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Zásady  
 

postupu delegace České republiky na 6. zasedání Konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran 

Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti 
  
 

1. Delegace na Konferenci bude vycházet z právních předpisů a dokumentů, 
které tvoří právní rámec České republiky pro oblast nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy, tj. především ze zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů, ze Státní politiky životního prostředí České republiky, z relevantního práva 
Evropské unie a z mezinárodních smluv, kterých je Česká republika smluvní stranou. 
Zároveň bude vycházet z možností České republiky plnit v budoucnu efektivně závěry 
Konference. 
  

2. Delegace na Konferenci bude koordinovat své postoje s členskými státy 
Evropské unie a aktivně se zapojí do tvorby stanovisek Evropské unie.  
 

3. Delegace na Konferenci bude podporovat pokračování ratifikačního procesu 
Nagojsko - Kuala Lumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě 
škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti, nového protokolu 
přijatého na 5. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu 
o biologické bezpečnosti v roce 2010. 
 

4. Delegace na Konferenci podpoří přijetí dalších nezbytných kroků 
k implementaci Protokolu a dosažení efektivního mezinárodního rámce biologické 
bezpečnosti, především v oblasti hodnocení a řízení rizika při nakládání s živými 
modifikovanými organismy, vytváření kapacit a posilování lidských zdrojů a 
mechanismu financování a finančních zdrojů a socio-ekonomických dopadů živých 
modifikovaných organismů.  
 

5. Při projednávání finančních otázek bude delegace na Konferenci trvat na 
dodržování principu vysoké hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních 
prostředků a dosažení konsensuálního návrhu rozpočtu Úmluvy o biologické 
rozmanitosti na léta 2012 a 2013 s co nejnižším nárůstem a s co nejnižším dopadem na 
rozpočty smluvních stran.  
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6. Delegace na Konferenci bude usilovat o přijetí takových rozhodnutí, která 
stanoví konkrétnější způsoby dosahování základních cílů Cartagenského protokolu a 
povedou k jeho praktičtějšímu naplňování. 
 
 
 
 


