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dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu z 
Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W sfinalizowanej na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Konwencji o różnorodności 
biologicznej w art. 15 określone zostały następujące zasady:
- państwa dysponują suwerennym prawem do swoich zasobów biologicznych,
- dostęp do zasobów genetycznych wymaga wydania świadomej zgody po uprzednim 

poinformowaniu i udzielany jest na podstawie wspólnie ustalonych warunków;
- korzyści wynikające z korzystania z zasobów genetycznych dzielone są w sprawiedliwy i 

równy sposób z krajami zapewniającymi te zasoby.

Konwencja odnosiła się również do tradycyjnej wiedzy społeczności tubylczych i ludności 
lokalnej na temat wykorzystania zasobów biologicznych i sprawiedliwego podziału korzyści 
wynikających z korzystania z tej wiedzy.

W rzeczywistości konwencja ma jednak mały wpływ na stosowane praktyki. Dziesięć lat po 
wejściu w życie tej konwencji rozpoczęły się negocjacje nad protokołem o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów. Negocjacje te zakończyły się w 2010 r., a w efekcie 
sporządzono protokół z Nagoi, podpisany już teraz również przez UE i wszystkie państwa 
członkowskie.

Protokół z Nagoi zawiera postanowienia, których celem jest określenie bardziej 
przewidywalnych warunków dostępu do zasobów genetycznych, zapewnienie podziału 
zysków między użytkowników a dostarczycieli zasobów genetycznych i wreszcie dołożenie 
starań, by jedynie zasoby genetyczne nabyte zgodnie z prawem były wykorzystywane w 
odniesieniu do procedury zgody po uprzednim poinformowaniu oraz do wzajemnie 
uzgodnionych warunków. Z tego względu protokół z Nogai jest ważnym instrumentem 
zwalczania piractwa biologicznego. 

Przeszło dwadzieścia lat po sfinalizowaniu Konwencji o różnorodności biologicznej nadszedł 
czas, by opracować ramy wprowadzenia w życie jej zasad dotyczących dostępu do zasobów 
genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z 
wykorzystania tych zasobów, przyczyniając się jednocześnie do zachowania różnorodności 
biologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania jej elementów składowych zgodnie z 
celami tej konwencji. Mając na uwadze dwunaste spotkanie konferencji stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej, które ma się odbyć w październiku 2014 r. w Korei Południowej, 
protokół z Nagoi wymaga szybkiej ratyfikacji i wejścia w życie, a także przyjęcia 
rozporządzenia UE, które go wdroży.  

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
Parlamentowi wydania zgody.
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