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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), que foi finalizada durante a Cimeira da 
Terra realizada no Rio em 1992, estabeleceu os seguintes princípios no seu artigo 15.°:
- os Estados têm direitos soberanos sobre os seus recursos biológicos,
- o acesso aos recursos genéticos requer prévia informação e consentimento e deve ser 

concedido em condições mutuamente acordadas,
- os benefícios derivados da utilização de recursos genéticos deverão ser partilhados de 

forma justa e equitativa com o país que fornece esses recursos.

A CDB também se referia ao conhecimento tradicional das comunidades indígenas e locais 
sobre a utilização dos recursos biológicos e à partilha equitativa dos benefícios derivados da 
utilização de tal conhecimento.

No entanto, a CDB teve um efeito limitado nas práticas concretas. Dez anos após a entrada 
em vigor da CDB, iniciaram-se as negociações sobre um protocolo relativo ao acesso aos 
recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios. Estas negociações foram 
concluídas em 2010 e conduziram ao Protocolo de Nagoia, que a UE e todos os seus 
Estados-Membros já assinaram.

O Protocolo de Nagoia contém disposições que visam criar condições mais previsíveis de 
acesso aos recursos genéticos, assegurar a partilha dos benefícios entre utilizadores e 
fornecedores de recursos genéticos e, por fim, garantir que apenas sejam utilizados recursos 
genéticos adquiridos legalmente, em conformidade com a prévia informação e consentimento 
(PIC) e os termos mutuamente acordados (TMA). Por este motivo, o Protocolo de Nagoia é 
um instrumento importante para combater a biopirataria. 

Mais de duas décadas após a finalização da Convenção sobre a Diversidade Biológica, chegou 
o momento de introduzir um quadro para a aplicação dos seus princípios, relativos ao acesso 
aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios, contribuindo, 
simultaneamente, para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável dos 
seus componentes, em conformidade com os objetivos da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica. Tendo em conta a 12.a reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, que se realizará em outubro de 2014, na Coreia do Sul, cumpre 
ratificar e fazer entrar rapidamente em vigor o Protocolo de Nagoia e adotar um regulamento 
UE de execução do referido protocolo.  

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê a 
sua aprovação.
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