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EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția privind diversitatea biologică („convenția”) reprezintă principalul cadru 
internațional pentru măsuri de conservare a diversității biologice și de utilizare durabilă a 
componentelor acesteia, precum și pentru împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea resurselor genetice. Convenția, care numără în prezent 193 de părți 
semnatare, are o acoperire aproape universală. Uniunea Europeană și toate cele 27 de state 
membre ale sale sunt părți la convenție.

Articolul 15 din convenție stabilește un cadru general pentru accesul la resursele genetice și 
pentru împărțirea beneficiilor: el recunoaște autoritatea statelor de a determina accesul la 
resursele genetice ca parte a drepturilor lor suverane asupra resurselor naturale. Părților le 
revine obligația de a lua măsuri pentru facilitarea accesului la resursele lor genetice. În același 
timp, toate părțile au obligația de a lua măsuri legislative, administrative sau strategice pentru 
împărțirea corectă și echitabilă a rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare și a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea, fie ea comercială sau de altă natură, a resurselor 
genetice cu partea care furnizează aceste resurse.

Șefii de state și de guverne care au participat la Summitul mondial pentru dezvoltare durabilă 
din august 2002 au convenit să lanseze negocierile pentru un „regim internațional” privind 
accesul și împărțirea beneficiilor în cadrul convenției. La 29 octombrie 2010, cea de-a zecea 
Conferință a părților la convenție a adoptat Protocolul de la Nagoya privind accesul la 
resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea biologică (protocolul). 

Decizia Conferinței părților invită, de asemenea, părțile la convenție să semneze cât mai 
curând protocolul și să depună instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, 
după caz, în vederea asigurării intrării cât mai grabnice în vigoare a protocolului. Pentru a 
intra în vigoare, protocolul necesită cincizeci de ratificări.

Protocolul a fost deschis spre semnare la sediul ONU din New York, în perioada 
2 februarie 2011 – 1 februarie 2012. UE și majoritatea statelor sale membre au semnat 
Protocolul de la Nagoya1.

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia și-au exprimat angajamentul de 
a realiza o implementare și ratificare rapidă a Protocolului de la Nagoya în Uniune2.

Comisia a propus un regulament al Parlamentului European și al Consiliului3 de instituire a 
unui sistem de măsuri pentru implementarea Protocolului de la Nagoya în Uniune. 

Având în vedere cele de mai sus, este oportună încheierea de către Uniunea Europeană a 
Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică.

                                               
1 Cu excepția Letoniei, Maltei și Slovaciei.
2 Concluziile Consiliului din 20 decembrie 2010 (punctele 1 și 21), 23 iunie 2011 (punctul 14), Rezoluția 

Parlamentului European din 20 aprilie 2012 (punctul 101), Comunicarea Comisiei privind o strategie a 
UE în domeniul biodiversității pentru 2020 [COM(2011) 244] (acțiunea 20).

3 COM(2012) 576.
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 
alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European4,

întrucât:

(1) Uniunea și statele sale membre sau alăturat consensului celor 193 de părți la Convenția 
privind diversitatea biologică care au adoptat Protocolul de la Nagoya privind accesul 
la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din 
utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (Protocolul de la 
Nagoya) la 29 octombrie 2010.

(2) Uniunea și majoritatea statelor sale membre au semnat Protocolul de la Nagoya.

(3) Parlamentul European, Consiliul și Comisia și-au exprimat angajamentul de a 
implementa și ratifica rapid Protocolul de la Nagoya în Uniune5.

(4) Protocolul de la Nagoya trebuie aprobat în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și 
împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică.

                                               
4 JO C , , p. .
5 A se vedea Concluziile Consiliului din 20 decembrie 2010 (punctele 1 ș i  21), 23 iunie 2011 

(punctul 14), Rezoluția Parlamentului European din 20 aprilie 2012 (punctul 101), Comunicarea 
Comisiei privind o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 [COM(2011) 244] 
(acțiunea 20).
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Textul protocolului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii 
Europene, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 33 din protocol pentru a exprima 
consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații în temeiul protocolului. 

Depunerea instrumentului de aprobare are loc simultan cu depunerea instrumentelor statelor 
membre. 

În același timp, persoana desemnată depune declarația prevăzută în anexa la prezenta decizie, 
în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Convenția privind diversitatea biologică.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Consiliu
Președintele
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ANEXĂ 

DECLARAȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 
ALINEATUL (3) DIN CONVENȚIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ

„Uniunea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special articolul 191, este competentă să încheie acorduri internaționale și să 
pună în aplicare obligațiile ce decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor 
obiective:

– conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

– protejarea sănătății umane,

– folosirea prudentă și rațională a resurselor naturale;

– promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să soluționeze problemele 
regionale sau mondiale în domeniul mediului, inclusiv schimbărilor climatice.

În plus, Uniunea Europeană adoptă măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru crearea unui 
spațiu european de cercetare și pentru buna funcționare a pieței sale interne.

Uniunea Europeană declară că a adoptat deja instrumente cu caracter juridic obligatoriu 
pentru statele membre, care reglementează toate aspectele incluse în prezentul protocol.”


