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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh rozhodnutia Rady, o ktorom sa rokuje, sa týka Protokolu z Nagoje o prístupe 
ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov 
vyplývajúcich z ich používania (ďalej len „protokol z Nagoje“), ktorý bol prijatý v októbri 2010. 
Protokol z Nagoje je pokračovaním staršieho Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý už platí. 
Konkrétnejšie, článok 15 Dohovoru o biologickej diverzite obsahuje náčrt pravidiel pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov (ABS). Protokol z Nagoje upresňuje tieto pravidlá, v podstate 
vytvára nový medzinárodný režim pre ABS.

Európska únia a väčšina jej členských štátov podpísali protokol z Nagoje. Na vstup tohto 
protokolu do platnosti je potrebných 50 ratifikácií, k čomu by malo dôjsť v roku 2014. Je 
prirodzené, že členské štáty, ktoré zohrávali významnú úlohu pri vytváraní protokolu z Nagoje, 
by mali urýchlene pristúpiť k jeho ratifikácii. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
podporuje protokol z Nagoje a praje si jeho urýchlenú ratifikáciu.

V tomto samostatnom stanovisku o navrhovanom predpise, ktorým sa vykonáva protokol 
z Nagoje v Únii [odkazy: COM(2012)0576 final a 2012/0278 (COD], spravodajca navrhuje 
niektoré pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je zlepšiť účinnosť budúceho predpisu. Úplné 
vysvetlenie pozície spravodajcu požiadaného o stanovisko k vykonávaniu protokolu z Nagoje 
v Únii je k dispozícii v príslušnom „stručnom odôvodnení“, ktoré sa v tomto dokumente 
neuvádza.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament udelil svoj 
súhlas.
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