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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V článku 15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD), ktorý bol finalizovaný počas Summitu 
Zeme v Riu v roku 1992, sa stanovili tieto zásady:
- štáty majú zvrchované práva na svoje biologické zdroje,
- na prístup ku genetickým zdrojom je potrebný predbežný súhlas po predchádzajúcom 

ohlásení, ktorý sa poskytuje na základe vzájomne dohodnutých podmienok,
- prínosy vyplývajúce z využívania genetických zdrojov treba spravodlivo a rovnocenne 

rozdeliť s krajinou, ktorá tieto zdroje poskytuje.

Dohovor o biologickej diverzite tiež odkazoval na tradičné vedomosti domorodých a 
miestnych komunít o využívaní biologických zdrojov a na rovnocenné spoločné využívanie 
prínosov vyplývajúcich z využívania týchto vedomostí.

V praxi však mal DBD len malý účinok. Desať rokov po nadobudnutí platnosti DBD sa začali 
rokovania o protokole týkajúce sa prístupu ku genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov. Tieto rokovania sa skončili v roku 2010 a ich 
výsledkom bol Protokol z Nagoje, ktorý teraz podpísala EÚ a všetky jej členské štáty.

Súčasťou Protokolu z Nagoje sú ustanovenia, ktorých cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie 
podmienky pre prístup ku genetických zdrojom; zabezpečiť spoločné využívanie prínosov 
medzi užívateľmi a poskytovateľmi genetických zdrojov a zároveň zaručiť, aby sa 
so zreteľom na predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení (PIC) a na obojstranne 
dohodnuté podmienky využívali len zákonne získané genetické zdroje. Z tohto dôvodu je 
Protokol z Nagoje dôležitým nástrojom na boj proti biopirátstvu.

Viac ako dvadsať rokov po finalizácii Dohovoru o biologickej diverzite je najvyšší čas 
vytvoriť rámec na uplatnenie zásad, ktoré sú v ňom sú uvedené a ktoré sa týkajú prístupu 
ku genetickým zdrojom, a na spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov a 
zároveň prispieť k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek, 
a to v súlade s cieľmi Dohovoru o biologickej diverzite. Skutočnosť, že v októbri 2014 sa 
bude v Južnej Kórei konať dvanáste zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru 
o biologickej diverzite, si vyžaduje rýchlu ratifikáciu Protokolu z Nagoje, jeho nadobudnutie 
platnosti a prijatie nariadenia EÚ, ktorým sa bude tento protokol vykonávať. 

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky Parlament udelil súhlas.
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