
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2016

(Finlands författningssamlings nr 590/2016)

Statsrådets förordning

46/2016

om sättande i kraft av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig
och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen
om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och av lagen om

genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet till konventionen om
biologisk mångfald och 18 § i lagen om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen
om biologisk mångfald:

1 §
Det i Nagoya den 29 oktober 2010 antagna Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska

resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till
konventionen om biologisk mångfald (FördrS 78/1994) träder i kraft den 1 september 2016 så
som därom har överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den 1 mars 2016 och av republikens president den 20

maj 2016. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekrete-
rare den 3 juni 2016.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (393/2016) träder i kraft den 1
september 2016. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §
Lagen om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald

(394/2016) träder i kraft den 1 september 2016.



5 §
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Charlotta von Troil
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Fördragstext 
(Översättning) 
 

NAGOYAPROTOKOLLET OM 
TILLTRÄDE TILL GENETISKA 

RESURSER OCH RIMLIG OCH RÄTT-
VIS FÖRDELNING AV DEN NYTTA 

SOM UPPSTÅR VID DERAS ANVÄND-
NING TILL KONVENTIONEN OM BI-

OLOGISK MÅNGFALD 
 
 

Parterna i detta protokoll, 
som är parter i konventionen om biologisk 

mångfald, nedan kallad ”konventionen”, 
som erinrar om att en rimlig och rättvis 

fördelning av den nytta som uppstår vid an-
vändning av genetiska resurser är ett av de 
tre centrala målen i konventionen, 

och erkänner att detta protokoll eftersträvar 
att genomföra detta mål i konventionen, 

 
som ånyo bekräftar staters suveräna rätt 

över sina naturresurser och i enlighet med 
bestämmelserna i konventionen, 

som vidare erinrar om artikel 15 i konven-
tionen, 

som erkänner det viktiga bidrag till hållbar 
utveckling som tekniköverföring och teknis-
ka samarbeten ger genom att bygga upp 
forsknings- och innovationskapacitet för att 
skapa mervärde för genetiska resurser i ut-
vecklingsländer, i enlighet med artiklarna 16 
och 19 i konventionen, 

som erkänner att en allmän medvetenhet 
om det ekonomiska värdet av ekosystem och 
biologisk mångfald och en rimlig och rättvis 
fördelning av detta ekonomiska värde med 
förvaltarna av den biologiska mångfalden är 
viktiga incitament för att bevara en biologisk 
mångfald och ett hållbart nyttjande av dess 
beståndsdelar, 

som konstaterar att tillträde och fördelning 
av nytta har en potentiell roll när det gäller 
att bidra till bevarandet och ett hållbart nytt-
jande av biologisk mångfald, utrotning av 
fattigdom och en miljömässig hållbarhet och 
bidrar därigenom till att uppnå millennieut-
vecklingsmålen, 

som konstaterar kopplingen mellan tillträ-
de till genetiska resurser och en rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår 
vid användningen av sådana resurser, 

NAGOYA PROTOCOL 
ON ACCESS TO GENETIC RE-
SOURCES 
AND THE FAIR AND EQUITABLE 
SHARING OF BENEFITS ARISING 
FROM THEIR UTILIZATION 
TO THE CONVENTION ON 
BIOLOGICAL DIVERSITY 
 

The Parties to this Protocol,Being Parties 
to the Convention on Biological Diversity, 
hereinafter referred to as “the Convention”, 

Recalling that the fair and equitable sharing 
of benefits arising from the utilization of 

genetic resources is one of three core ob-
jectives of the Convention,  

and recognizing, that this Protocol pursues 
the implementation of this objective within 
the Convention, 

Reaffirming the sovereign rights of States 
over their natural resources and according 

to the provisions of the Convention, 
Recalling further Article 15 of the Conven-

tion, 
Recognizing the important contribution to 

sustainable development made by technology 
transfer and cooperation to build research 
and innovation capacities for adding value to 
genetic resources in developing countries, in 
accordance with Articles 16 and 19 of the 
Convention, 

Recognizing that public awareness of the 
economic value of ecosystems and biodiver-
sity and the fair and equitable sharing of this 
economic value with the custodians of biodi-
versity are key incentives for the conserva-
tion of biological diversity and the sustain-
able use of its components, 

 
Acknowledging the potential role of access 

and benefit-sharing to contribute to the 
conservation and sustainable use of bio-

logical diversity, poverty eradication and en-
vironmental sustainability and thereby con-
tributing to achieving the Millennium Devel-
opment Goals, 

Acknowledging the linkage between access 
to genetic resources and the fair and equita-
ble sharing of benefits arising from the utili-
zation of such resources, 
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som erkänner vikten av att erbjuda rättssä-
kerhet i fråga om tillträde till genetiska resur-
ser och en rimlig och rättvis fördelning av 
den nytta som uppstår vid deras användning, 

 
som vidare erkänner vikten av att främja 

jämlikhet och rättvisa i förhandlingar om 
gemensamt överenskomna villkor mellan de 
som tillhandahåller och de som använder ge-
netiska resurser, 

som vidare även erkänner kvinnors viktiga 
roll i fråga om tillträde och fördelning av nyt-
ta och bekräftar behovet av att kvinnor fullt 
ut deltar på alla nivåer av beslutsfattande och 
genomförande av åtgärder för att bevara bio-
logisk mångfald, 

som är beslutna att ytterligare stödja ett ef-
fektivt genomförande av bestämmelserna om 
tillträde och fördelning av nytta i konventio-
nen, 

som erkänner att det krävs en nyskapande 
lösning för att ta itu med frågan om en rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som upp-
står vid användningen av genetiska resurser 
och traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser som förekommer i gränsöverskri-
dande situationer eller för vilka det inte är 
möjligt att i förväg lämna eller erhålla ett in-
formerat medgivande, 

som erkänner vikten av genetiska resurser 
för livsmedelsförsörjningen, folkhälsan, be-
varandet av biologisk mångfald och för be-
gränsningen av och anpassningen till klimat-
förändringar, 

som erkänner att den biologiska mångfal-
den inom jordbruket är av en speciell karak-
tär och att dess särskilda egenskaper och pro-
blem kräver särskilda lösningar, 

som erkänner det ömsesidiga beroendet 
mellan alla länder med avseende på genetiska 
resurser för livsmedel och jordbruk samt de-
ras speciella karaktär och betydelse för en 
tryggad global livsmedelsförsörjning och för 
en hållbar utveckling inom jordbruket i sam-
band med fattigdomsbekämpning och klimat-
förändringar och konstaterar att det interna-
tionella fördraget om växtgenetiska resurser 
för livsmedel och jordbruk och FAO:s kom-
mission för genetiska resurser för livsmedel 
och jordbruk har den grundläggande rollen i 
detta avseende, 

som är medvetna om Världshälsoorganisa-
tionens internationella hälsoreglemente 

Recognizing the importance of providing 
legal certainty with respect to access to 

genetic resources and the fair and equitable 
sharing of benefits arising from their utiliza-
tion, 

Further recognizing the importance of 
promoting equity and fairness in negotiation 

of mutually agreed terms between provid-
ers and users of genetic resources, 

 
Recognizing also the vital role that women 

play in access and benefit-sharing and 
affirming the need for the full participation 

of women at all levels of policy-making 
and implementation for biodiversity con-

servation, 
Determined to further support the effective 

implementation of the access and benefit-
sharing provisions of the Convention, 

 
Recognizing that an innovative solution is 

required to address the fair and equitable 
sharing of benefits derived from the utiliza-

tion of genetic resources and traditional 
knowledge associated with genetic re-

sources that occur in transboundary situations 
or for which it is not possible to grant or ob-
tain prior informed consent, 

 
Recognizing the importance of genetic re-

sources to food security, public health, 
biodiversity conservation, and the mitiga-

tion of and adaptation to climate change, 
 
Recognizing the special nature of agricul-

tural biodiversity, its distinctive features and 
problems needing distinctive solutions, 
 
Recognizing the interdependence of all 

countries with regard to genetic resources 
for food and agriculture as well as their 

special nature and importance for achieving 
food security worldwide and for sustainable 
development of agriculture in the context of 
poverty alleviation and climate change and 
acknowledging the fundamental role of the 
International Treaty on Plant Genetic Re-
sources for Food and Agriculture and the 
FAO Commission on Genetic Resources for 
Food and Agriculture in this regard, 

 
Mindful of the International Health Regula-

tions (2005) of the World Health Organiza-
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(2005) och vikten av att säkerställa tillträde 
till mänskliga patogener i beredskaps- och 
insatssyfte för folkhälsan, 

som sätter värde på det arbete som pågår 
inom andra internationella forum om tillträde 
och fördelning av nytta, 

som erinrar om det multilaterala systemet 
för tillträde och fördelning av nytta som in-
rättades inom ramen för det internationella 
fördraget om växtgenetiska resurser för livs-
medel och jordbruk och som utvecklats i 
överensstämmelse med konventionen, 

som erkänner att internationella instrument 
som rör tillträde och fördelning av nytta bör 
samverka med varandra i syfte att uppnå må-
len i konventionen, 

som erinrar om betydelsen av artikel 8 j i 
konventionen då den avser traditionell kun-
skap som rör genetiska resurser och rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som upp-
står vid användningen av sådan kunskap, 

 
som noterar sambandet mellan genetiska 

resurser och traditionell kunskap, deras 
oskiljbarhet för ursprungliga och lokala sam-
hällen, vikten av den traditionella kunskapen 
för att bevara den biologiska mångfalden och 
ett hållbart nyttjande av dess beståndsdelar 
samt för en hållbar försörjning i dessa sam-
hällen, 

som erkänner de olika omständigheter un-
der vilka traditionell kunskap som rör gene-
tiska resurser innehas eller ägs av ursprungli-
ga och lokala samhällen, 

som är medvetna om rätten för ursprungli-
ga och lokala samhällen att identifiera de 
rättmätiga innehavarna av deras traditionella 
kunskap som rör genetiska resurser inom sina 
samhällen, 

som vidare erkänner de unika förhållanden 
under vilka traditionell kunskap som rör ge-
netiska resurser innehas i olika länder, det 
kan vara muntligt, dokumenterat eller i andra 
former och återspeglar ett rikt kulturarv som 
är viktigt för ett bevarande och ett hållbart 
nyttjande av biologisk mångfald, 

som noterar Förenta nationernas deklara-
tion om urfolkens rättigheter, och 

som bekräftar att ingenting i detta protokoll 
ska tolkas som en begränsning eller ett upp-
hävande av de befintliga rättigheterna för ur-
sprungliga och lokala samhällen, 

har enats om följande. 

tion and the importance of ensuring access to 
human pathogens for public health prepared-
ness and response purposes, 

Acknowledging ongoing work in other in-
ternational forums relating to access and 

benefit-sharing, 
Recalling the Multilateral System of Ac-

cess and Benefit-sharing established under 
the International Treaty on Plant Genetic Re-
sources for Food and Agriculture developed 

in harmony with the Convention, 
 
Recognizing that international instruments 

related to access and benefit-sharing should 
be mutually supportive with a view to 
achieving the objectives of the Convention, 

Recalling the relevance of Article 8(j) of 
the Convention as it relates to traditional 

knowledge associated with genetic re-
sources and the fair and equitable sharing of 
benefits arising from the utilization of such 
knowledge, 

Noting the interrelationship between ge-
netic resources and traditional knowledge, 
their inseparable nature for indigenous and 
local communities, the importance of the tra-
ditional knowledge for the conservation of 
biological diversity and the sustainable use of 
its components, and for the sustainable live-
lihoods of these communities, 

Recognizing the diversity of circumstances 
in which traditional knowledge associated 

with genetic resources is held or owned by 
indigenous and local communities, 

Mindful that it is the right of indigenous 
and local communities to identify the 

rightful holders of their traditional knowl-
edge associated with genetic resources, 

within their communities, 
Further recognizing the unique circum-

stances where traditional knowledge associ-
ated with genetic resources is held in coun-
tries, which may be oral, documented or in 
other forms, reflecting a rich cultural heritage 
relevant for conservation and sustainable use 
of biological diversity, 

Noting the United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples, and 

Affirming that nothing in this Protocol shall 
be construed as diminishing or 

extinguishing the existing rights of indige-
nous and local communities, 
Have agreed as follows: 
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Artikel 1 

 

Mål 

Målet för detta protokoll är en rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår 
vid användning av genetiska resurser, inklu-
sive genom lämpligt tillträde till genetiska 
resurser och genom lämplig överföring av re-
levant teknik, med hänsyn tagen till alla rät-
tigheter till dessa resurser och tekniker, och 
genom lämplig finansiering, som därigenom 
bidrar till att bevara en biologisk mångfald 
och ett hållbart nyttjande av dess beståndsde-
lar. 

 
Artikel 2 

Definitioner 

 
De termer som definieras i artikel 2 i kon-

ventionen ska gälla för detta protokoll. I detta 
protokoll avses dessutom med 

a) ”partskonferensen” partskonferensen till 
konventionen, 

b) ”konventionen” konventionen om biolo-
gisk mångfald, 

c) ”användning av genetiska resurser” 
forskning och utveckling om den genetiska 
och/eller biokemiska sammansättningen av 
genetiska resurser, inklusive genom tillämp-
ning av bioteknik enligt definitionen i artikel 
2 i konventionen, 

d) ”bioteknik” enligt definitionen i artikel 2 
i konventionen användning av teknik som 
nyttjar biologiska system, levande organis-
mer eller derivat därav, för att skapa eller 
modifiera produkter eller processer för en 
specifik användning, 

e) ”derivat” en naturligt förekommande 
biokemisk förening som är ett resultat av ge-
netiska uttryck eller metabolism av biologis-
ka eller genetiska resurser, även om den inte 
innehåller funktionella enheter av arvsmas-
san. 

 
 
 
 

Artikel 3 

 
Article 1 

 

Objective 

The objective of this Protocol is the fair 
and equitable sharing of the benefits arising 
from the utilization of genetic resources, in-
cluding by appropriate access to genetic re-
sources and by appropriate transfer of rele-
vant technologies, taking into account all 
rights over those resources and to technolo-
gies, and by appropriate funding, thereby 
contributing to the conservation of biological 
diversity and the sustainable use of its com-
ponents. 

 
Article 2 

Use of terms 

 
The terms defined in Article 2 of the Con-

vention shall apply to this Protocol. In 
addition, for the purposes of this Protocol: 
a) “Conference of the Parties” means the 

Conference of the Parties to the Convention; 
b) “Convention” means the Convention on 

Biological Diversity; 
c) “Utilization of genetic resources” means 

to conduct research and development on the 
genetic and/or biochemical composition of 
genetic resources, including through the ap-
plication of biotechnology as defined in Arti-
cle 2 of the Convention; 

d) “Biotechnology” as defined in Article 2 
of the Convention means any technological 
application that uses biological systems, liv-
ing organisms, or derivatives thereof, to 
make or modify products or processes for 
specific use; 

e) “Derivative” means a naturally occurring 
biochemical compound resulting from the 
genetic expression or metabolism of biologi-
cal or genetic resources, even if it does not 
contain functional units of heredity. 

 
 
 
 

Article 3 
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Tillämpningsområde 

Detta protokoll ska vara tillämpligt på ge-
netiska resurser inom tillämpningsområdet 
för artikel 15 i konventionen och på den nytta 
som uppstår vid användningen av sådana re-
surser. Detta protokoll ska även vara tillämp-
ligt på traditionell kunskap som rör genetiska 
resurser inom tillämpningsområdet för kon-
ventionen och på den nytta som uppstår vid 
användningen av sådan kunskap. 

 
Artikel 4 

Förhållande till internationella överenskom-
melser och instrument 

 
1. Bestämmelserna i detta protokoll ska 

inte påverka de rättigheter och skyldigheter 
som någon part har enligt annan befintlig in-
ternationell överenskommelse, förutom då 
utövandet av sådana rättigheter och skyldig-
heter allvarligt skulle skada eller hota den bi-
ologiska mångfalden. Denna punkt är inte 
avsedd att skapa en rangordning mellan detta 
protokoll och andra internationella instru-
ment. 

2. Ingenting i detta protokoll ska hindra 
parterna från att utveckla och genomföra 
andra relevanta internationella överenskom-
melser, inklusive andra specialiserade över-
enskommelser om tillträde och fördelning av 
nytta, förutsatt att de samverkar med och inte 
strider mot målen i konventionen och detta 
protokoll. 

3. Detta protokoll ska genomföras så att det 
samverkar med andra internationella instru-
ment som är relevanta för detta protokoll. 
Vederbörlig hänsyn ska tas till pågående ar-
bete eller metoder som är användbara och re-
levanta i sådana internationella instrument 
och relevanta internationella organisationer, 
förutsatt att de samverkar med och inte stri-
der mot målen i konventionen och detta pro-
tokoll. 

4. Detta protokoll är ett instrument för att 
genomföra bestämmelserna i konventionen 
om tillträde och fördelning av nytta. I fall där 
ett specialiserat internationellt instrument om 
tillträde och fördelning av nytta gäller och 
som är förenligt med, och inte strider mot 

Scope 

This Protocol shall apply to genetic re-
sources within the scope of Article 15 of the 

Convention and to the benefits arising from 
the utilization of such resources. This Proto-
col shall also apply to traditional knowledge 
associated with genetic resources within the 
scope of the Convention and to the benefits 
arising from the utilization of such knowl-
edge. 

 
Article 4 

Relationship with International Agreements 
and instruments 

 
1. The provisions of this Protocol shall not 

affect the rights and obligations of any Party 
deriving from any existing international 
agreement, except where the exercise of 
those rights and obligations would cause a 
serious damage or threat to biological diver-
sity. This paragraph is not intended to create 
a hierarchy between this Protocol and other 
international instruments. 

 
2. Nothing in this Protocol shall prevent the 

Parties from developing and implementing 
other relevant international agreements, in-
cluding other specialized access and benefit-
sharing agreements, provided that they are 
supportive of and do not run counter to the 
objectives of the Convention and this Proto-
col. 

3. This Protocol shall be implemented in a 
mutually supportive manner with other inter-
national instruments relevant to this Protocol. 
Due regard should be paid to useful and rele-
vant ongoing work or practices under such 
international instruments and relevant inter-
national organizations, provided that they are 
supportive of and do not run counter to the 
objectives of the Convention and this Proto-
col. 

4. This Protocol is the instrument for the 
implementation of the access and benefit-
sharing provisions of the Convention. Where 
a specialized international access and benefit-
sharing instrument applies that is consistent 
with, and does not run counter to the objec-
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målen i konventionen och detta protokoll, 
gäller inte detta protokoll för den eller de 
parter i det specialiserade instrumentet för 
den specifika genetiska resurs som omfattas 
av och för det specialiserade instrumentets 
ändamål. 

 
 

Artikel 5 

Rimlig och rättvis fördelning av nytta 

 
1. I enlighet med artikel 15.3 och 7 i kon-

ventionen ska den nytta som uppstår vid an-
vändning av genetiska resurser samt efterföl-
jande tillämpningar och kommersialisering 
delas rimligt och rättvist med den part som 
tillhandahåller sådana resurser och som är ur-
sprungslandet för sådana resurser eller en 
part som har förvärvat de genetiska resurser-
na i enlighet med konventionen. Sådan för-
delning ska ske enligt gemensamt överens-
komna villkor. 

2. Varje part ska, på lämpligt sätt, vidta 
lagstiftningsmässiga, administrativa eller po-
litiska åtgärder i syfte att säkerställa att den 
nytta som uppstår vid användning av gene-
tiska resurser som innehas av ursprungliga 
och lokala samhällen, i enlighet med natio-
nell lagstiftning om fastställda rättigheter för 
dessa ursprungliga och lokala samhällen över 
dessa genetiska resurser, ska fördelas på ett 
rimligt och rättvist sätt med de berörda sam-
hällena enligt gemensamt överenskomna 
villkor. 

3. För att genomföra punkt 1 ovan ska varje 
part, på lämpligt sätt, vidta lagstiftningsmäs-
siga, administrativa eller politiska åtgärder. 

4. Nytta kan utgöras av monetär och icke-
monetär nytta, inklusive men inte begränsat 
till vad som förtecknas i bilagan. 

5. Varje part ska, på lämpligt sätt, vidta 
lagstiftningsmässiga, administrativa eller po-
litiska åtgärder för att den nytta som uppstår 
vid användning av traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser fördelas på ett rimligt 
och rättvist sätt med ursprungliga och lokala 
samhällen som innehar denna kunskap. Så-
dan fördelning ska ske enligt gemensamt 
överenskomna villkor. 

 
 

tives of the Convention and this Protocol, 
this Protocol does not apply for the Party or 
Parties to the specialized instrument in re-
spect of the specific genetic resource covered 
by and for the purpose of the specialized in-
strument. 

 
 

Article 5 

Fair and equitable benefit-sharing 

 
1. In accordance with Article 15, para-

graphs 3 and 7 of the Convention, benefits 
arising from the utilization of genetic re-
sources as well as subsequent applications 
and commercialization shall be shared in a 
fair and equitable way with the Party provid-
ing such resources that is the country of ori-
gin of such resources or a Party that has ac-
quired the genetic resources in accordance 
with the Convention. Such sharing shall be 
upon mutually agreed terms. 

2. Each Party shall take legislative, admin-
istrative or policy measures, as appropriate, 
with the aim of ensuring that benefits arising 
from the utilization of genetic resources that 
are held by indigenous and local communi-
ties, in accordance with domestic legislation 
regarding the established rights of these in-
digenous and local communities over these 
genetic resources, are shared in a fair and eq-
uitable way with the communities concerned, 
based on mutually agreed terms. 

 
3. To implement paragraph 1 above, each 

Party shall take legislative, administrative or 
policy measures, as appropriate. 

4. Benefits may include monetary and non-
monetary benefits, including but not limited 
to those listed in the Annex. 

5. Each Party shall take legislative, admin-
istrative or policy measures, as appropriate, 
in order that the benefits arising from the 
utilization of traditional knowledge associ-
ated with genetic resources are shared in a 
fair and equitable way with indigenous and 
local communities holding such knowledge. 
Such sharing shall be upon mutually agreed 
terms. 
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Artikel 6 

Tillträde till genetiska resurser 

 
1. Vid utövandet av suveräna rättigheter 

över naturtillgångar, och i enlighet med na-
tionell lagstiftning om tillträde och fördel-
ning av nytta eller myndighetskrav, ska till-
träde till genetiska resurser för deras använd-
ning vara föremål för ett i förväg lämnat in-
formerat medgivande från den part som till-
handahåller sådana resurser som ursprungs-
land eller en part som har förvärvat de gene-
tiska resurserna i enlighet med konventionen, 
om inte annat beslutas av den parten. 

2. I enlighet med nationell lagstiftning, ska 
varje part på lämpligt sätt vidta åtgärder i 
syfte att säkerställa att ett i förväg informerat 
medgivande eller godkännande och delta-
gande av ursprungliga och lokala samhällen 
erhålls för tillträde till genetiska resurser där 
de har rätt att bevilja tillträde till sådana re-
surser. 

3. I enlighet med punkt 1 ovan ska varje 
part som kräver i förväg lämnat informerat 
medgivande på lämpligt sätt vidta nödvändi-
ga lagstiftningsmässiga, administrativa eller 
politiska åtgärder för att 

a) tillhandahålla rättssäkerhet, tydlighet och 
insyn i nationell lagstiftning om tillträde och 
fördelning av nytta eller myndighetskrav, 

 
b) tillhandahålla rättvisa och icke-

godtyckliga regler och förfaranden för tillträ-
de till genetiska resurser, 

c) tillhandahålla information om hur man 
ansöker om informerat medgivande, 

d) tillhandahålla ett klart och tydligt skrift-
ligt beslut av en behörig nationell myndighet, 
på ett kostnadseffektivt sätt och inom rimlig 
tid, 

e) sörja för att vid tiden för tillträdet utfär-
da ett tillstånd eller motsvarande som bevis 
för beslutet att lämna informerat medgivande 
och för de gemensamt överenskomna villko-
ren, samt meddela förmedlingsinstitutionen 
för tillträde och fördelning av nytta, 

f) om tillämpligt, och i enlighet med natio-
nell lagstiftning, fastställa kriterier och/eller 
förfaranden för att erhålla informerat medgi-
vande eller godkännande och deltagande av 

 
Article 6 

Access to genetic resources 

 
1. In the exercise of sovereign rights over 

natural resources, and subject to domestic ac-
cess and benefit-sharing legislation or regula-
tory requirements, access to genetic re-
sources for their utilization shall be subject to 
the prior informed consent of the Party pro-
viding such resources that is the country of 
origin of such resources or a Party that has 
acquired the genetic resources in accordance 
with the Convention, unless otherwise de-
termined by that Party. 

2. In accordance with domestic law, each 
Party shall take measures, as appropriate, 
with the aim of ensuring that the prior in-
formed consent or approval and involvement 
of indigenous and local communities is ob-
tained for access to genetic resources where 
they have the established right to grant access 
to such resources. 

3. Pursuant to paragraph 1 above, each 
Party requiring prior informed consent shall 
take the necessary legislative, administrative 
or policy measures, as appropriate, to: 

 
a) Provide for legal certainty, clarity and 

transparency of their domestic access and 
benefit-sharing legislation or regulatory re-
quirements; 

b) Provide for fair and non-arbitrary   rules 
and procedures on accessing genetic re-
sources; 

c) Provide information on how to apply for 
prior informed consent; 

d) Provide for a clear and transparent writ-
ten decision by a competent national author-
ity, in a cost-effective manner and within a 
reasonable period of time; 

e) Provide for the issuance at the time of 
access of a permit or its equivalent as evi-
dence of the decision to grant prior informed 
consent and of the establishment of mutually 
agreed terms, and notify the Access and 
Benefit-sharing Clearing-House accordingly; 

f) Where applicable, and subject to domes-
tic legislation, set out criteria and/or proc-
esses for obtaining prior informed consent or 
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ursprungs- och lokalsamhällen för tillträde 
till genetiska resurser, och 

g) upprätta tydliga regler och förfaranden 
för att kräva och upprätta gemensamt över-
enskomna villkor. Sådana villkor ska upprät-
tas skriftligen och kan bland annat inbegripa 

i) en tvistlösningsklausul, 
ii) villkor om fördelning av nytta, även i 

förhållande till immateriella rättigheter, 
iii) villkor om användning av tredje man, 

om tillämpligt, och 
iv) villkor om förändrad avsikt, om tillämp-

ligt. 
 
 

Artikel 7 

Tillträde till traditionell kunskap som rör ge-
netiska resurser 

I enlighet med nationell lagstiftning ska 
varje part på lämpligt sätt vidta åtgärder i 
syfte att säkerställa att tillträde till traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser som in-
nehas av ursprungliga och lokala samhällen 
sker med på förväg lämnat informerat med-
givande eller godkännande och deltagande av 
dessa ursprungliga och lokala samhällen, och 
att det sker enligt gemensamt överenskomna 
villkor. 
 

 
Artikel 8 

Särskilda överväganden 

 
 

Vid framtagandet och genomförandet av 
lagstiftning eller myndighetskrav om tillträde 
och fördelning av nytta ska varje part 

a) skapa förutsättningar för att främja och 
uppmuntra forskning som bidrar till ett beva-
rande och ett hållbart nyttjande av biologisk 
mångfald, i synnerhet i utvecklingsländer, 
bland annat genom förenklade åtgärder för 
tillträde för icke-kommersiella forskningsän-
damål, med beaktande av behovet av att han-
tera en förändring av avsikten med sådan 
forskning, 

b) ta vederbörlig hänsyn till fall av befintli-
ga eller förestående kritiska situationer som 
hotar eller skadar människors, djurs och väx-

approval and involvement of indigenous and 
local communities for access to genetic re-
sources; and 

g) Establish clear rules and procedures for 
requiring and establishing mutually agreed 
terms. Such terms shall be set out in writing 
and may include, inter alia: 

i) A dispute settlement clause; 
ii) Terms on benefit-sharing, including in 

relation to intellectual property rights; 
iii) Terms on subsequent third-party use, if 

any; and 
iv) Terms on changes of intent, where ap-

plicable. 
 

 
Article 7 

Access to traditional knowledge associated 
with genetic resources 

In accordance with domestic law, each 
Party shall take measures, as appropriate, 
with the aim of ensuring that traditional 
knowledge associated with genetic resources 
that is held by indigenous and local commu-
nities is accessed with the prior and informed 
consent or approval and involvement of these 
indigenous and local communities, and that 
mutually agreed terms have been established. 
 
 
 

Article 8 

Special considerations 

 
 
In the development and implementation of 

its access and benefit-sharing legislation or 
regulatory requirements, each Party shall: 

a) Create conditions to promote and en-
courage research which contributes to the 
conservation and sustainable use of biologi-
cal diversity, particularly in developing coun-
tries, including through simplified measures 
on access for non-commercial research pur-
poses, taking into account the need to address 

a change of intent for such research; 
 
b) Pay due regard to cases of present or 

imminent emergencies that threaten or dam-
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ters hälsa, som fastställts nationellt eller in-
ternationellt. Parterna får ta hänsyn till beho-
vet av ett snabbt tillträde till genetiska resur-
ser och en snabb och rimlig och rättvis för-
delning av den nytta som uppstår vid an-
vändning av sådana genetiska resurser, inklu-
sive tillträde till överkomliga behandlingar 
för behövande, särskilt i utvecklingsländer, 

c) beakta vikten av genetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk och deras särskilda 
roll för livsmedelsförsörjningen. 

 
 

Artikel 9 

Bidrag till bevarande och hållbart nyttjande 

 
Parterna ska uppmuntra användare och till-

handahållare att kanalisera den nytta som 
uppstår vid användning av genetiska resurser 
för att bevara den biologiska mångfalden och 
för ett hållbart nyttjande av dess beståndsde-
lar. 

 
Artikel 10 

Global multilateral mekanism för fördelning 
av nytta 

Parterna ska överväga behovet av och vill-
koren för en global multilateral mekanism för 
fördelning av nytta för att hantera en rimlig 
och rättvis fördelning av den nytta som upp-
står vid användning av genetiska resurser och 
traditionell kunskap som rör genetiska resur-
ser som förekommer i gränsöverskridande si-
tuationer eller för vilka det inte är möjligt att 
lämna eller erhålla informerat medgivande. 
Nyttan som delas av användare av genetiska 
resurser och traditionell kunskap som rör ge-
netiska resurser genom denna mekanism ska 
användas för att globalt stödja bevarandet av 
en biologisk mångfald och för ett hållbart 
nyttjande av dess beståndsdelar. 

 
 

Artikel 11 

Gränsöverskridande samarbete 

1. I de fall samma genetiska resurser hittas 
in situ inom territoriet hos mer än en part, ska 

age human, animal or plant health, as deter-
mined nationally or internationally. Parties 
may take into consideration the need for ex-
peditious access to genetic resources and ex-
peditious fair and equitable sharing of bene-
fits arising out of the use of such genetic re-
sources, including access to affordable treat-
ments by those in need, especially in devel-
oping countries; 

c) Consider the importance of genetic re-
sources for food and agriculture and their 
special role for food security 

 
 

Article 9 

Contribution to conservation and sustainable 
use 

The Parties shall encourage users and pro-
viders to direct benefits arising from the 
utilization of genetic resources towards the 
conservation of biological diversity and the 
sustainable use of its components. 

 
 

Article 10 

Global multilateral benefit-sharing mecha-
nism 

Parties shall consider the need for and mo-
dalities of a global multilateral benefit-
sharing mechanism to address the fair and 
equitable sharing of benefits derived from the 
utilization of genetic resources and tradi-
tional knowledge associated with genetic re-
sources that occur in transboundary situations 
or for which it is not possible to grant or ob-
tain prior informed consent. The benefits 
shared by users of genetic resources and tra-
ditional knowledge associated with genetic 
resources through this mechanism shall be 
used to support the conservation of biological 
diversity and the sustainable use of its com-
ponents globally. 

 
 

Article 11 

Transboundary cooperation 

1. In instances where the same genetic re-
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dessa parter sträva efter att på lämpligt sätt 
samarbeta med deltagande av berörda ur-
sprungliga och lokala samhällen, i förekom-
mande fall, i syfte att genomföra detta proto-
koll. 

2. Om samma traditionella kunskap som 
rör genetiska resurser delas av en eller flera 
ursprungliga och lokala samhällen hos flera 
av parterna, ska dessa parter sträva efter att, 
på lämpligt sätt, samarbeta med deltagande 
av berörda ursprungliga och lokala samhällen 
i syfte att genomföra målet för detta proto-
koll. 

 
Artikel 12 

 

Traditionell kunskap som rör genetiska re-
surser 

 
1. Vid genomförandet av sina skyldigheter 

enligt detta protokoll ska parterna i enlighet 
med nationell lagstiftning beakta ursprungli-
ga och lokala samhällens sedvanerätt, sam-
hällsregler och förfaranden, i förekommande 
fall, med avseende på traditionell kunskap 
som rör genetiska resurser. 

2. Parterna ska med effektivt deltagande av 
berörda ursprungliga och lokala samhällen 
inrätta mekanismer för att informera potenti-
ella användare av traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser om deras skyldigheter, 
inklusive åtgärder som görs tillgängliga ge-
nom förmedlingsinstitutionen för tillträde 
och rimlig och rättvis fördelning av den nytta 
som uppstår vid användningen av sådan kun-
skap. 

3. Parterna ska sträva efter att, på lämpligt 
sätt, stödja utvecklingen hos ursprungliga 
och lokala samhällen, inklusive kvinnor inom 
dessa samhällen, med 

a) samhällsregler i fråga om tillträde till 
traditionell kunskap som rör genetiska resur-
ser och rimlig och rättvis fördelning av den 
nytta som uppstår vid användning av sådan 
kunskap, 

b) minimikrav för gemensamt överens-
komna villkor för att säkra en rimlig och 
rättvis fördelning av den nytta som uppstår 
vid användning av traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser, och 

c) mallar med avtalsklausuler för fördel-

sources are found in situ within the territory 
of more than one Party, those Parties shall 
endeavour to cooperate, as appropriate, with 
the involvement of indigenous and local 
communities concerned, where applicable, 
with a view to implementing this Protocol. 

2. Where the same traditional knowledge 
associated with genetic resources is shared 
by one or more indigenous and local com-
munities in several Parties, those Parties shall 
endeavour to cooperate, as appropriate, with 
the involvement of the indigenous and local 
communities concerned, with a view to im-
plementing the objective of this Protocol. 

 
Article 12 

 

Traditional knowledge associated with Ge-
netic resources 

 
1. In implementing their obligations under 

this Protocol, Parties shall in accordance with 
domestic law take into consideration indige-
nous and local communities’ customary laws, 
community protocols and procedures, as ap-
plicable, respect to traditional knowledge as-
sociated with genetic resources. 

2. Parties, with the effective participation 
of the indigenous and local communities 
concerned, shall establish mechanisms to in-
form potential users of traditional knowledge 
associated with genetic resources about their 
obligations, including measures as made 
available through the Access and Benefit-
sharing Clearing-House for access to and fair 
and equitable sharing of benefits arising from 
the utilization of such knowledge. 

3. Parties shall endeavour to support, as 
appropriate, the development by indigenous 
and local communities, including women 
within these communities, of: 

a) Community protocols in relation to ac-
cess to traditional knowledge associated with 
genetic resources and the fair and equitable 
sharing of benefits arising out of the utiliza-
tion of such knowledge; 

b) Minimum requirements for mutually 
agreed terms to secure the fair and equitable 
sharing of benefits arising from the utiliza-
tion of traditional knowledge associated with 
genetic resources; and 
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ning av den nytta som uppstår vid använd-
ning av traditionell kunskap som rör genetis-
ka resurser. 

4. Parterna ska vid genomförandet av detta 
protokoll i möjligaste mån inte begränsa det 
sedvanliga nyttjandet och utbytet av genetis-
ka resurser och därmed förbundna traditionell 
kunskap inom och mellan ursprungliga och 
lokala samhällen i enlighet med målen i kon-
ventionen. 

 
Artikel 13 

Nationella kontaktpunkter och behöriga na-
tionella myndigheter 

 
1. Varje part ska utse en nationell kontakt-

punkt för tillträde och fördelning av nytta. 
Den nationella kontaktpunkten ska göra in-
formation tillgänglig enligt följande: 

a) För sökande som önskar tillträde till ge-
netiska resurser ska det finnas information 
om förfaranden för att erhålla informerat 
medgivande och om att upprätta gemensamt 
överenskomna villkor, inklusive fördelning 
av nytta. 

b) För sökande som vill få tillträde till tra-
ditionell kunskap som rör genetiska resurser 
ska det, när så är möjligt, på lämpligt sätt 
finnas information om förfaranden för att er-
hålla informerat medgivande eller godkän-
nande och deltagande av ursprungliga och 
lokala samhällen och om att upprätta gemen-
samt överenskomna villkor. 

c) Information om behöriga nationella 
myndigheter, relevanta ursprungliga och lo-
kala samhällen och relevanta aktörer. Den 
nationella kontaktpunkten ska ansvara för 
kontakten med sekretariatet. 

2. Varje part ska utse en eller flera behöriga 
nationella myndigheter för tillträde och för-
delning av nytta. De behöriga nationella 
myndigheterna ska, i enlighet med tillämpli-
ga nationella lagstiftningsmässiga, administ-
rativa eller politiska åtgärder, ansvara för att 
bevilja tillträde eller, i förekommande fall, 
utfärda skriftliga bevis om att tillträdeskraven 
är uppfyllda och ansvara för att ge råd om 
tillämpliga förfaranden och krav för att erhål-
la informerat medgivande och upprätta 
gemensamt överenskomna villkor. 

3. En part kan utse en enda myndighet för 

c) Model contractual clauses for benefit-
sharing arising from the utilization of tradi-
tional knowledge associated with genetic re-
sources. 

4. Parties, in their implementation of this 
Protocol, shall, as far as possible, not restrict 
the customary use and exchange of genetic 
resources and associated traditional knowl-
edge within and amongst indigenous and lo-
cal communities in accordance with the ob-
jectives of the Convention. 

 
Article 13 

National focal points and competent national 
authorities 

 
1. Each Party shall designate a national fo-

cal point on access and benefit-sharing. The 
national focal point shall make information 
available as follows: 

a) For applicants seeking access to genetic 
resources, information on procedures for ob-
taining prior informed consent and establish-
ing mutually agreed terms, including benefit-
sharing; 

 
b) For applicants seeking access to tradi-

tional knowledge associated with genetic re-
sources, where possible, information on pro-
cedures for obtaining prior informed consent 
or approval and involvement, as appropriate, 
of indigenous and local communities and es-
tablishing mutually agreed terms including 
benefit-sharing; and 

c) Information on competent national au-
thorities, relevant indigenous and local com-
munities and relevant stakeholders. The na-
tional focal point shall be responsible for liai-
son with the Secretariat. 

2. Each Party shall designate one or more 
competent national authorities on access and 
benefit-sharing. Competent national authori-
ties shall, in accordance with applicable na-
tional legislative, administrative or policy 
measures, be responsible for granting access 
or, as applicable, issuing written evidence 
that access requirements have been met and 
be responsible for advising on applicable 
procedures and requirements for obtaining 
prior informed consent and entering into mu-
tually agreed terms. 
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att utföra båda uppgifterna som kontaktpunkt 
och behörig nationell myndighet. 

4. Senast den dagen som detta protokoll 
träder i kraft ska varje part meddela sekreta-
riatet om kontaktuppgifterna till den nationel-
la kontaktpunkten och den behöriga nationel-
la myndigheten eller de behöriga nationella 
myndigheterna. Om en part utser fler än en 
behörig nationell myndighet ska den meddela 
sekretariatet relevant information om dessa 
myndigheters respektive ansvarsområden. I 
förekommande fall ska denna information 
åtminstone ange vilken behörig myndighet 
som ansvarar för eftersökta genetiska resur-
ser. Varje part ska omedelbart meddela sek-
retariatet om man utser en annan nationell 
kontaktpunkt eller ändrar kontaktuppgifter 
eller ansvarsområden vid den behöriga natio-
nella myndigheten eller de behöriga nationel-
la myndigheterna. 

5. Sekretariatet ska göra information som 
erhålls enligt punkt 4 ovan tillgänglig via 
förmedlingsinstitutionen för tillträde och för-
delning av nytta. 

 
Artikel 14 

Förmedlingsinstitution för tillträde och för-
delning av nytta och informationsutbyte 

 
1. Härmed inrättas en förmedlingsinstitu-

tion för tillträde och fördelning av nytta som 
en del av förmedlingsmekanismen enligt ar-
tikel 18.3 i konventionen. Den ska fungera 
som en samlingspunkt för utbyte av informa-
tion som rör tillträde och fördelning av nytta. 
Den ska särskilt ge tillträde till information 
från varje part om genomförandet av detta 
protokoll. 

2. Utan att det påverkar sekretesskyddet 
ska varje part ge förmedlingsinstitutionen för 
tillträde och fördelning av nytta tillträde till 
all information som krävs enligt detta proto-
koll samt information som krävs i enlighet 
med de beslut som fattats av partskonferen-
sen som fungerar som möte mellan parterna i 
detta protokoll. Informationen ska omfatta 

 
a) lagstiftningsmässiga, administrativa och 

politiska åtgärder om tillträde och fördelning 
av nytta, 

b) information om den nationella kontakt-

3. A Party may designate a single entity to 
fulfil the functions of both focal point and 
competent national authority. 

4. Each Party shall, no later than the date of 
entry into force of this Protocol for it, notify 
the Secretariat of the contact information of 
its national focal point and its competent na-
tional authority or authorities. Where a Party 
designates more than one competent national 
authority, it shall convey to the Secretariat, 
with its notification thereof, relevant infor-
mation on the respective responsibilities of 
those authorities. Where applicable, such in-
formation shall, at a minimum, specify which 
competent authority is responsible for the 
genetic resources sought. Each Party shall 
forthwith notify the Secretariat of any 
changes in the designation of its national fo-
cal point or in the contact information or re-
sponsibilities of its competent national au-
thority or authorities. 

5. The Secretariat shall make information 
received pursuant to paragraph 4 above 
through the Access and Benefit-sharing 
Clearing-House. 

 
Article 14 

The access and benefit-sharing clearing-
house and information-sharing 

 
1. An Access and Benefit-sharing Clearing-

House is hereby established as part of the 
clearing-house mechanism under Article 18, 
paragraph 3, of the Convention. It shall serve 
as a means for sharing of information related 
to access and benefit-sharing. In particular, it 
shall provide access to information made 
available by each Party relevant to the im-
plementation of this Protocol. 

2. Without prejudice to the protection of 
confidential information, each Party shall 
make available to the Access and Benefit-
sharing Clearing-House any information re-
quired by this Protocol, as well as informa-
tion required pursuant to the decisions taken 
by the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol. 
The information shall include: 

a) Legislative, administrative and policy 
measures on access and benefit-sharing; 
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punkten och den behöriga nationella myn-
digheten eller de behöriga nationella myn-
digheterna, och 

c) tillstånd eller motsvarande som utfärdas 
vid tidpunkten för tillträde som bevis för be-
slutet att lämna informerat medgivande och 
för upprättandet av gemensamt överenskom-
na villkor. 

3. Ytterligare information, om tillgänglig 
och på lämpligt sätt, kan omfatta 

a) relevanta behöriga myndigheter hos ur-
sprungliga och lokala samhällen och infor-
mation som har beslutats, 

b) mallar med avtalsklausuler, 
c) metoder och verktyg som har utvecklats 

för att övervaka genetiska resurser, och 
d) uppförandekoder och exempel på bästa 

praxis. 
4. Verksamhetsvillkoren för förmedlingsin-

stitutionen för tillträde och fördelning av nyt-
ta, inklusive rapporter om verksamheten, ska 
övervägas och beslutas av partskonferensen 
som fungerar som möte mellan parterna i det-
ta protokoll, och därefter ses över regelbun-
det. 

 
 

Artikel 15 

Efterlevnad av nationell lagstiftning eller 
myndighetskrav om tillträde och fördelning 

av nytta 

 
1. Varje part ska vidta lämpliga, effektiva 

och rimliga lagstiftningsmässiga, administra-
tiva eller politiska åtgärder för att säkerställa 
att genetiska resurser som utnyttjas inom 
dess jurisdiktion tillträds i enlighet med i för-
väg lämnat informativt medgivande och att 
gemensamt överenskomna villkor har upprät-
tats, på det sätt som krävs av den andra par-
tens nationella lagstiftning eller myndighets-
krav om tillträde och fördelning av nytta. 

2. Parterna ska vidta lämpliga, effektiva 
och rimliga åtgärder för att hantera situatio-
ner om de åtgärder som antagits i enlighet 
med punkt 1 ovan inte efterlevs. 

 
3. Parterna ska, i möjligaste mån och på 

lämpligt sätt, samarbeta vid påstådda över-
trädelser av nationell lagstiftning eller myn-
dighetskrav om tillträde och fördelning av 

b) Information on the national focal point 
and competent national authority or authori-
ties; and 

 
c) Permits or their equivalent issued at the 

time of access as evidence of the decision to 
grant prior informed consent and of the es-
tablishment of mutually agreed terms. 

 
3. Additional information, if available and 

as appropriate, may include: 
a) Relevant competent authorities of in-

digenous and local communities, and infor-
mation as so decided; 

b) Model contractual clauses; 
c) Methods and tools developed to monitor 

genetic resources; and 
d) Codes of conduct and best practices. 
 
4. The modalities of the operation of the 

Access and Benefit-sharing Clearing-House, 
including reports on its activities, shall be 
considered and decided upon by the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol at its first meeting, 
and kept under review thereafter. 

 
 

Article 15 

Compliance with domestic legislation or 
regulatory requirements on access and bene-

fit-sharing 

 
1. Each Party shall take appropriate, effec-

tive and proportionate legislative, administra-
tive or policy measures to provide that ge-
netic resources utilized within its jurisdiction 
have been accessed in accordance with prior 
informed consent and that mutually agreed 
terms have been established, as required by 
the domestic access and benefit-sharing leg-
islation or regulatory requirements of the 
other Party. 

2. Parties shall take appropriate, effective 
and proportionate measures to address situa-
tions of non-compliance with measures 
adopted in accordance with paragraph 1 
above. 

3. Parties shall, as far as possible and as 
appropriate, cooperate in cases of alleged 
violation of domestic access and benefit-
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nytta som avses i punkt 1 ovan. 
 

Artikel 16 

Efterlevnad av nationell lagstiftning eller 
myndighetskrav om tillträde och fördelning 
av nytta för traditionell kunskap som rör ge-

netiska resurser 

1. Varje part ska på lämpligt sätt vidta 
lämpliga, effektiva och rimliga lagstift-
ningsmässiga, administrativa eller politiska 
åtgärder för att säkerställa att traditionell 
kunskap som rör genetiska resurser som ut-
nyttjas inom deras jurisdiktion tillträds i en-
lighet med i förväg lämnat informerat med-
givande eller godkännande och deltagande av 
ursprungliga och lokala samhällen och att 
gemensamt överenskomna villkor har upprät-
tats, på det sätt som krävs enligt den andra 
partens lagstiftning eller myndighetskrav om 
tillträde och fördelning av nytta där sådana 
ursprungliga och lokala samhällen är beläg-
na. 

2. Varje part ska vidta lämpliga, effektiva 
och rimliga åtgärder för att hantera situatio-
ner om de åtgärder som antagits i enlighet 
med punkt 1 ovan inte efterlevs. 

 
3. Parterna ska, i möjligaste mån och på 

lämpligt sätt, samarbeta vid påstådda över-
trädelser av nationell lagstiftning eller myn-
dighetskrav om tillträde och fördelning av 
nytta som avses i punkt 1 ovan. 

 
Artikel 17 

Övervakning av användning av genetiska re-
surser 

1. För att främja efterlevnad ska varje part 
på lämpligt sätt vidta åtgärder för att överva-
ka och öka insynen när det gäller använd-
ningen av genetiska resurser. Sådana åtgärder 
ska omfatta 

a) att utse en eller flera kontrollpunkter en-
ligt följande: 

i) Utsedda kontrollpunkter ska på lämpligt 
sätt samla in eller ta emot relevant informa-
tion om informerade medgivanden, om käl-
lan för den genetiska resursen, om upprättan-
det av gemensamt överenskomna villkor 
och/eller användningen av genetiska resurser, 

sharing legislation or regulatory requirements 
referred to in paragraph 1 above. 

 
Article 16 

Compliance with domestic legislation or 
Regulatory requirements on access and bene-
fit-sharing for traditional knowledge associ-

ated with genetic resources 

1. Each Party shall take appropriate, effec-
tive and proportionate legislative, administra-
tive or policy measures, as appropriate, to 
provide that traditional knowledge associated 
with genetic resources utilized within their 
jurisdiction has been accessed in accordance 
with prior informed consent or approval and 
involvement of indigenous and local com-
munities and that mutually agreed terms have 
been established, as required by domestic ac-
cess and benefit-sharing legislation or regula-
tory requirements of the other Party where 
such indigenous and local communities are 
located. 

 
2. Each Party shall take appropriate, effec-

tive and proportionate measures to address 
situations of non-compliance with measures 
adopted in accordance with paragraph 1 
above. 

3. Parties shall, as far as possible and as 
appropriate, cooperate in cases of alleged 
violation of domestic access and benefit-
sharing legislation or regulatory requirements 
referred to in paragraph 1 above. 

 
Article 17 

Monitoring the utilization of genetic re-
sources 

1. To support compliance, each Party shall 
take measures, as appropriate, to monitor and 
to enhance transparency about the utilization 
of genetic resources. Such measures shall in-
clude: 

a) The designation of one or more check-
points, as follows: 

i) Designated checkpoints would collect or 
receive, as appropriate, relevant information 
related to prior informed consent, to the 
source of the genetic resource, to the estab-
lishment of mutually agreed terms, and/or to 
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på lämpligt sätt, 
ii) Varje part ska, på lämpligt sätt och ut-

ifrån de särskilda förutsättningarna för en ut-
sedd kontrollpunkt, kräva att användare av 
genetiska resurser tillhandahåller en utsedd 
kontrollpunkt de uppgifter som anges i punk-
ten ovan. Varje part ska vidta lämpliga, ef-
fektiva och politiska åtgärder för att hantera 
situationer om detta inte efterlevs. 

 
iii) Sådan information, inklusive interna-

tionellt erkända intyg om efterlevnad där så-
dana finns, ska på lämpligt sätt och utan att 
påverka sekretesskyddet, överlämnas till re-
levanta nationella myndigheter, till den part 
som lämnar informerat medgivande och till 
förmedlingsinstitutionen för tillträde och för-
delning av nytta. 

iv) Kontrollpunkterna ska vara effektiva 
och bör ha funktioner som är relevanta för 
genomförandet av denna punkt a. De bör 
vara relevanta för användningen av genetiska 
resurser, eller för insamlingen av relevant in-
formation under, bland annat, alla steg i 
forskning, utveckling, innovation, förbere-
delser för kommersialisering och kommersia-
lisering. 

b) uppmuntra de som använder och de som 
tillhandahåller genetiska resurser att införa 
bestämmelser om gemensamt överenskomna 
villkor för att utbyta information om att 
genomföra sådana villkor, inklusive genom 
rapporteringskrav, och 

c) uppmuntra användningen av kostnadsef-
fektiva kommunikationsverktyg och -system. 

2. Ett tillstånd eller motsvarande som ut-
färdats i enlighet med artikel 6.3 e och som 
görs tillgängligt för förmedlingsinstitutionen 
för tillträde och fördelning av nytta, ska utgö-
ra ett internationellt erkänt intyg om efterlev-
nad. 

3. Ett internationellt erkänt intyg om efter-
levnad ska fungera som bevis för att den ge-
netiska resursen som intyget omfattar har till-
trätts i enlighet med ett i förväg lämnat in-
formerat medgivande och att gemensamt 
överenskomna villkor har upprättats på det 
sätt som krävs enligt den nationella lagstift-
ningen eller myndighetskrav om tillträde och 
fördelning av nytta hos den part som lämnar 
informerat medgivande. 

4. Det internationellt erkända intyget om 
efterlevnad ska innehålla följande uppgifter, 

the utilization of genetic resources, as appro-
priate; 

ii) Each Party shall, as appropriate and de-
pending on the particular characteristics of a 
designated checkpoint, require users of ge-
netic resources to provide the information 
specified in the above paragraph at a desig-
nated checkpoint. Each Party shall take ap-
propriate, effective and proportionate meas-
ures to address situations of non-compliance; 

iii) Such information, including from inter-
nationally recognized certificates of compli-
ance where they are available, will, without 

prejudice to the protection of confidential 
information, be provided to relevant national 
authorities, to the Party providing prior in-
formed consent and to the Access and Bene-
fit-sharing Clearing-House, as appropriate; 

iv) Checkpoints must be effective and 
should have functions relevant to implemen-
tation of this subparagraph (a). They should 
be relevant to the utilization of genetic re-
sources, or to the collection of relevant in-
formation at, inter alia, any stage of research, 
development, innovation 
pre‑commercialization or commercialization. 

 
b) Encouraging users and providers of ge-

netic resources to include provisions in mu-
tually agreed terms to share information on 
the implementation of such terms, including 
through reporting requirements; and 

 
c) Encouraging the use of cost-effective 

communication tools and systems. 
2. A permit or its equivalent issued in ac-

cordance with Article 6, paragraph 3 (e) and 
made available to the Access and Benefit-
sharing Clearing-House, shall constitute an 
internationally recognized certificate of com-
pliance. 

3. An internationally recognized certificate 
of compliance shall serve as evidence that the 
genetic resource which it covers has been ac-
cessed in accordance with prior informed 
consent and that mutually agreed terms have 
been established, as required by the domestic 
access and benefit-sharing legislation or 
regulatory requirements of the Party provid-
ing prior informed consent. 

 
4. The internationally recognized certificate 

of compliance shall contain the following 
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om de inte är konfidentiella: 
 
a) Utfärdande myndighet. 
b) Datum för utfärdande. 
c) Tillhandahållare. 
d) En unik identifiering för intyget. 
e) Information om den person eller myn-

dighet som har beviljats informerat medgi-
vande. 

f) Ämne eller genetiska resurser som om-
fattas av intyget. 

g) En bekräftelse om att gemensamt över-
enskomma villkor har upprättats. 

h) En bekräftelse om att informerat medgi-
vande har inhämtats. 

i) Kommersiell och/eller icke-kommersiell 
användning. 

 
 

Artikel 18 

Efterlevnad av gemensamt överenskomna 
villkor 

 
1. Vid genomförandet av artikel 6.3 g i och 

artikel 7, ska parterna uppmuntra de som till-
handahåller och de som utnyttjar genetiska 
resurser och/eller traditionell kunskap som 
rör genetiska resurser att införa bestämmelser 
om gemensamt överenskomna villkor som 
när så är lämpligt omfattar tvistlösning inklu-
sive 

a) den jurisdiktion som ska hantera tvist-
lösningsprocesser, 

b) den tillämpliga lagen, och/eller 
c) möjligheter till alternativ tvistlösning 

som medling eller skiljedom. 
2. Varje part ska säkerställa att det finns 

möjligheter att söka upprättelse i deras rätts-
system, som överensstämmer med tillämpliga 
rättsliga krav, vid tvister som uppstår i fråga 
om gemensamt överenskomna villkor. 

3. Varje part ska på lämpligt sätt vidta ef-
fektiva åtgärder i fråga om 

a) tillträde till rättslig prövning, och 
b) användning av mekanismer om ömsesi-

digt erkännande och verkställighet av ut-
ländska domar och skiljedomar. 

4. Denna artikels effektivitet ska utvärderas 
av partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll i enlighet 
med artikel 31 i detta protokoll. 

minimum information when it is not confi-
dential: 

a) Issuing authority; 
b) Date of issuance; 
c) The provider; 
d) Unique identifier of the certificate; 
e) The person or entity to whom prior in-

formed consent was granted; 
 
f) Subject-matter or genetic resources cov-

ered by the certificate; 
g) Confirmation that mutually agreed terms 

were established; 
h) Confirmation that prior informed con-

sent was obtained; and 
i) Commercial and/or non-commercial use. 

 
 

 
Article 18 

Compliance with mutually agreed terms 

 
 

1. In the implementation of Article 6, para-
graph 3 (g) (i) and Article 7, each Party shall 
encourage providers and users of genetic re-
sources and/or traditional knowledge associ-
ated with genetic resources to include provi-
sions in mutually agreed terms to cover, 
where appropriate, dispute resolution includ-
ing: 

a) The jurisdiction to which they will sub-
ject any dispute resolution processes; 

b) The applicable law; and/or 
c) Options for alternative dispute resolu-

tion, such as mediation or arbitration. 
2. Each Party shall ensure that an opportu-

nity to seek recourse is available under their 
legal systems, consistent with applicable ju-
risdictional requirements, in cases of disputes 
arising from mutually agreed terms. 

3. Each Party shall take effective measures, 
as appropriate, regarding: 

a) Access to justice; and 
b) The utilization of mechanisms regarding 

mutual recognition and enforcement of for-
eign judgments and arbitral awards. 

4. The effectiveness of this article shall be 
reviewed by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol in accordance with Article 31 of this 
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Artikel 19 

Mallar med avtalsklausuler 

1. Varje part ska på lämpligt sätt uppmunt-
ra utvecklingen, uppdateringen och använd-
ningen av sektoriella och sektorsövergripan-
de mallar med avtalsklausuler för gemensamt 
överenskomna villkor. 

2. Partskonferensen som fungerar som 
möte mellan parterna i detta protokoll ska re-
gelbundet skaffa sig en uppfattning om an-
vändningen av sektoriella och sektorsöver-
gripande mallar med avtalsklausuler. 

 
 

 
Artikel 20 

Uppförandekoder, riktlinjer och bästa praxis 
och/eller standarder 

 
1. Varje part ska på lämpligt sätt uppmunt-

ra utvecklingen, uppdateringen och använd-
ningen av frivilliga uppförandekoder, riktlin-
jer och bästa praxis och/eller standarder i 
samband med tillträde och fördelning av nyt-
ta. 

2. Den partskonferens som fungerar som 
möte mellan parterna i detta protokoll ska re-
gelbundet skaffa sig en uppfattning om an-
vändningen av frivilliga uppförandekoder, 
riktlinjer och bästa praxis och/eller standar-
der och överväga att anta specifika uppföran-
dekoder, riktlinjer och bästa praxis och/eller 
standarder. 

 
 

Artikel 21 
 

Ökad medvetenhet 

 
Varje part ska vidta åtgärder för att höja 

medvetenheten om vikten av genetiska resur-
ser och traditionell kunskap som rör genetis-
ka resurser och frågor om tillträde och för-
delning av nytta. Sådana åtgärder kan bland 
annat omfatta att 

Protocol.
 

Article 19 

Model contractual clauses 

1. Each Party shall encourage, as appropri-
ate, the development, update and use of sec-
toral and cross-sectoral model contractual 
clauses for mutually agreed terms. 

 
2. The Conference of the Parties serving as 

the meeting of the Parties to this Protocol 
shall periodically take stock of the use of sec-
toral and cross-sectoral model contractual 
clauses. 

 
 
 

Article 20 

Codes of conduct, guidelines and best prac-
tices and/or standards 

 
1. Each Party shall encourage, as appropri-

ate, the development, update and use of vol-
untary codes of conduct, guidelines and best 
practices and/or standards in relation to ac-
cess and benefit-sharing. 

2. The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol 
shall periodically take stock of the use of 
voluntary codes of conduct, guidelines and 
best practices and/or standards and consider 
the adoption of specific codes of conduct, 
guidelines and best practices and/or stan-
dards. 
 
 

Article 21 
 

Awareness-raising 

 
Each Party shall take measures to raise 

awareness of the importance of genetic re-
sources and traditional knowledge associated 
with genetic resources, and related access 
and benefit-sharing issues. Such measures 
may include, inter alia: 

a) Promotion of this Protocol, including its 
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a) främja detta protokoll och dess mål,
b) organisera möten med ursprungliga och 

lokala samhällen och relevanta aktörer, 
 
c) upprätta och underhålla en hjälptjänst för 

ursprungliga och lokala samhällen och rele-
vanta aktörer, 

d) sprida information via en nationell för-
medlingsinstitution, 

e) främja frivilliga uppförandekoder, rikt-
linjer och bästa praxis och/eller standarder i 
samråd med ursprungs- och lokalsamhällen 
och relevanta aktörer, 

f) på lämpligt sätt främja nationella, regio-
nala och internationella erfarenhetsutbyten, 

 
g) utbilda de som använder och de som 

tillhandahåller genetiska resurser och tradi-
tionell kunskap som rör genetiska resurser 
om deras skyldigheter vid tillträde och för-
delning av nytta, 

h) involvera ursprungliga och lokala sam-
hällen och relevanta aktörer i genomförandet 
av detta protokoll, och 

i) höja medvetenheten om samhällsregler 
och förfaranden hos ursprungliga och lokala 
samhällen. 

 
 
 

Artikel 22 

Kapacitet 

 
1. Parterna ska samarbeta för att bygga upp 

och utveckla kapacitet och för att förstärka 
mänskliga resurser och institutionell kapaci-
tet för att effektivt genomföra detta protokoll 
i parter som är utvecklingsländer, särskilt hos 
de minst utvecklade länderna och de små ös-
taterna bland dessa, och parter med över-
gångsekonomier, inklusive genom befintliga 
globala, regionala, delregionala och nationel-
la institutioner och organisationer. I det här 
avseendet bör parterna underlätta deltagande 
av ursprungliga och lokala samhällen och re-
levanta aktörer, inklusive icke-statliga orga-
nisationer och den privata sektorn. 

 
2. Behovet hos parter som är utvecklings-

länder, och särskilt de minst utvecklade län-
derna och de små östaterna bland dessa, och 

objective;
b) Organization of meetings of indigenous 

and local communities and relevant stake-
holders; 

c) Establishment and maintenance of a help 
desk for indigenous and local communities 
and relevant stakeholders; 

d) Information dissemination through a na-
tional clearing-house; 

e) Promotion of voluntary codes of con-
duct, guidelines and best practices and/or 
standards in consultation with indigenous and 
local communities and relevant stakeholders; 

f) Promotion of, as appropriate, domestic, 
regional and international exchanges of ex-
perience; 

g) Education and training of users and pro-
viders of genetic resources and traditional 
knowledge associated with genetic resources 
about their access and benefit-sharing obliga-
tions; 

h) Involvement of indigenous and local 
communities and relevant stakeholders in the 
implementation of this Protocol; and 

i) Awareness-raising of community proto-
cols and procedures of indigenous and local 
communities. 
 
 

Article 22 

Capacity 

 
1. The Parties shall cooperate in the capac-

ity-building, capacity development and 
strengthening of human resources and institu-
tional capacities to effectively implement this 
Protocol in developing country Parties, in 
particular the least developed countries and 
small island developing States among them, 
and Parties with economies in transition, in-
cluding through existing global, regional, 
subregional and national institutions and or-
ganizations. In this context, Parties should 
facilitate the involvement of indigenous and 
local communities and relevant stakeholders, 
including non-governmental organizations 
and the private sector. 

2. The need of developing country Parties, 
in particular the least developed countries 
and small island developing States among 
them, and Parties with economies in transi-
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parter med övergångsekonomier, av finansi-
ella resurser i enlighet med relevanta be-
stämmelser i konventionen ska beaktas vid 
kapacitetsuppbyggnad och -utveckling för att 
genomföra detta protokoll. 

3. Till grund för lämpliga åtgärder i sam-
band med genomförandet av detta protokoll 
ska utvecklingsländer, särskilt de minst ut-
vecklade länderna och de små östaterna 
bland dessa, och parter med övergångseko-
nomier, identifiera sina nationella kapacitets-
behov och prioriteringar genom egna utvär-
deringar av den nationella kapaciteten. I detta 
arbete ska sådana parter stödja kapacitetsbe-
hov och prioriteringar för ursprungliga och 
lokala samhällen och relevanta aktörer, så-
som de har identifierat dem, och lägga sär-
skild tonvikt på kvinnors kapacitetsbehov 
och prioriteringar. 

4. Till stöd för genomförandet av detta pro-
tokoll kan kapacitetsuppbyggnad och -
utveckling bland annat omfatta följande 
nyckelområden: 

a) Kapacitet att genomföra och uppfylla 
skyldigheterna i detta protokoll. 

b) Kapacitet att förhandla fram gemensamt 
överenskomna villkor. 

c) Kapacitet att utveckla, införa och verk-
ställa nationella lagstiftningsmässiga, admi-
nistrativa och politiska åtgärder om tillträde 
och fördelning av nytta. 

d) Länders kapacitet att utveckla sin endo-
gena forskningsförmåga för att förädla sina 
egna genetiska resurser. 

5. Åtgärder i enlighet med punkterna 1 till 
4 ovan kan bland annat omfatta 

a) rättslig och institutionell utveckling, 
b) att främja jämlikhet och rättvisa vid för-

handlingar, till exempel utbildning för att 
förhandla gemensamt överenskomna villkor, 

c) att övervaka och kontrollera regelefter-
levnad, 

d) att använda de bästa tillgängliga kom-
munikationsverktygen och internetbaserade 
systemen för aktiviteter i fråga om tillträde 
och fördelning av nytta, 

e) att utveckla och använda värderingsme-
toder, 

f) bioprospektering med tillhörande forsk-
ning och taxonomiska studier, 

g) tekniköverföring samt infrastruktur och 
teknisk kapacitet för att skapa en hållbar tek-
niköverföring, 

tion for financial resources in accordance 
with the relevant provisions of the Conven-
tion shall be taken fully into account for ca-
pacity-building and development to imple-
ment this Protocol. 

3. As a basis for appropriate measures in 
relation to the implementation of this Proto-
col, developing country Parties, in particular 
the least developed countries and small is-
land developing States among them, and Par-
ties with economies in transition should iden-
tify their national capacity needs and priori-
ties through national capacity self-
assessments. In doing so, such Parties should 
support the capacity needs and priorities of 
indigenous and local communities and rele-
vant stakeholders, as identified by them, em-
phasizing the capacity needs and priorities of 
women. 

4. In support of the implementation of this 
Protocol, capacity-building and development 
may address, inter alia, the following key ar-
eas: 

a) Capacity to implement, and to comply 
with the obligations of, this Protocol; 

b) Capacity to negotiate mutually agreed 
terms; 

c) Capacity to develop, implement and en-
force domestic legislative, administrative or 
policy measures on access and benefit-
sharing; and 

d) Capacity of countries to develop their 
endogenous research capabilities to add value 
to their own genetic resources. 

5. Measures in accordance with paragraphs 
1 to 4 above may include, inter alia: 

a) Legal and institutional development; 
b) Promotion of equity and fairness in ne-

gotiations, such as training to negotiate mu-
tually agreed terms; 

c) The monitoring and enforcement of 
compliance; 

d) Employment of best available communi-
cation tools and Internet-based systems for 
access and benefit-sharing activities; 

 
e) Development and use of valuation meth-

ods; 
f) Bioprospecting, associated research and 

taxonomic studies; 
g) Technology transfer, and infrastructure 

and technical capacity to make such technol-
ogy transfer sustainable; 
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h) att förbättra hur aktiviteterna för tillträde 
och fördelning av nytta bidrar till att bevara 
den biologiska mångfalden och ett hållbart 
nyttjande av dess beståndsdelar, 

i) särskilda åtgärder för att öka kapaciteten 
hos relevanta aktörer i fråga om tillträde och 
fördelning av nytta, och 

j) särskilda åtgärder för att öka kapaciteten 
hos ursprungliga och lokala samhällen med 
tonvikt på att öka kvinnors kapacitet inom 
dessa samhällen när det gäller tillträde till 
genetiska resurser och/eller traditionell kun-
skap som rör genetiska resurser. 

6. Information om initiativ för att skapa 
och utveckla kapacitet på nationell, regional 
och internationell nivå, i enlighet med punk-
terna 1 till 5 ovan, ska tillhandahållas för-
medlingsinstitutionen för tillträde och fördel-
ning av nytta i syfte att främja samverkan 
och samordning inom kapacitetsuppbyggnad 
och -utveckling för tillträde och fördelning 
av nytta. 

 
 

Artikel 23 

Tekniköverföring, samverkan och samarbete 

 
I enlighet med artiklarna 15, 16, 18 och 19 

i konventionen ska parterna samverka och 
samarbeta inom tekniska och vetenskapliga 
forsknings- och utvecklingsprogram, inklusi-
ve bioteknisk forskningsverksamhet, för att 
genomföra målen i detta protokoll. Parterna 
åtar sig att främja och uppmuntra tillgången 
till teknik för, och överföring av teknik till, 
utvecklingsländer, och särskilt de minst ut-
vecklade länderna och de små östaterna 
bland dessa, och parter med övergångseko-
nomier, för att möjliggöra utveckling och 
förstärkning av en sund och praktisk teknisk 
och vetenskaplig grund för att uppnå målen i 
konventionen och detta protokoll. Om möj-
ligt och lämpligt ska sådant samarbete äga 
rum hos och med en part eller de parter som 
tillhandahåller genetiska resurser och som är 
ursprungsland eller ursprungsländer för så-
dana resurser eller en part eller parter som 
har förvärvat de genetiska resurserna i enlig-
het med konventionen. 

 
 

h) Enhancement of the contribution of ac-
cess and benefit-sharing activities to the con-
servation of biological diversity and the sus-
tainable use of its components; 

i) Special measures to increase the capacity 
of relevant stakeholders in relation to access 
and benefit-sharing; and 

j) Special measures to increase the capacity 
of indigenous and local communities with 
emphasis on enhancing the capacity of 
women within those communities in relation 
to access to genetic resources and/or tradi-
tional knowledge associated with genetic re-
sources. 

6. Information on capacity-building and 
development initiatives at national, regional 
and international levels, undertaken in accor-
dance with paragraphs 1 to 5 above, should 
be provided to the Access and Benefit-
sharing Clearing-House with a view to pro-
moting synergy and coordination on capac-
ity-building and development for access and 
benefit-sharing. 

 
 

Article 23 

Technology transfer, collaboration and co-
operation 

In accordance with Articles 15, 16, 18 and 
19 of the Convention, the Parties shall col-
laborate and cooperate in technical and scien-
tific research and development programmes, 
including biotechnological research activi-
ties, as a means to achieve the objective of 
this Protocol. The Parties undertake to pro-
mote and encourage access to technology by, 
and transfer of technology to, developing 
country Parties, in particular the least devel-
oped countries and small island developing 
States among them, and Parties with econo-
mies in transition, in order to enable the de-
velopment and strengthening of a sound and 
viable technological and scientific base for 
the attainment of the objectives of the Con-
vention and this Protocol. Where possible 
and appropriate such collaborative activities 
shall take place in and with a Party or the 
Parties providing genetic resources that is the 
country or are the countries of origin of such 
resources or a Party or Parties that have ac-
quired the genetic resources in accordance 
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Artikel 24 

 

Icke-parter 

Parterna ska uppmuntra icke-parter att följa 
detta protokoll och att bidra med lämplig in-
formation till förmedlingsinstitutionen för 
tillträde och fördelning av nytta. 

 
 

Artikel 25 

Finansiell mekanism och finansiella resurser 

1. Med avseende på finansiella resurser för 
att genomföra detta protokoll ska parterna ta 
hänsyn till bestämmelserna i artikel 20 i kon-
ventionen. 

2. Den finansiella mekanismen i konven-
tionen ska vara finansiell mekanism för pro-
tokollet. 

3. I fråga om kapacitetsuppbyggnad och -
utveckling som avses i artikel 22 i detta pro-
tokoll ska partskonferensen som fungerar 
som möte mellan parterna i detta protokoll, 
vid vägledning om den finansiella mekanism 
som avses i punkt 2 ovan, för övervägande av 
partskonferensen, beakta behovet hos parter 
som är utvecklingsländer, och särskilt de 
minst utvecklade länderna och de små östa-
terna bland dessa, och parter med övergångs-
ekonomier, för finansiella resurser, liksom 
kapacitetsbehov och prioriteringar hos ur-
sprungliga och lokala samhällen, inklusive 
kvinnor inom dessa samhällen. 

 
 
4. I samband med punkt 1 ovan ska parter-

na även beakta behoven hos parter som är ut-
vecklingsländer, och särskilt de minst ut-
vecklade länderna och de små östaterna 
bland dessa, och parter med övergångseko-
nomier, i deras ansträngningar för att identi-
fiera och genomföra sina krav på kapacitets-
uppbyggnad och -utveckling för att genomfö-
ra detta protokoll. 

 
5. Vägledningen om den finansiella meka-

nismen i konventionen för relevanta beslut av 
partskonferensen, inklusive de beslut som 

with the Convention.
 
 

Article 24 
 

Non-parties 

The Parties shall encourage non-Parties to 
adhere to this Protocol and to contribute ap-
propriate information to the Access and 
Benefit-sharing Clearing-House. 

 
 

Article 25 

Financial mechanism and resources 

1. In considering financial resources for the 
implementation of this Protocol, the Parties 
shall take into account the provisions of Arti-
cle 20 of the Convention. 

2. The financial mechanism of the Conven-
tion shall be the financial mechanism for this 
Protocol. 

3. Regarding the capacity-building and de-
velopment referred to in Article 22 of this 
Protocol, the Conference of the Parties serv-
ing as the meeting of the Parties to this Pro-
tocol, in providing guidance with respect to 
the financial mechanism referred to in para-
graph 2 above, for consideration by the Con-
ference of the Parties, shall take into account 
the need of developing country Parties, in 
particular the least developed countries and 
small island developing States among them, 
and of Parties with economies in transition, 
for financial resources, as well as the capac-
ity needs and priorities of indigenous and lo-
cal communities, including women within 
these communities. 

4. In the context of paragraph 1 above, the 
Parties shall also take into account the needs 
of the developing country Parties, in particu-
lar the least developed countries and small is-
land developing States among them, and of 
the Parties with economies in transition, in 
their efforts to identify and implement their 
capacity-building and development require-
ments for the purposes of the implementation 
of this Protocol. 

5. The guidance to the financial mechanism 
of the Convention in relevant decisions of the 
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fattats innan detta protokoll antagits, ska på 
motsvarande sätt vara tillämplig för bestäm-
melserna i denna artikel. 

6. Parter som är utvecklade länder får ock-
så tillhandahålla, och parter som är utveck-
lingsländer och parter med övergångsekono-
mier utnyttja, finansiella resurser och andra 
resurser för att genomföra bestämmelserna i 
protokollet genom bilaterala, regionala och 
multilaterala kanaler. 

 
 

Artikel 26 
 

Partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll 

1. Partskonferensen ska fungera som möte 
mellan parterna i detta protokoll. 

2. Parter i konventionen som inte är parter i 
detta protokoll får delta som observatörer i 
förhandlingarna vid varje möte i partskonfe-
rensen som fungerar som möte mellan par-
terna i detta protokoll. När partskonferensen 
fungerar som möte mellan parterna i detta 
protokoll ska beslut enligt detta protokoll en-
dast fattas av de stater som är parter i det. 

 
3. När partskonferensen fungerar som möte 

mellan parterna i detta protokoll ska med-
lemmar av partskonferensens presidium som 
företräder en part i konventionen, men som 
vid tidpunkten inte är part i detta protokoll, 
ersättas av en medlem som ska väljas av och 
bland parterna i detta protokoll. 

 
4. Partskonferensen som fungerar som 

möte mellan parterna i detta protokoll ska re-
gelbundet granska genomförandet av detta 
protokoll och ska, inom ramen för sitt man-
dat, fatta nödvändiga beslut för att främja ett 
effektivt genomförande av protokollet. Den 
ska utföra de uppgifter som den tilldelas i 
detta protokoll och ska 

a) utfärda rekommendationer i frågor som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
protokoll, 

b) inrätta underorgan som bedöms vara 
nödvändiga för att genomföra detta protokoll, 

 
c) söka och utnyttja, när så är lämpligt, 

tjänster och bistånd, samt information, från 

Conference of the Parties, including those 
agreed before the adoption of this Protocol, 
shall apply, mutatis mutandis, to the provi-
sions of this Article. 

6. The developed country Parties may also 
provide, and the developing country Parties 
and the Parties with economies in transition 
avail themselves of, financial and other re-
sources for the implementation of the provi-
sions of this Protocol through bilateral, re-
gional and multilateral channels. 

 
 

Article 26 
 

Conference of the parties serving as the 
meeting of the parties to this protocol 

1. The Conference of the Parties shall serve 
as the meeting of the Parties to this Protocol. 

2. Parties to the Convention that are not 
Parties to this Protocol may participate as ob-
servers in the proceedings of any meeting of 
the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol. When 
the Conference of the Parties serves as the 
meeting of the Parties to this Protocol, deci-
sions under this Protocol shall be taken only 
by those that are Parties to it. 

3. When the Conference of the Parties 
serves as the meeting of the Parties to this 

Protocol, any member of the Bureau of the 
Conference of the Parties representing a 
Party to the Convention but, at that time, not 
a Party to this Protocol, shall be substituted 
by a member to be elected by and from 
among the Parties to this Protocol. 

4. The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol 
shall keep under regular review the imple-
mentation of this Protocol and shall make, 
within its mandate, the decisions necessary to 
promote its effective implementation. It shall 
perform the functions assigned to it by this 
Protocol and shall: 

a) Make recommendations on any matters 
necessary for the implementation of this Pro-
tocol; 

b) Establish such subsidiary bodies as are 
deemed necessary for the implementation of 
this Protocol; 

c) Seek and utilize, where appropriate, the 
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behöriga internationella organisationer samt 
mellanstatliga och icke-statliga organisatio-
ner, 

d) fastställa form och tidpunkter för den in-
formation som ska lämnas in i enlighet med 
artikel 29 i detta protokoll och överväga så-
dan information liksom rapporter från under-
organ, 

e) överväga och anta ändringar i detta pro-
tokoll och dess bilaga, efter behov, samt 
eventuella andra bilagor till detta protokoll, 
som anses nödvändiga för att genomföra det-
ta protokoll, och 

f) utöva sådana övriga funktioner som kan 
krävas för att genomföra detta protokoll. 

 
5. Procedurregler för partskonferensen och 

konventionens finansiella bestämmelser ska 
tillämpas, på motsvarande sätt, enligt detta 
protokoll, utom när något annat beslutas med 
konsensus av partskonferensen som fungerar 
som möte mellan parterna i detta protokoll. 

 
6. Det första mötet för partskonferensen 

som fungerar som möte mellan parterna i det-
ta protokoll ska sammankallas av sekretaria-
tet och hållas samtidigt med det första mötet 
för partskonferensen som är planerat att hål-
las efter dagen för protokollets ikraftträdan-
de. Senare ordinarie möten för partskonfe-
rensen som fungerar som möte mellan par-
terna i detta protokoll ska hållas samtidigt 
med ordinarie möten för partskonferensen, 
om inte annat beslutas av partskonferensen 
som fungerar som möte mellan parterna i det-
ta protokoll. 

 
7. Extra möten med partskonferensen som 

fungerar som möte mellan parterna i detta 
protokoll ska hållas vid sådana andra tider 
som kan anses nödvändiga av partskonferen-
sen som fungerar som möte mellan parterna i 
detta protokoll, eller på skriftlig begäran av 
någon part, under förutsättning att begäran 
inom sex månader efter det att den delgivits 
parterna av sekretariatet stöds av åtminstone 
en tredjedel av parterna. 

 
8. Förenta nationerna, dess fackorgan och 

Internationella atomenergiorganet, liksom 
varje stat som är medlem eller observatör i 
dessa och som inte är part i konventionen, får 
företrädas som observatör vid möten i parts-

services and cooperation of, and information 
provided by, competent international organi-
zations and intergovernmental and non-
governmental bodies; 

d) Establish the form and the intervals for 
transmitting the information to be submitted 
in accordance with Article 29 of this Protocol 
and consider such information as well as re-
ports submitted by any subsidiary body; 

e) Consider and adopt, as required, 
amendments to this Protocol and its Annex, 
as well as any additional annexes to this Pro-
tocol, that are deemed necessary for the im-
plementation of this Protocol; and 

f) Exercise such other functions as may be 
required for the implementation of this Pro-
tocol. 

5. The rules of procedure of the Conference 
of the Parties and financial rules of the Con-
vention shall be applied, mutatis mutandis, 
under this Protocol, except as may be other-
wise decided by consensus by the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol. 

6. The first meeting of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Par-
ties to this Protocol shall be convened by the 
Secretariat and held concurrently with the 
first meeting of the Conference of the Parties 
that is scheduled after the date of the entry 
into force of this Protocol. Subsequent ordi-
nary meetings of the Conference of the Par-
ties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol shall be held concurrently with 
ordinary meetings of the Conference of the 
Parties, unless otherwise decided by the Con-
ference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to this Protocol. 

7. Extraordinary meetings of the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol shall be held at 
such other times as may be deemed necessary 
by the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol, or 
at the written request of any Party, provided 
that, within six months of the request being 
communicated to the Parties by the Secre-
tariat, it is supported by at least one third of 
the Parties. 

8. The United Nations, its specialized 
agencies and the International Atomic En-
ergy Agency, as well as any State member 
thereof or observers thereto not party to the 
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konferensen som fungerar som möte mellan 
parterna i detta protokoll. Varje annan instans 
eller myndighet, nationell eller internationell, 
statlig eller icke-statlig, som är behörig inom 
frågor som omfattas av detta protokoll och 
som har meddelat sekretariatet om sin önskan 
att företrädas som observatör vid ett möte i 
partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll kan ges till-
träde, såvida inte minst en tredjedel av par-
terna motsäger sig detta. Om inte annat före-
skrivs i denna artikel ska tillträde och delta-
gande för observatörer omfattas av de proce-
durregler som anges i artikel 5 ovan. 

 
 

 
 

 
Artikel 27 

Underorgan 

1. Varje underorgan som inrättas genom el-
ler enligt konventionen kan tjäna detta proto-
koll, inklusive efter ett beslut av partskonfe-
rensen som fungerar som möte mellan par-
terna i detta protokoll. I varje sådant beslut 
ska anges vilka uppgifter som ska utföras. 

2. Parter i konventionen som inte är parter i 
detta protokoll får delta som observatörer i 
förhandlingarna vid möten i sådana underor-
gan. När ett underorgan till konventionen tjä-
nar som underorgan till detta protokoll ska 
beslut enligt detta protokoll endast fattas av 
parterna i detta protokoll. 

 
3. När ett underorgan till konventionen ut-

för uppgifter i frågor som rör detta protokoll, 
ska medlemmar av underorganets presidium 
som företräder en part i konventionen men 
som vid tidpunkten inte är part i detta proto-
koll, ersättas av en medlem som ska väljas av 
och bland parterna i protokollet. 

 
 
 

Artikel 28 

Sekretariat 

 
1.  Det sekretariat som upprättas genom ar-

Convention, may be represented as observers 
at meetings of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol. Anybody or agency, whether na-
tional or international, governmental or non-
governmental, that is qualified in matters 
covered by this Protocol and that has in-
formed the Secretariat of its wish to be repre-
sented at a meeting of the Conference of the 
Parties serving as a meeting of the Parties to 
this Protocol as an observer, may be so ad-
mitted, unless at least one third of the Parties 
present object. Except as otherwise provided 
in this Article, the admission and participa-
tion of observers shall be subject to the rules 
of procedure, as referred to in paragraph 5 
above. 

 
 
 

Article 27 

Subsidiary bodies 

1. Any subsidiary body established by or 
under the Convention may serve this Proto-
col, including upon a decision of the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Protocol. Any such deci-
sion shall specify the tasks to be undertaken. 

2. Parties to the Convention that are not 
Parties to this Protocol may participate as ob-
servers in the proceedings of any meeting of 
any such subsidiary bodies. When a subsidi-
ary body of the Convention serves as a sub-
sidiary body to this Protocol, decisions under 
this Protocol shall be taken only by Parties to 
this Protocol. 

3. When a subsidiary body of the Conven-
tion exercises its functions with regard to 
matters concerning this Protocol, any mem-
ber of the bureau of that subsidiary body rep-
resenting a Party to the Convention but, at 
that time, not a Party to this Protocol, shall be 
substituted by a member to be elected by and 
from among the Parties to this Protocol. 

 
 

Article 28 

Secretariat 
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tikel 24 i konventionen ska fungera som sek-
retariat för detta protokoll. 

2. Artikel 24.1 i konventionen om sekreta-
riatets funktioner ska gälla på motsvarande 
sätt för detta protokoll. 

3. I den mån kostnaderna för sekretariatets 
tjänster för detta protokoll är urskiljbara ska 
parterna i protokollet stå för dessa. Vid det 
första mötet med partskonferensen som fun-
gerar som möte mellan parterna i detta proto-
koll ska det beslutas om nödvändiga budget-
medel för detta. 

 
 

Artikel 29 

Övervakning och rapportering 

Varje part ska övervaka genomförandet av 
sina skyldigheter enligt detta protokoll och 
ska, vid tidpunkter och i format som fastställs 
av partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll, rapportera 
till partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll om vidtagna 
åtgärder för att genomföra detta protokoll. 
 
 
 

 
Artikel 30 

Förfaranden och mekanismer för att främja 
efterlevnad av detta protokoll 

Partskonferensen som fungerar som möte 
mellan parterna i detta protokoll ska vid sitt 
första möte överväga och godkänna samar-
betsförfaranden och institutionella mekanis-
mer för att främja efterlevnad av bestämmel-
serna i detta protokoll och utreda fall av bris-
tande efterlevnad. Dessa förfaranden och 
mekanismer ska, när så är lämpligt, inbegripa 
bestämmelser om att erbjuda råd eller hjälp. 
De ska vara skilda från, och inte påverkas av, 
förfarandena och mekanismerna för tvistlös-
ning enligt artikel 27 i konventionen. 
 
 
 
 
 
 

1. The Secretariat established by Article 24 
of the Convention shall serve as the secre-
tariat to this Protocol. 

2. Article 24, paragraph 1, of the Conven-
tion on the functions of the Secretariat shall 
apply, mutatis mutandis, to this Protocol. 

3. To the extent that they are distinct, the 
costs of the secretariat services for this Pro-
tocol shall be met by the Parties hereto. The 
Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall, 
at its first meeting, decide on the necessary 
budgetary arrangements to this end. 

 
 

Article 29 

Monitoring and reporting 

Each Party shall monitor the implementa-
tion of its obligations under this Protocol, 
and shall, at intervals and in the format to be 
determined by the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol, report to the Conference of the Par-
ties serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol on measures that it has taken to 
implement this Protocol. 

 
 
 

Article 30 

Procedures and mechanisms to promote 
compliance with this protocol 

The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Protocol 
shall, at its first meeting, consider and ap-
prove cooperative procedures and institu-
tional mechanisms to promote compliance 
with the provisions of this Protocol and to 
address cases of non-compliance. These pro-
cedures and mechanisms shall include provi-
sions to offer advice or assistance, where ap-
propriate. They shall be separate from, and 
without prejudice to, the dispute settlement 
procedures and mechanisms under Article 27 
of the Convention. 
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Artikel 31 

Utvärdering och översyn 

 
Partskonferensen som fungerar som möte 

mellan parterna i detta protokoll ska utvärde-
ra protokollets effektivitet fyra år efter det att 
detta protokoll träder i kraft och därefter vid 
tidpunkter som fastställs av partskonferensen 
som fungerar som möte mellan parterna i det-
ta protokoll. 

 
 

Artikel 32 

Undertecknande 

Detta protokoll ska stå öppet för under-
tecknande av parterna i konventionen vid 
Förenta nationernas högkvarter i New York 
från och med den 2 februari 2011 till och 
med den 1 februari 2012. 

 
 
 

Artikel 33 
 

Ikraftträdande 

 
1. Detta protokoll ska träda i kraft på den 

nittionde dagen efter den dag då det femtion-
de ratifikations-, godtagande-, godkännande- 
eller anslutningsinstrumentet från stater eller 
organisationer för regional ekonomisk integ-
ration som är parter i konventionen har depo-
nerats.  

2. Detta protokoll ska träda i kraft för en 
stat eller organisation för regional ekonomisk 
integration som ratificerar, godtar eller god-
känner detta protokoll eller ansluter sig till 
detta efter deponeringen av det femtionde in-
strumentet som avses i punkt 1 ovan, på den 
nittionde dagen efter den dag då den staten 
eller organisationen för regional ekonomisk 
integration deponerat sitt ratifikations-, god-
tagande-, godkännande- eller anslutningsin-
strument, eller den dag då konventionen trä-
der i kraft för den staten eller organisationen 
för regional ekonomisk integration, om den-

 
Article 31 

Assessment and review 

 
The Conference of the Parties serving as 

the meeting of the Parties to this Protocol 
shall undertake, four years after the entry into 
force of this Protocol and thereafter at inter-
vals determined by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties 
to this Protocol, an evaluation of the effec-
tiveness of this Protocol. 

 
Article 32 

Signature 

This Protocol shall be open for signature by 
Parties to the Convention at the United Na-
tions Headquarters in New York, from 2 Feb-
ruary 2011 to 1 February 2012. 

 
 
 

 
Article 33 

 

Entry into force 

 
1. This Protocol shall enter into force on 

the ninetieth day after the date of deposit of 
the fiftieth instrument of ratification, accep-
tance, approval or accession by States or re-
gional economic integration organizations 
that are Parties to the Convention. 

 
2. This Protocol shall enter into force for a 

State or regional economic integration or-
ganization that ratifies, accepts or approves 
this Protocol or accedes thereto after the de-
posit of the fiftieth instrument as referred to 
in paragraph 1 above, on the ninetieth day af-
ter the date on which that State or regional 
economic integration organization deposits 
its instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, or on the date on which 
the Convention enters into force for that State 
or regional economic integration organiza-
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na dag är den senare.  
3. Vad gäller punkterna 1 och 2 ovan får ett 

instrument som deponeras av en organisation 
för regional ekonomisk integration inte med-
räknas i tillägg till de instrument som har de-
ponerats av organisationens medlemsstater. 

 
 

Artikel 34 

Reservationer 

Inga reservationer får göras till detta proto-
koll. 

 
Artikel 35 

Frånträde 

 
1. När som helst efter två år från den dag 

då detta protokoll har trätt i kraft för en part 
kan denna part frånträda protokollet genom 
skriftlig underrättelse till depositarien.  

2. Varje sådant frånträde ska äga rum efter 
utgången av ett år från den dag då depositari-
en mottagit denna underrättelse eller på så-
dan senare dag som kan anges i underrättel-
sen om frånträdet.  

 
 
 

Artikel 36 

Autentiska texter 

Originalet till detta protokoll, vars arabiska, 
engelska, franska, kinesiska, ryska och 
spanska texter har lika giltighet, ska depone-
ras hos Förenta nationernas generalsekretera-
re. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta protokoll på angivna datum. 

Upprättat i Nagoya den 29 oktober 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tion, whichever shall be the later. 
 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 
above, any instrument deposited by a re-
gional economic integration organization 
shall not be counted as additional to those 
deposited by member States of such organi-
zation. 
 
 

Article 34 

Reservations 

No reservations may be made to this Proto-
col. 

 
 

Article 35 

Withdrawal 

1. At any time after two years from the date 
on which this Protocol has entered into force 
for a Party, that Party may withdraw from 
this Protocol by giving written notification to 
the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take place 
upon expiry of one year after the date of its 
receipt by the Depositary, or on such later 
date as may be specified in the notification of 
the withdrawal. 
 
 

Article 36 

Authentic texts 

The original of this Protocol, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorized to that effect, have signed 
this Protocol on the dates indicated. 

Done at Nagoya on this twenty-ninth day 
of October, two thousand and ten. 
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Bilaga 
 

 
Monetär och icke-monetär nytta  
 

1. Monetär nytta kan omfatta, men är inte 
begränsat till  

a) avgifter för tillträde/avgift per insamlat 
eller på annat sätt förvärvat prov,  

b) förskottsbetalningar,  
c) betalningar vid milstolpar,  
d) betalningar av royalty,  
e) licensavgifter vid kommersialisering,  
 
f) särskilda avgifter som ska betalas till 

förvaltningsfonder som stödjer ett bevarande 
och ett hållbart nyttjande av biologisk mång-
fald,  

g) löner och förmånsvillkor där så gemen-
samt överenskommits,  

h) forskning,  
i) samriskföretag,  
j) gemensamt ägande av relevanta immate-

riella rättigheter.  
 
2. Icke-monetär nytta kan omfatta, men är 

inte begränsat till  
a) utbyte av forsknings- och utvecklingsre-

sultat,  
b) samverkan, samarbete och bidrag till 

forsknings- och utvecklingsprogram, särskilt 
bioteknisk forskningsverksamhet, om möjligt 
hos den part som tillhandahåller de genetiska 
resurserna,  

c) deltagande i produktutveckling,  
d) samverkan, samarbete och bidrag för ut-

bildning,  
e) tillträde till ex situ-anläggningar med 

genetiska resurser och databaser,  
f) överföring av kunskap och teknik till den 

som tillhandahåller genetiska resurser på rim-
liga och välvilliga villkor, inbegripet på för-
månliga och gynnsamma villkor när så över-
enskoms, och särskilt kunskap och teknik 
som använder genetiska resurser, inklusive 
bioteknik, eller som är relevanta för att beva-
ra och hållbart nyttja den biologiska mång-
falden,  

g) förstärka kapaciteten för tekniköverfö-
ring, 

  
h) institutionell kapacitetsuppbyggnad,  

 
 

 
Annex 
 
 
Monetary and non-monetary benefits 
 

1. Monetary benefits may include, but not 
be limited to: 

a) Access fees/fee per sample collected or 
otherwise acquired; 

b) Up-front payments; 
c) Milestone payments; 
d) Payment of royalties; 
e) Licence fees in case of commercializa-

tion; 
f) Special fees to be paid to trust funds 

supporting conservation and sustainable use 
of biodiversity; 

 
g) Salaries and preferential terms where 

mutually agreed; 
h) Research funding; 
i) Joint ventures; 
j) Joint ownership of relevant intellectual 

property rights. 
 
2. Non-monetary benefits may include, but 

not be limited to: 
a) Sharing of research and development re-

sults; 
b) Collaboration, cooperation and contribu-

tion in scientific research and development 
programmes, particularly biotechnological 
research activities, where possible in the 
Party providing genetic resources; 

c) Participation in product development; 
d) Collaboration, cooperation and contribu-

tion in education and training; 
e) Admittance to ex situ facilities of genetic 

resources and to databases; 
f) Transfer to the provider of the genetic 

resources of knowledge and technology un-
der fair and most favourable terms, including 
on concessional and preferential terms where 
agreed, in particular, knowledge and technol-
ogy that make use of genetic resources, in-
cluding biotechnology, or that are relevant to 
the conservation and sustainable utilization 
of biological diversity; 

g) Strengthening capacities for technology 
transfer; 
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i) mänskliga och materiella resurser för att 
stärka kapaciteten för förvaltning och ge-
nomdrivande av tillträdesregler,  

j) utbildning med anknytning till genetiska 
resurser med fullt deltagande av länder som 
tillhandahåller genetiska resurser, och när så 
är möjligt, i dessa länder,  

k) tillträde till vetenskaplig information 
som rör bevarande och hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald, inklusive biologiska in-
venteringar och taxonomiska studier,  

l) bidrag till den lokala ekonomin,  
m) forskning inriktad på prioriterade be-

hov, som hälsa och livsmedelsförsörjning, 
med beaktande av lokal användning av gene-
tiska resurser hos den part som tillhandahål-
ler genetiska resurser,  

n) institutionella och professionella relatio-
ner som kan uppkomma till följd av en över-
enskommelse om tillträde och fördelning av 
nytta och senare samarbetsaktiviteter,  

o) nytta för livsmedel och försörjning,  
p) socialt erkännande,  
q) gemensamt ägande av relevanta immate-

riella rättigheter. 

h) Institutional capacity-building; 
i) Human and material resources to 

strengthen the capacities for the administra-
tion and enforcement of access regulations; 

j) Training related to genetic resources with 
the full participation of countries providing 
genetic resources, and where possible, in 
such countries; 

k) Access to scientific information relevant 
to conservation and sustainable use of bio-
logical diversity, including biological inven-
tories and taxonomic studies; 

l) Contributions to the local economy; 
m) Research directed towards priority 

needs, such as health and food security, tak-
ing into account domestic uses of genetic re-
sources in the Party providing genetic re-
sources; 

n) Institutional and professional relation-
ships that can arise from an access and bene-
fit-sharing agreement and subsequent col-
laborative activities; 

o) Food and livelihood security benefits; 
p) Social recognition; 

q) Joint ownership of relevant intellectual 
property rights. 
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