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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό εξέταση πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετίζεται με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια 
για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών 
που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους (στο εξής «το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια»), που 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2010. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια αποτελεί τη συνέχεια της 
παλαιότερης Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. 
Ειδικότερα, το άρθρο 15 της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα περιλαμβάνει γενικό 
πλαίσιο των κανόνων για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον καταμερισμό των 
οφελών. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, συγκεκριμενοποιεί τους κανόνες αυτούς 
δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο διεθνές καθεστώς για την πρόσβαση και τον καταμερισμό 
οφελών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη της υπέγραψαν το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια, το οποίο πρέπει να κυρωθεί από 50 κράτη για να τεθεί σε ισχύ, πράγμα που 
αναμένεται να συμβεί το 2014. Όπως είναι φυσικό, τα κράτη μέλη που διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια θα πρέπει να προβούν 
τάχιστα στην κύρωσή του. Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και εκφράζει την επιθυμία να ολοκληρωθεί γρήγορα η κύρωσή του.

Στην ξεχωριστή του γνωμοδότηση σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό που εφαρμόζει το 
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια στην Ένωση [αναφορές: COM(2012)576 τελικό και 2012/0278 
(COD] ο συντάκτης προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού. Για πλήρεις διευκρινίσεις ως προς τη θέση του 
συντάκτη γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην 
Ένωση, μπορείτε να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη «συνοπτική αιτιολόγηση» που δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασης.
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