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KORTFATTAD MOTIVERING

Det förslag till rådets beslut som behandlas i detta yttrande handlar om Nagoyaprotokollet om 
tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning (nedan kallat Nagoyaprotokollet), vilket antogs i oktober 2010. 
Nagoyaprotokollet är fortsättningen på den äldre konventionen om biologisk mångfald, som 
redan är i kraft. Närmare bestämt innehåller artikel 15 i konventionen om biologisk mångfald 
ett utkast till bestämmelser för tillträde till och fördelning av nytta vad gäller genetiska resurser. 
Genom Nagoyaprotokollet konkretiseras dessa bestämmelser och skapar i grund och botten 
ett nytt internationellt system.

Europeiska unionen och de flesta av dess medlemsstater har undertecknat Nagoyaprotokollet. 
Det krävs 50 ratificeringar för att det ska träda i kraft, vilket förväntas ske 2014. Det är naturligt 
att medlemsstaterna, som spelade en central roll i utformningen av Nagoyaprotokollet, bör verka 
för en snabb ratificering. Föredraganden stöder Nagoyaprotokollet och hoppas på en snabb 
ratificering av det.

I sitt separata yttrande om den föreslagna förordningen om genomförande av Nagoyaprotokollet 
i unionen [referenser: COM(2012)0576 och 2012/0278(COD)] lägger föredraganden fram några 
ändringsförslag som syftar till att göra den framtida förordningen mer effektiv. En fullständig 
redogörelse för föredragandens ståndpunkt i fråga om genomförandet av Nagoyaprotokollet 
i unionen, återfinns i den kortfattade motiveringen till det yttrandet, men återges inte här.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ska ge sitt 
godkännande.
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