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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki je bila dokončana na svetovnem vrhu v Rio de 
Janeiru leta 1992, v členu 15 vsebuje naslednja načela:
- države imajo suverene pravice nad svojimi biološkimi viri,
- za dostop do genskih virov je potrebna prostovoljna privolitev po poučitvi, dovoli pa se po 

vzajemno dogovorjenih pogojih,
- koristi, ki izhajajo iz uporabe teh virov, se pošteno in pravično delijo z državo, od koder 

izhajajo.

Konvencija obravnava tudi tradicionalno znanje avtohtonih in lokalnih skupnosti o uporabi 
bioloških virov in pravično delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe tega znanja.

Na dejansko ravnanje pa Konvencija ni imela velikega vpliva. Desetletje po tem, ko je začela 
veljati, so se začela pogajanja o protokolu za dostop do genskih virov in o pošteni in pravični 
delitvi koristi. Pogajanja so se leta 2010 zaključila z Nagojskim protokolom, ki so ga EU in 
države članice že podpisale.

Nagojski protokol vsebuje določbe, s katerimi naj bi vzpostavili predvidljivejše pogoje za 
dostop do genskih virov, omogočili delitev koristi med uporabniki in ponudniki genskih virov 
ter tako zagotovili, da se bodo uporabljali samo zakonito pridobljeni genski viri, in sicer s 
prostovoljno privolitvijo po poučitvi in po vzajemno dogovorjenih pogojih. Zaradi tega je 
Nagojski protokol pomembno orodje za boj proti biopiratstvu. 

Več kot dve desetletji po dokončnem oblikovanju Konvencije o biološki raznovrstnosti je 
skrajni čas, da določimo okvir za izvajanje njenih načel o dostopu do genskih virov in o 
pošteni in pravični delitvi koristi, obenem pa prispevamo k ohranjanju biološke raznovrstnosti 
in trajnostni rabi njenih prvin v skladu s cilji Konvencije. Glede na to, da naj bi oktobra 2014 
v Južni Koreji potekalo dvanajsto zasedanje konference pogodbenic Konvencije, so potrebni 
hitra ratifikacija in čimprejšnji začetek veljavnosti Nagojskega protokola ter sprejetje uredbe 
EU o njegovem izvajanju.  

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da 
Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.
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