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Ementa

Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe
Decreto nº 8.772, de 11 de sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de
maio de 2016
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.
Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição
Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o
Lei nº 13.123, de 20 de maio Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre
Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de
de 2015
março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético,
sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado
e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso
sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.18616, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição
Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente
modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de
Lei nº 11.105, de 24 de março
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional
2005.
de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de
1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001,
e os arts. 5o , 6o , 7o , 8o , 9o , 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 305, Dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto
de 12 de junho de 2002
Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente de atividades e
empreendimentos com Organismos Geneticamente Modificados e
seus derivados.
Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição,
os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da
Medida provisória 2.186-16, Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao
de 23 de agosto 2001
patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à
tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e
utilização, e dá outras providências.
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Lei nº 8.974, de 5 de janeiro Revogada pela Lei nº 11.105, de 2005.
de 1995.
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