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AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului 
de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind 
diversitatea biologică
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de decizie a Consiliului examinată privește Protocolul de la Nagoya privind accesul 
la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora (denumit în continuare „Protocolul de la Nagoya”), adoptat în octombrie 2010. 
Protocolul de la Nagoya este o continuare a vechii Convenții privind diversitatea biologică 
(CDB), care este deja în vigoare. Mai precis, articolul 15 din Convenția privind diversitatea 
biologică conține o enumerare a normelor privind accesul și distribuirea beneficiilor (ABS); 
Protocolul de la Nagoya le concretizează, creând, în esență, un nou regim internațional pentru 
ABS.

Uniunea Europeană și majoritatea statelor sale membre au semnat Protocolul de la Nagoya, care 
necesită 50 de ratificări pentru a intra în vigoare, lucru care este preconizat pentru 2014. Este 
natural ca statele membre, care au jucat un rol important în procesul de elaborare a Protocolului 
de la Nagoya, să facă rapid demersurile legate de ratificarea acestuia. Raportorul pentru aviz 
sprijină Protocolul de la Nagoya și își dorește ca acesta să fie ratificat în curând.

În avizul său separat privind propunerea de regulament de punere în aplicare a Protocolului de la 
Nagoya în Uniune [referințe: COM(2012)0576 final și 2012/0278(COD)], raportorul propune 
unele amendamente care să asigure o eficacitate mai mare a viitorului regulament. Pentru o 
explicație detaliată a poziției raportorului pentru aviz cu privire la punerea în aplicare a 
Protocolului de la Nagoya în Uniune, vă rugăm să consultați justificarea succintă 
corespunzătoare, care nu este reprodusă aici.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii de 
decizie.
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