és 

teljesítménye, a nonprofit kutatás 

egyszerűsített hozzáférése, az uniós 

gyűjteményeknek a hozzáféréssel 

kapcsolatos gyakorlata, az uniós 

érdekelteknek a harmadik országokban 

biztosított hozzáférés és a bevált 

megoldások cseréje. Az uniós platformnak 

teljes mértékben tiszteletben kell tartania 

a tagállamok hatásköreit, és adott esetben 

törekednie kell az őslakos és helyi 

közösségek Nagojai Jegyzőkönyvvel 

összhangban történő bevonásának 

biztosítására. 
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Indokolás 

A jegyzőkönyvnek az erőforrásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései külön 

hivatkoznak az őslakos és helyi közösségek érdekeire. Ezért a rendeletben is kell szerepelnie 

ilyen hivatkozásnak. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az illetékes hatóságok 

jegyzékét közzéteszi, többek között az 

interneten is. A szóban forgó jegyzéket a 

Bizottság naprakészen tartja. 

(2) A Bizottság az illetékes hatóságok 

jegyzékét közzéteszi, többek között az 

interneten is. A szóban forgó jegyzéket 

naprakészen tartja. Tekintettel a 

területükön található genetikai 

erőforrások jelentőségére és 

sérülékenységére, rendkívül nagy 

figyelmet fordít a legkülső régiókra, hogy 

megakadályozza az azokkal való 

visszaélést. 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós platform nem kötelező erejű 

tanácsot, iránymutatást vagy véleményt 

adhat a megbízatása körébe tartozó 

kérdésekben. 

(3) Az uniós platform nem kötelező erejű 

tanácsot, iránymutatást vagy véleményt 

adhat a megbízatása körébe tartozó 

kérdésekben. Valamennyi ilyen tanácsnak, 

iránymutatásnak vagy véleménynek 

kellően figyelembe kell vennie az érintett 

őslakos és helyi közösségek bevonására 

vonatkozó előírást. 

Indokolás 

A jegyzőkönyv 6. cikke előírja, hogy a részes felek adott esetben hozzanak intézkedéseket a z 

őslakos és helyi közösségek bevonására, amennyiben e közösségeknek jogában áll hozzáférés 

engedélyezése.  Az uniós platformnak kifejezett kötelessége e rendelkezések tiszteletben 

tartása. 
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