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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la 
Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2012)0577),

– având în vedere Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind 
diversitatea biologică, anexat la propunerea de decizie a Consiliului menționată mai sus,

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0000/2013),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală(A7-0000/2013),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În cursul reuniunii internaționale la nivel înalt cu privire la diversitatea biologică care a avut 
loc la 29 octombrie 2010, în Japonia, țările membre ale Convenției privind diversitatea 
biologică (CDB) au adoptat trei acorduri istorice pentru a combate eroziunea biodiversității. 
Protocolul de la Nagoya, planul strategic mondial pentru biodiversitate 2011-2020 și crearea 
platformei interguvernamentale cu privire la biodiversitate și serviciile ecosistemice (IPBES). 

Protocolul de la Nagoya este un tratat internațional care se referă la accesul la resursele 
genetice și la împărțirea justă și echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea acestora și 
a care a fost semnat de 92 de țări, dintre care Uniunea Europeană și 26 de state membre.
Tratatul instituie un regim internațional de sprijinire a unuia dintre cele trei obiective ale 
CDB, cel de împărțire a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice pentru a 
permite păstrarea biodiversității și utilizarea sa durabilă. Acest acord important pentru 
guvernanța internațională a biodiversității este rezultate unei lungi negocieri de la adoptarea 
CDB la în 1992, la Rio de Janeiro. Un acord care intervine în contextul crizei mondiale a 
biodiversității, criză care crește continuu, erodând din ce în ce mai mult tot ce este viu. O 
specie din trei este azi amenințată cu dispariția (IUCN, 2012), iar ecosistemele, sisteme 
complexe esențiale pentru umanitate, datorită serviciilor pe care le aduc, sunt din ce în ce mai 
mult supuse unei presiuni antropice importante. Pentru a putea inversa această tendință, 
trebuie mobilizate, la scară internațională și mondială, mijloacele necesare, în principal 
financiare, pentru a păstra biodiversitatea vitală pentru societățile noastre. Protocolul de la 
Nagoya va contribui la acest demers.

Protocolul de la Nagoya se sprijină pe trei stâlpi, accesul la resurse genetice, împărțirea 
beneficiilor și respectarea obligațiilor. 

În primul rând, accesul face obiectul suveranității statelor.  Acestea din urmă trebuie să adopte 
măsuri naționale care să permită garantarea unei siguranțe juridice, cu ajutorul unui cadru 
legislativ clar și eliberarea unui permis sau a unui echivalent, la acordarea accesului. Toate 
acestea vor favoriza cercetarea și păstrarea resurselor genetice in situ. 

Apoi, părțile s-au angajat să asigure împărțire beneficiilor/ împărțirea justă și echitabilă care 
decurge din utilizarea resurselor genetice, precum și din aplicările și comercializările 
ulterioare. Termenul „utilizare ”acoperă desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare 
asupra compoziției genetice și/sau biochimice a resurselor genetice. Împărțirea beneficiilor 
face obiectul unor condiții convenite de comun acord sub forma unui contract stabilit între 
furnizor și utilizator. Avantajele pot fi monetare, precum redevențele, sau nemonetare, de 
exemplu împărțirea rezultatelor cercetării sau transferului de tehnologie. Protocolul de la 
Nagoya propune astfel crearea unui mecanism multilateral mondial pentru a trata împărțirea 
beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice care se găsesc în zonele transfrontaliere 
sau în situații în care nu se poate obține consimțământul prealabil, dat în cunoștință de cauză.
Avantajele împărțite prin acest mecanism trebuie să contribuie la păstrarea și utilizarea 
durabilă a diversității biologice, la scară mondială.

În fine, protocolul definește obligațiile specifice menite a asigura respectarea legislațiilor 
naționale a părților contractante care furnizează resurse genetice, obligații contractuale 
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cuprinse într-un acord comun. Prin aceste măsuri, părțile trebuie să se asigure astfel că 
resursele genetice utilizate au fost dobândite legal , pe baza unui contract de împărțire a 
avantajelor încheiat în mod corespunzător. În acest scop, trebuie să instituie un sistem de 
supraveghere și de control eficient și să garanteze cooperarea judiciară. 

Protocolul de la Nagoya asigură o mai mare siguranță juridică și mai multă transparență, atât 
pentru furnizori, cât și pentru utilizatorii resurselor juridice. Acesta contribuie la asigurarea 
împărțirea avantajelor și creează condiții mai previzibile de acces la resurse genetice. 
Crescând siguranța juridică și promovând împărțirea beneficiilor, Protocolul de la Nagoya 
încurajează avansarea cercetării cu privire la resursele genetice, care ar putea conduce la noi 
descoperiri în beneficiul tuturor. În plus, Protocolul de la Nagoya creează stimulente pentru a 
păstră resursele genetice in situ și pentru a le utiliza în mod durabil, crescând astfel contribuția 
biodiversității la dezvoltarea bunăstării umane.

Uniunea Europeană ocupă un loc central în utilizarea resurselor genetice, atât prin 
numeroasele sale colecții și centre de cercetare, cât și prin industriile sale importante 
utilizatoare. Un acces durabil la resursele genetice este, prin urmare, primordial și trebuie 
confirmat, într-un cadru de încredere sporită acordată partenerilor noștri internaționali și un 
cadru legislativ clar de utilizare.

Protocolul de la Nagoya va intra în vigoare puțin după ratificarea sa de către 50 de state. Este 
astfel esențial ca Uniunea Europeană și ansamblul statelor sale membre să-l ratifice cât mai 
repede pentru a păstra statutul de lider și pentru a fi prezentă la masa primelor negocieri care 
se vor derula la următoarea conferință a părților din 2014.

Având în vedere considerațiile expuse mai sus, raportoarea recomandă Parlamentului 
European să aprobe ratificarea Protocolului de la Nagoya de către Uniunea Europeană.


