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Резюме от четвъртото заседание на специалния консултативен технически комитет по 

стандартното споразумение за пренос на материали към Международен договор за 

растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие 

 

Международният договор за растителни генетични ресурси да прехрана и 

земеделие (наричан по-долу Договора) е приет от тридесет и първата сесия на FAO на 

3-ти ноември 2001 г. и влиза в сила на 29 юни 2004 г. Целите на Договора са опазването 

и устойчивото използване на растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие и 

честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от употребата им в 

съответствие с Конвенциите за биологичното разнообразие, за устойчиво селско 

стопанство и продоволствена сигурност. Договарящите се страни към Договора, при 

упражняване на суверенните си права върху техните растителни генетични ресурси за 

прехрана и земеделие, установяват и многонационална система (мултилатерална 

система) както за улесняване на достъпа до растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие, така и да 

споделят, по честен и справедлив начин, ползите, произтичащи от употребата на тези ресурси на взаимно 

стимулираща се основа. България ратифицира Договора със закон през 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 

г.). 

На срещата на специалния консултативен технически комитет по стандартното 

споразумение за пренос на материали (SMTA) и многостранната система в Рим, Италия на 12-

ти април 2013 г. са разгледани няколко варианта за актуализации на SMTA. Присъствали са 

представители от всички региони – Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и Карибите, 

Близкия Изток, Северна Америка, Югозападно-Тихоокеанския регион. Комитетът е разгледал 

и обсъдил предложените разяснения и тълкувания на текста на SMTA. Основните дискусии 

по предложените варианти са били по отношение на мястото на включване на някои 

договорени разяснения – дали това да се случи в текста или в обяснителни бележки. Важен 

дискусионен момент от срещата е бил фактът, че обяснителните бележки не могат да бъдат 

правно задължаващи страните по SMTA и те би следвало да влезнат като текст в 

споразумението. Един от важните въпроси, които след приключването на тази работна 

среща е все още спорен е дали да се въведат допълнителни условия за пренос на растителни 

генетични ресурси за прехрана и земеделие, които са все още в етап на развитие 

(експеримент, научна разработка) като например тези условия да се съдържат в отделно 

споразумение, различно от действащото в момента между страните по трансфера. 
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