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от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и
обезщетяването към Протокола от Картахена
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(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. – ДВ,
бр. 82 от 2012 г. В сила за Република България
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Преамбюл
Страните по настоящия Допълнителен
протокол,
В качеството си на Страни по Протокола
от Картахена по биологична безопасност към
Конвенцията за биологично разнообразие, оттук
нататък наричан „Протоколът“,
Като вземат предвид Принцип 13 от Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда
и развитието,
Като препотвърждават подхода на предпазливост, който се съдържа в Принцип 15 на
Декларацията от Рио де Жанейро за околната
среда и развитието,
Като признават нуждата от осигуряване
на целесъобразни ответни мерки при наличие
на щети или достатъчно голяма вероятност от
щети, в съответствие с Протокола,
Като припомнят член 27 от Протокола,
Се споразумяха за следното:

Член 1
Цел
Целта на настоящия Допълнителен протокол
е да допринесе за опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие,
като също така се вземат предвид рисковете
за човешкото здраве, чрез създаването на международни правила и процедури в областта на
отговорността и обезщетяването, свързани с
живите модифицирани организми.
Член 2
Използвани термини
1. Термините, определени в член 2 от Конвенцията за биологично разнообразие, оттук
нататък наричана „Конвенцията“, и в член
3 от Протокола, се прилагат към настоящия
Допълнителен протокол.
2. Освен това за целите на настоящия Допълнителен протокол:
(а) „Конференция на Страните, служеща
като среща на Страните по Протокола“ означава
Конференцията на Страните по Конвенцията,
която конференция служи като срещата на
Страните по Протокола;
(б) „Щета“ означава неблагоприятно влияние върху опазването и устойчивото използване
на биологичното разнообразие, като се вземат
предвид също и рисковете за човешкото здраве, които:
аа) са измерими или наблюдаеми по
друг начин, като се вземат предвид, когато са
налични, научноустановените базови линии,
признати от компетентен орган, който взема
предвид всички други промени, предизвикани от
човешка дейност, и естествени промени; както и
бб) са значителни съгласно посоченото
в параграф 3 по-долу;
(в) „Оператор“ означава всяко лице, упражняващо пряк или косвен контрол върху
живия модифициран организъм, включително
по целесъобразност и съгласно националното
право, inter alia, притежател на разрешителното, лице, което е пуснало живия модифициран
организъм на пазара, създател, производител,
заявител, износител, вносител, преносител или
доставчик;
(г) „Ответни мерки“ означава подходящи
действия за:
аа) предотвратяване, свеждане до минимум, овладяване, ограничаване или избягване
по друг начин на щети, според случая;
бб) възстановяване на биологичното
разнообразие чрез действия, които трябва да
се предприемат в следния ред по значимост:
ааа. възстановяване на биологичното
разнообразие в състоянието, в което е съществувало преди възникването на щетата, или неговия
най-близък еквивалент, когато компетентният
орган определи, че това е невъзможно;

