
Protocolul de la Nagoya

Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora a fost adoptat la 29 octombrie 2010, la Nagoya și a
fost  semnat  de  România  la  20  septembrie  2011  la  New  York,  fiind  un  acord  suplimentar  al
Convenției privind Diversitatea Biologică semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro. Protocolul a
intrat în vigoare la 12 octombrie 2014.

Convenția privind Diversitatea Biologică face referire la împărțirea echitabilă și corectă a
beneficiilor  care rezultă din utilizarea resurselor  genetice.  La acest  obiectiv principal,  se
adaugă  și  altele  la  fel  de  importante  incluzând  accesul  adecvat  la  resursele  genetice  şi
transferul  corespunzător  de tehnologii  relevante,  ţinând seama de toate  drepturile  asupra
resurselor şi tehnologiilor respective. 

Biodiversitatea  este  o  resursă  naturală  care,  la  fel  ca  și  alte  resurse  (spre  exemplu  resursele
minerale),  este  de  cele  mai  multe  ori  specifică  unui  anumit  areal  și/sau  unei  anumite  țări.
Diversitatea sistemelor vii  (de la  nivel  genetic  și  până la diversitatea culturală)  este importantă
pentru  societate  în  multe  feluri,  de  la  susținerea  activităților  economice  și  până  la  activităților
culturale și științifice - toate se bazează pe biodiversitate. Mai mult diversitatea biologică este în
fapt suportul vieții așa cum o cunoaștem asigurând supraviețuirea noastră ca specie. Toate plantele
și animalele inclusiv microorganismele fac parte integrantă din ecosisteme și constituie o resursă
genetică  ce  este,  sau poate  fi,  utilizată.  În  motivația  Regulamentului  Uniunii  Europene privind
accesul  la  resursele  genetice  și  împărțirea  corectă  și  echitabilă  a  beneficiilor  care  rezultă  din
utilizarea  acestora,  se  menționează  că  „resursele  genetice  joacă  un  rol  semnificativ  și  tot  mai
accentuat  în  multe  sectoare  economice,  inclusiv  în  producția  de  alimente,  silvicultură  și  în
dezvoltarea de medicamente, de produse cosmetice și de surse biologice de energie”. Introducerea
Protocolului Nagoya în 2010 a avut un impact mare asupra modului în care industria lucrează cu
biodiversitatea genetică.

Protocolul de la Nagoya prevede proceduri pentru realizarea unui mecanism de distribuire
echitabilă și corectă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice, precum și din
comercializarea ulterioară a acestora (art. 5 alin. 1).

Protocolul de la Nagoya are 3 mari obiective:

1. să dezvolte căi și stimulente pentru conservarea diversității biologice – a resurselor
genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate;
2. să identifice mecanisme acceptate pentru utilizarea durabilă a diversitatii biologice;
3. să crească contribuția diversității biologice la dezvoltarea durabilă și la bunăstarea
umană.

De la data intrării în vigoare a Protocolului Nagoya la nivel internațional, pe 12 octombrie 2014,
utilizatorii  români  și  străini  care  accesează  resursele  genetice  trebuie  să  se  conformeze
reglementărilor internaționale și naționale în domeniu. Protocolul Nagoya oferă cadru și propune un
set de reguli ce urmăresc facilitarea, promovarea și asigurarea implementării efective a prevederilor
stipulate  de Convenția privind Diversitatea Biologică privind distribuirea corectă  și  echitabilă  a
beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice în condiții convenite reciproc de semnatarii
acestui protocol, precum și din comercializarea ulterioară a acestora. Punerea în aplicare a acestor
reglementări constituie un pas important modificând dreptul internațional și național, ținând cont că
cerințele de punere în aplicare ale protocolului pot diferi de la o țară la alta, determinând importante
schimbări în practicile de cercetare - dezvoltare. 



În legislația națională, Protocolul Nagoya este preluat ca atare (Protocol 20-09- 2011 și Legea nr.
36/2019), dar există și regulamentele stabilite la nivel european pe care România, în calitate de stat
membru, are obligația să le respecte.

Lanțul  valoric  al  resurselor  genetice,  al  cunoștințelor  tradiționale  asociate,  mecanismul  privind
accesul și împărțirea beneficiilor ce decurg din utilizarea acestora, precum și luarea deciziilor în
cadrul acestui proces sunt aspecte deosebit de complexe.

Implementarea protocolului implică parcurgerea mai multor etape. În primul rând este recomandată
existența unui consimțământ prealabil în cunoștință de cauză înainte ca resursele genetice să fie
obținute dintr-o anumită țară.  În al  doilea rând,  trebuie convenite condițiile  pentru accesarea și
utilizarea resurselor genetice în cadrul unor termeni conveniți de comun acord. Și, încele din urmă,
trebuie pus în aplicare modul în care beneficiile rezultate din utilizarea resurselor genetice vor fi
împărțite  între  țări.  Beneficiile  se  pot  referi  la  partajarea  profiturilor  obținute  din  utilizarea
resurselor  genetice  sau  pot  fi  ne-monetare  și  pot  include  colaborarea  științifică,  transferului  de
tehnologie și proprietatea comună a produselor rezultate.

Concepte cheie:

Comunități locale (țărănești).

Cunoștințe tradiționale.


