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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της συνόδου κορυφής του Ρίο το 1992, προβλέπει τις ακόλουθες αρχές στο άρθρο 15:
- τα κράτη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα επί των βιολογικών πόρων τους,
- η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους απαιτεί συναίνεση μετά από ενημέρωση και 

χορηγείται με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους,
- για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων θα πρέπει να 

προβλέπεται δίκαιο και ισότιμο μοίρασμα με τη χώρα που παρέχει τους πόρους.

Η CBD αναφέρθηκε επίσης στις παραδοσιακές γνώσεις των αυτοχθόνων και τοπικών 
κοινοτήτων όσον αφορά τη χρήση των βιολογικών πόρων και τη δίκαιη κατανομή των 
οφελών που απορρέουν από τη χρήση αυτών των γνώσεων.

Η CBD, ωστόσο, έχει μικρή επίδραση στις ισχύουσες πρακτικές. Μια δεκαετία μετά την 
έναρξη ισχύος της CBD, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για ένα πρωτόκολλο σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών. Οι 
διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν το 2010 και οδήγησαν στο πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια, το οποίο έχουν ήδη υπογράψει η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία πιο 
προβλέψιμων συνθηκών για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους· στην εξασφάλιση 
οφελών μεταξύ των χρηστών και των παρόχων γενετικών πόρων και, τέλος, στη διασφάλιση 
ότι χρησιμοποιούνται μόνο νομίμως αποκτηθέντες γενετικοί πόροι  σύμφωνα με την 
διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ) και τους αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους 
(ΜΑΤ). Για τον λόγο αυτό, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια είναι ένα σημαντικό εργαλείο για 
την καταπολέμηση της βιοπειρατείας. 

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης για τη 
Βιοποικιλότητα, είναι καιρός να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών 
της για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των 
οφελών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την 
αειφόρο χρήση των συστατικών στοιχείων της, σύμφωνα με τους στόχους της Σύμβασης για 
τη Βιολογική Ποικιλότητα. Ενόψει της δωδέκατης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Μερών 
της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 
2014 στη Νότια Κορέα, απαιτείται ταχεία επικύρωση και έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια καθώς και υιοθέτηση ενός κοινοτικού κανονισμού εφαρμογής του παρόντος 
πρωτοκόλλου.  

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει έγκριση.
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