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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V článku 15 Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen „Úmluva“), která byla dokončena 
během konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu roku 1992, byla stanovena 
následující pravidla:
– státy mají svrchovaná práva na své biologické zdroje,
– přístup ke genetickým zdrojům vyžaduje předchozí souhlas a musí být poskytnut za 

vzájemně dohodnutých podmínek,
– přínosy plynoucí z využívání genetických zdrojů musí být spravedlivě a rovnocenně 

sdíleny se zemí poskytující tyto zdroje.

Úmluva také odkazovala na tradiční znalosti domorodých a místních komunit o využívání 
biologických zdrojů a na rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z využívání takových 
znalostí. 

V praxi však měla Úmluva jen malý účinek. Deset let po vstupu Úmluvy v platnost začala 
jednání o protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném 
rozdělení přínosů. Tato jednání byla dokončena v roce 2010 a jejich výsledkem byl Nagojský 
protokol, který nyní EU a všechny její členské státy podepsaly. 

Součástí Nagojského protokolu jsou ustanovení, jejichž cílem je vytvořit předvídatelnější 
podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům, zajistit rozdělení přínosů mezi uživatele
a poskytovatele genetických zdrojů a konečně zajistit, aby byly používány jen legálně získané 
genetické zdroje, a to s ohledem na předchozí souhlas a vzájemně dohodnuté podmínky. Na 
tomto základě je Nagojský protokol důležitým nástrojem v boji proti biopirátství. 

Více než dvacet let po dokončení Úmluvy o biologické rozmanitosti je nejvyšší čas vytvořit 
rámec pro uplatnění pravidel přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivého
a rovnocenného rozdělování přínosů a zároveň přispívat k ochraně biologické rozmanitosti
a trvale udržitelnému využívání jejích složek, a to v souladu s cíli Úmluvy o biologické 
rozmanitosti. Skutečnost, že se v říjnu 2014 bude v Jižní Koreji konat dvanácté zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, vyžaduje rychlou ratifikaci 
Nagojského protokolu, jeho vstup v platnost a přijetí nařízení EU, kterým se tento protokol 
provádí. 

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.
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