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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Convenția privind diversitatea biologică (CDB), finalizată în timpul Summitul Pământului de 
la Rio în 1992, a stabilit următoarele principii la articolul 15:
- statele au drepturi suverane asupra resurselor lor biologice;
- accesul la resursele genetice necesită consimțământul prealabil în cunoștință de cauză și 

este acordat pe baza unor termeni conveniți de comun acord;
- beneficiile generate de folosirea resurselor genetice sunt împărțite în mod corect și 

echitabil cu țara care oferă resursele.

Convenția privind diversitatea biologică a menționat, de asemenea cunoștințele tradiționale 
ale comunităților indigene și locale privind utilizarea resurselor biologice și împărțirea 
echitabilă a beneficiilor rezultate din folosirea acestor cunoștințe.

Totuși Convenția privind diversitatea biologică a avut un impact redus asupra practicilor 
curente. La un deceniu de la intrarea în vigoare a Convenției privind diversitatea biologică, au 
început negocierile pentru un Protocol privind accesul la resursele genetice și împărțirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor. Aceste negocieri s-au încheiat în 2010 și au avut ca rezultat 
Protocolul de la Nagoya, pe care în prezent UE și toate statele membre ale UE l-au semnat.

Protocolul de la Nagoya cuprinde dispoziții care urmăresc să stabilească condiții mai 
previzibile pentru accesul la resursele genetice, să asigure distribuirea beneficiilor între 
utilizatorii și furnizorii de resurse genetice și, în sfârșit, să garanteze că sunt utilizate numai 
resursele obținute pe cale legală cu consimțământul prealabil în cunoștință de cauză (PIC) și 
pe baza termenilor conveniți de comun acord (MAT). Din aceste motive, Protocolul de la 
Nagoya reprezintă un instrument important pentru combaterea biopirateriei. 

La două decenii de la finalizarea Convenției privind diversitatea biologică a venit timpul să se 
instituie un cadru pentru punerea în aplicare a principiilor acesteia privind accesul la resursele 
genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor, contribuind, în același timp, la 
conservarea diversității biologice și la utilizarea sustenabilă a componentelor sale, în 
conformitate cu obiectivele Convenției privind diversitatea biologică. Având în vedere cea de 
a 12-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică, care va avea 
loc în Coreea de Sud, în octombrie 2014, este necesară ratificarea și intrarea în vigoare rapidă 
a Protocolului de la Nagoya și adoptarea unui regulament al UE de punere în aplicare a 
acestui protocol.  

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.
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