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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een besluit van de Raad in behandeling heeft betrekking op het protocol van 
Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de 
baten die voortvloeien uit het gebruik ervan (hierna het Protocol van Nagoya genoemd), dat in 
oktober 2010 werd goedgekeurd. Het Protocol van Nagoya is de voortzetting van het oudere 
verdrag inzake biodiversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD), dat reeds in voege is. 
Meer bepaald artikel 15 van dit verdrag bevat een kader van de regels voor de toegang en de 
verdeling van de baten; in het Protocol van Nagoya wordt hieraan inhoud gegeven en in wezen 
een nieuw internationaal kader gecreëerd voor de toegang en de verdeling van de baten.

De Europese Unie en de meeste lidstaten hebben het Protocol van Nagoya ondertekend; 50 
ratificaties zijn nodig opdat het in werking treedt, hetgeen wordt verwacht in 2014. Het valt te 
verwachten dat de lidstaten, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de opstelling van het 
Nagoya Protocol, het snel zullen ratificeren. De rapporteur voor advies steunt het Protocol van 
Nagoya en wenst dat het snel wordt geratificeerd.

In zijn afzonderlijk advies inzake het voorstel voor een verordening ter uitvoering van het 
Protocol van Nagoya in de Unie (referenties: COM(2012)0576 definitief en 2012/0278 (COD)) 
stelt de rapporteur voor advies enkele amendementen voor om de toekomstige verordening 
doeltreffender te maken. Voor een volledige verklaring van de mening van de rapporteur voor 
advies over de uitvoering van het Protocol van Nagoya in de Unie, gelieve de desbetreffende 
"beknopte motivering" te raadplegen, die hier niet opnieuw wordt weergegeven.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor te stellen dat het 
Parlement zijn goedkeuring verleent.
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