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ĪSS PAMATOJUMS

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD), kuras galīgā teksta izstrādi pabeidza 
1992. gada Zemes sammitā Riodežaneiro, 15. pantā ir noteikti šādi principi:
– valstīm ir suverēnas tiesības uz saviem bioloģiskajiem resursiem;
– lai iegūtu piekļuvi ģenētiskajiem resursiem, ir jāsniedz iepriekš norunāta piekrišana, un 

šādu piekrišanu sniedz, savstarpēji vienojoties;
– ieguvumus, kas radušies no ģenētisko resursu izmantošanas, sadala taisnīgi un vienlīdzīgi 

ar valsti, kas šos resursus sniedz.

KBD arī attiecas uz pamatiedzīvotāju kopienu un vietējo kopienu tradicionālajām zināšanām 
par bioloģisko resursu izmantošanu un uz vienlīdzīgu tādu ieguvumu sadali, kuri radušies 
šādu zināšanu izmantošanas rezultātā. Tomēr KBD bija neliela ietekme uz reālo praksi. 
Desmit gadus pēc KBD stāšanās spēkā sākās sarunas par protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem 
resursiem un taisnīgu un vienlīdzīgu ieguvumu sadali. Šīs sarunas noslēdzās 2010. gadā, un to 
rezultātā tika izstrādāts Nagojas Protokols, kurš tagad ir jāparaksta ES un visām ES 
dalībvalstīm.

Nagojas Protokols satur noteikumus, kuru mērķis ir ieviest vieglāk paredzamus nosacījumus 
piekļuvei ģenētiskajiem resursiem, nodrošināt ieguvumu sadali starp ģenētisko resursu 
lietotājiem un sniedzējiem, kā arī nodrošināt, ka tikai likumīgi iegūtus ģenētiskos resursus 
izmanto saskaņā ar iepriekš norunātu piekrišanu un savstarpēji vienojoties. Tāpēc Nagojas 
Protokols ir nozīmīgs bioloģiskā pirātisma apkarošanas instruments. 

Tagad, kad pagājuši vairāk nekā divdesmit gadi pēc Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
pabeigšanas, ir pienācis laiks ieviest regulējumu, lai īstenotu tās principus attiecībā uz 
piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un taisnīgu un vienlīdzīgu ieguvumu sadali, tajā pašā laikā 
veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tās komponentu ilgtspējīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību mērķiem. Ņemot vērā Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību Līgumslēdzēju pušu konferences divpadsmito sanāksmi, kas notiks 
2014. gada oktobrī Dienvidkorejā, nepieciešams, lai tiktu ātri ratificēts un stātos spēkā 
Nagojas Protokols un tiktu pieņemta ES regula, ar ko šo protokolu īsteno.  

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.
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