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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Convenção sobre a Diversidade Biológica («a Convenção) constitui o principal quadro 
internacional para as medidas de conservação da diversidade biológica, utilização sustentável 
dos seus componentes e partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos 
recursos genéticos. Contando atualmente 193 Partes, a Convenção tornou-se quase universal. 
A União Europeia e os seus 27 Estados-Membros são Partes na Convenção.

O artigo 15.º da Convenção estabelece um quadro geral para o acesso aos recursos genéticos e 
à partilha dos benefícios: reconhece que os Estados-Membros têm o poder de determinar o 
acesso aos recursos genéticos no âmbito dos seus direitos soberanos sobre os recursos 
naturais. As Partes são obrigadas a tomar medidas para facilitar o acesso aos seus recursos 
genéticos. Ao mesmo tempo, todas as Partes são obrigadas a tomar medidas legislativas, 
administrativas ou políticas para partilharem de forma justa e equitativa os resultados das 
atividades de investigação e desenvolvimento e os benefícios decorrentes da utilização, 
comercial ou não, dos recursos genéticos com a Parte que os fornece.

Os Chefes de Estado e de Governo que participaram na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, em agosto de 2002, decidiram iniciar negociações sobre um 
«regime internacional de acesso aos recursos e partilha dos benefícios no quadro da 
Convenção. Em 29 de outubro de 2010, a Décima Conferência das Partes na Convenção 
adotou o Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a Diversidade Biológica, relativo ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua 
utilização («o Protocolo). 

A decisão da Conferência das Partes convida também as Partes na Convenção a assinarem o 
Protocolo logo que possível e a depositarem, consoante o caso, os instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, a fim de assegurar a sua entrada em vigor o mais rapidamente 
possível. O Protocolo necessita de cinquenta ratificações para entrar em vigor.

O Protocolo ficou aberto para assinatura na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, de 2 de 
fevereiro de 2011 a 1 de fevereiro de 2012. A UE e a maioria dos seus Estados-Membros 
assinaram o Protocolo de Nagoia1.

O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão exprimiram o seu 
compromisso no sentido de uma aplicação e ratificação rápidas do Protocolo de Nagoia na 
União2.

A Comissão propôs um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho3 que estabelece 
um regime de medidas para aplicar o Protocolo de Nagoia na União. 

Tendo em conta o que precede, é oportuno que a União Europeia celebre o Protocolo de 
Nagoia à Convenção sobre a Diversidade Biológica, relativo ao acesso aos recursos genéticos 
e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização.

                                               
1 Com exceção da Letónia, de Malta e da Eslováquia.
2 Conclusões do Conselho de 20 de dezembro de 2010 (pontos 1 e 21), de 23 de junho de 2011 (ponto 

14), Resolução do Parlamento Europeu de 20 de abril de 2012 (n.° 101), Comunicação da Comissão 
sobre uma estratégia da UE em matéria de biodiversidade para 2020 (COM (2011) 244) (Ação 20).

3 COM(2012)576.
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O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 192.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a),

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Tendo em conta a aprovação do Parlamento Europeu4,

Considerando o seguinte:

(1) A União e os seus Estados-Membros aderiram ao consenso das 193 Partes na 
Convenção sobre a Diversidade Biológica que adotou o Protocolo de Nagoia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, relativo ao acesso aos recursos genéticos e 
à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização («o Protocolo 
de Nagoia), em 29 de outubro de 2010.

(2) A UE e a maioria dos seus Estados-Membros assinaram o Protocolo de Nagoia.

(3) O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão exprimiram o seu compromisso no 
sentido de uma execução e ratificação rápidas do Protocolo de Nagoia na União5.

(4) O Protocolo de Nagoia deve ser aprovado em nome da União Europeia,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

O Protocolo de Nagoia à Convenção sobre a Diversidade Biológica, relativo ao acesso aos 
recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização é 
aprovado em nome da União.

O texto do Protocolo acompanha a presente decisão.

                                               
4 JO C […] de […], p […].
5 Conclusões do Conselho de 20 de dezembro de 2010 (pontos 1 e 21), de 23 de junho de 2011 (ponto 

14), Resolução do Parlamento Europeu de 20 de abril de 2012 (n.° 101), Comunicação da Comissão 
sobre uma estratégia da UE em matéria de biodiversidade para 2020 (COM (2011) 244) (Ação 20).
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Artigo 2.º

O Presidente do Conselho deve designar a pessoa com poderes para proceder, em nome da 
União Europeia, ao depósito do instrumento de aprovação previsto no artigo 33.º do 
Protocolo, a fim de exprimir o consentimento da União Europeia em ficar vinculada pelo 
Protocolo. 

O depósito do instrumento de aprovação deve ter lugar simultaneamente com o dos 
instrumentos de aprovação dos Estados-Membros. 

Ao mesmo tempo, a pessoa designada deve depositar a declaração constante do anexo da
presente decisão, em conformidade com o artigo 34.º, n.º 3, da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica.

Artigo 3.º

A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Conselho
O Presidente
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ANEXO

DECLARAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA NOS TERMOS DO ARTIGO 34.º, N.º 3, DA 
CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA

«A União Europeia declara que, de acordo com o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nomeadamente o artigo 191.º, tem competência para celebrar acordos 
internacionais e executar as obrigações deles decorrentes que contribuam para a 
prossecução dos seguintes objetivos:

– preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente;

– proteção da saúde das pessoas,

– utilização prudente e racional dos recursos naturais;

– promoção de medidas a nível internacional que deem resposta a problemas 
ambientais regionais ou mundiais, designadamente as alterações climáticas.

Além disso, a União Europeia adota medidas a nível da União Europeia para a criação de 
um Espaço Europeu de Investigação e para o bom funcionamento do seu mercado interno.

A União Europeia declara que já adotou instrumentos jurídicos, vinculativos para os seus 
Estados-Membros, que abrangem todas as matérias reguladas pelo presente Protocolo.


