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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Projednávaný návrh rozhodnutí Rady se vztahuje k Nagojskému protokolu o přístupu 
ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich 
využívání (dále pouze „Nagojský protokol“), který byl přijat v říjnu 2010. Nagojský protokol je 
pokračováním starší Úmluvy o biologické rozmanitosti, která je již v platnosti. Konkrétněji 
obsahuje její článek 15 koncept pravidel pro přístup a rozdělení přínosů. Nagojský protokol tato 
pravidla upřesňuje a v podstatě tak vytváří nový mezinárodní režim pro přístup a rozdělení 
přínosů.

Evropská unie a většina jejích členských států Nagojský protokol podepsala. Podmínkou vstupu 
tohoto protokolu v platnost je jeho ratifikace nejméně 50 státy a podle předpokladů může 
protokol vstoupit v platnost v roce 2014. Je zřejmé, že členské státy, které hrály důležitou roli při 
utváření Nagojského protokolu, by měly rychle přistoupit k ratifikaci. Navrhovatel podporuje 
Nagojský protokol a přeje si jeho brzkou ratifikaci. 

Navrhovatel ve svém samostatném stanovisku k navrhovanému předpisu, na jehož základě se 
uplatňuje Nagojský protokol v Unii [odkazy: COM(2012)576 final a 2012/0278 (COD)],
předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zvýšit účinnost budoucího předpisu. Úplné 
vysvětlení postoje navrhovatele k uplatňování Nagojského protokolu v Unii lze nalézt
v příslušném stručném odůvodnění, které není součástí tohoto dokumentu. 

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu navrhl udělit svůj souhlas.
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