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KORT BEGRUNDELSE

Det forslag til Rådets afgørelse, som er omhandlet i denne udtalelse, vedrører Nagoyaprotokollen 
om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved 
udnyttelsen af disse ressourcer (i det følgende benævnt Nagoyaprotokollen). Nagoyaprotokollen 
blev vedtaget i oktober 2010 og er en videreførelse af den ældre konvention om den biologiske 
mangfoldighed (CBD), som allerede er i kraft. Artikel 15 i konventionen om den biologiske 
mangfoldighed indeholder nærmere bestemt en oversigt over reglerne for adgang og deling af 
fordele (ABS), og Nagoyaprotokollen konkretiserer disse ved i bund og grund at oprette en ny 
international ordning for ABS.

Den Europæiske Union og de fleste af medlemsstaterne har undertegnet Nagoyaprotokollen. Det 
kræver 50 ratifikationer, før protokollen kan træde i kraft, og dette forventes at ske i 2014. Det er 
naturligt, at medlemsstaterne, som spillede en stor rolle i forbindelse med udarbejdelsen af 
Nagoyaprotokollen, hurtigt bør ratificere den. Ordføreren støtter Nagoyaprotokollen og ønsker, 
at den ratificeres hurtigt.

I sin separate udtalelse om den foreslåede forordning, som gennemfører Nagoyaprotokollen i 
Unionen [jf. COM(2012)0576 endelig og 2012/0278 (COM)], stiller ordføreren visse 
ændringsforslag, der skal gøre den kommende forordning mere effektiv. En fuldstændig 
redegørelse for ordførerens holdning til gennemførelsen af Nagoyaprotokollen i Unionen kan 
findes i den tilhørende "korte begrundelse", som ikke gengives her.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indstille, at 
Parlamentet giver sin godkendelse.
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