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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Per 1992 m. Rio de Žaneire vykusią Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferenciją baigtos 
rengti Biologinės įvairovės konvencijos 15 straipsnyje nustatyti šie principai:
– valstybės turi suverenias teises į savo biologinius išteklius;
– norint naudotis genetiniais ištekliais, reikia gauti sutikimą, apie kurį pranešama iš anksto ir 

kuris suteikiamas bendrai sutartomis sąlygomis;
– naudojant genetinius išteklius gaunama nauda sąžiningai ir teisingai pasidalijama su 

išteklius teikiančia šalimi.

Biologinės įvairovės konvencijoje taip pat kalbama apie čiabuvių ir vietos bendruomenių 
tradicines žinias apie biologinių išteklių naudojimą ir apie teisingą naudos, gaunamos 
naudojantis tokiomis žiniomis, pasidalijimą.

Tačiau iš tikrųjų Biologinės įvairovės konvencija neturėjo didelės įtakos dabartinei praktikai. 
Praėjus dešimtmečiui po jos įsigaliojimo prasidėjo derybos dėl protokolo dėl galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos pasidalijimo. Šios derybos buvo 
baigtos 2010 m. parengus Nagojos protokolą, kurį dabar jau yra pasirašiusi ES ir visos jos 
valstybės narės. 

Į Nagojos protokolą įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama nustatyti labiau nuspėjamas 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais sąlygas, užtikrinti, kad genetinių išteklių naudotojai 
ir tiekėjai dalytųsi nauda, ir galiausiai užtikrinti, kad tik teisėtai įgyti genetiniai ištekliai būtų 
naudojami gavus sutikimą, apie kurį pranešama iš anksto, ir bendrai sutartomis sąlygomis. 
Todėl Nagojos protokolas yra svarbi kovos su biologiniu piratavimu priemonė. 

Praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams po Biologinės įvairovės konvencijos sudarymo, 
pats laikas įdiegti jos principų, susijusių su galimybe naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningu bei teisingu naudos pasidalijimu, įgyvendinimo sistemą, kartu padedant išsaugoti 
biologinę įvairovę ir užtikrinti tausų jos naudojimą pagal Biologinės įvairovės konvencijos 
tikslus. Atsižvelgiant į dvyliktąjį Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos 
susitikimą, kuris įvyks 2014 m. spalio mėn. Pietų Korėjoje, norint pasiekti šį tikslą, reikia 
greitai ratifikuoti Nagojos protokolą ir užtikrinti jo įsigaliojimą, taip pat patvirtinti ES 
reglamentą dėl šio protokolo įgyvendinimo.  

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.
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