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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog za obravnavani sklep Sveta se nanaša na Nagojski protokol o dostopu do genskih virov 
ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (Nagojski protokol), sprejet 
oktobra 2012. Nagojski protokol je nadaljevanje že veljavne Konvencije o biološki 
raznovrstnosti, v kateri so v členu 15 že navedena pravila za dostop do genskih virov in pravično 
delitev koristi. V Nagojskem protokolu so natančneje opredeljena, tako da v bistvu ustvarja novo 
mednarodno ureditev dostopa in razdelitve koristi.

Evropska unija in večina držav članic so protokol že podpisale, za začetek veljavnosti, ki bo 
predvidoma leta 2014,  pa je potrebnih 50 ratifikacij. Seveda bodo države članice, ki so imele pri 
oblikovanju Nagojskega protokola pomembno vlogo, poskrbele tudi za njegovo hitro ratifikacijo. 
Pripravljavec mnenja protokol podpira in si želi, da bi bil hitro ratificiran.

V ločenem mnenju, ki ga je pripravil o predlogu uredbe o izvajanju Nagojskega protokola v 
Uniji [glej: (COM(2012)576 in 2012/0278 (COD)], predlaga nekatere spremembe, da bi bila 
prihodnja uredba učinkovitejša. Celotna obrazložitev pripravljavčevega stališča o izvajanju 
protokola v Uniji je navedena v kratki obrazložitvi k predlogom sprememb, zato tu ni še enkrat 
navedena.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj Parlamentu predlaga, da predlog sprejme.
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