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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разглежданото предложение за решение на Съвета се отнася към Протокола от Нагоя за 
достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване, (по-нататък „Протокола от Нагоя“), който беше 
приет през октомври 2010 г. Протоколът от Нагоя е продължение на по-ранната 
Конвенция за биологичното разнообразие (КБР), която вече е в сила. По-конкретно член 
15 от Конвенцията за биологичното разнообразие, съдържа описание на правилата за 
достъп и споделяне на ползите (ДСП), а Протоколът от Нагоя им надава смисъл като по 
същество създава нов международен режим за ДСП.

Европейският съюз и повечето от неговите държави членки подписаха Протокола от 
Нагоя, който изисква 50 ратификации, за да влезе в сила, което се очаква да стане през 
2014 г. Естествено е, че държавите членки, които изиграха важна роля в оформянето на 
Протокола от Нагоя, следва бързо да предприемат действия за неговото ратифициране. 
Докладчикът по становище подкрепя Протокола от Нагоя и желае неговото бързо 
ратифициране.

В своето отделно становище относно предложението за регламент за прилагане на 
Протокола от Нагоя в Съюза [референтни документи: COM (2012)0576 окончателен и 
2012/0278 (COD)] докладчикът предлага някои изменения, предназначени да направят по-
ефективен бъдещия регламент. За пълно обяснение на позицията на докладчика по 
становище относно прилагането на Протокола от Нагоя в Съюза, моля консултирайте се 
със съответната „кратка обосновка“, която не е възпроизведена тук.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да предложи на Парламента 
да даде своето одобрение.
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