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КРАТКА ОБОСНОВКА

В член 15 от Конвенцията за биологичното разнообразие, която придоби своя 
окончателен вид по време на Срещата на високо равнище за Земята в Рио де Жанейро 
през 1992 г., се определят следните принципи:
- държавите имат суверенни права върху своите биологични ресурси;
- достъпът до генетични ресурси изисква наличието на предварително постигнато 

взаимно съгласие;
- ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, се поделят по 

справедлив и равноправен начин с държавата, осигуряваща ресурсите.

В Конвенцията за биологичното разнообразие се упоменават и традиционните знания 
на коренните и местните общности относно използването на биологичните ресурси и 
равноправното поделяне на ползите, произтичащи от използването на такива знания.

При все това въздействието на Конвенцията за биологичното разнообразие на практика 
е ограничено. Преговорите за приемането на протокол за достъпа до генетични ресурси 
и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното 
използване, започнаха едно десетилетие след влизането в сила на Конвенцията за 
биологичното разнообразие. Резултатът от тези преговори, които приключиха през 
2010 г., е Протоколът от Нагоя, който сега вече е подписан от ЕС и от всички негови 
държави членки.

Протоколът от Нагоя съдържа разпоредби, чиято цел е да се установят по-предвидими 
условия за достъпа до генетични ресурси; да се осигури поделяне на ползите между 
ползвателите и доставчиците на генетични ресурси и, в крайна сметка, да се гарантира, 
че се използват единствено придобитите по законен път генетични ресурси, като се 
съблюдава принципът на предварително информирано съгласие и се спазват 
взаимноизгодните условия. Ето защо Протоколът от Нагоя е важен инструмент за борба 
срещу биопиратството. 

Сега, повече от две десетилетия след финализирането на Конвенцията за биологичното 
разнообразие, е крайно време да се приложи рамката за прилагането на нейните 
принципи относно достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна 
подялба на ползите, като същевременно се допринася за опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти, в съответствие с 
целите на Конвенцията за биологичното разнообразие. С оглед на дванадесетата среща 
на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която 
предстои да се проведе през октомври 2014 г. в Южна Корея, това изисква
своевременното ратифициране и влизане в сила на Протокола от Нагоя и приемането на 
регламент на ЕС за прилагането на този протокол.  

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да предложи на Парламента да даде своето одобрение.
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