
BILAGA 2

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Mot bakgrund av prövningen av subsidiaritetsprincipens tillämpning i kom-

missionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om till-

träde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta

som uppstår vid deras användning i unionen (KOM(2012) 576 slutlig) som

redovisas i miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU6 Till-

träde till genetiska resurser m.m. anser riksdagen att det aktuella förslaget

strider mot subsidiaritetsprincipen.

Riksdagen vill inledningsvis framhålla att det är väsentligt att såväl EU

som enskilda medlemsstater inom unionen vidtar de åtgärder som behövs

så att Nagoyaprotokollet kan ratificeras.

I konventionen om biologisk mångfald erkänns att stater har suveräna

rättigheter över genetiska resurser inom sin jurisdiktion och befogenhet att

bestämma om tillträde till dessa resurser. Samtidigt är parterna skyldiga att

vidta åtgärder för att underlätta tillträdet till sina genetiska resurser. Nagoya-

protokollet omfattar regler om tillträde till genetiska resurser samt rimlig

och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning.

Riksdagen välkomnar att kommissionen har presenterat en förordning

som innehåller åtgärder för genomförandet av Nagoyaprotokollet i unio-

nen. Riksdagen konstaterar att Nagoyaprotokollet kommer att behöva ratifi-

ceras av unionen och alla dess medlemsstater. Både unionen och varje

medlemsstat måste kunna visa att de uppfyller alla skyldigheter enligt pro-

tokollet. Hur detta uppnås är en intern fråga för EU och dess medlemssta-

ter. Alla åtgärder på EU-nivå kräver att unionen har behörighet och att det

går att påvisa ett mervärde som inte går att åstadkomma med åtgärder som

genomförs på nationell nivå. Enligt subsidiaritetsprincipen ska EU vidta en

åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden

inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på

central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den

planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på uni-

onsnivå.

Som redovisats ovan ska kommissionens förslag till förordning tilläm-

pas på genetiska resurser som stater har suveräna rättigheter till och på

traditionell kunskap som rör genetiska resurser efter Nagoyaprotokollets

ikraftträdande i unionen.

I den del förslaget avser att reglera att användarna av genetiska resurser

och traditionell kunskap som rör genetiska resurser följer bestämmelserna i

Nagoyaprotokollet anser riksdagen att det är motiverat att harmonisera lag-

stiftningen. En sådan lagstiftning syftar till att skapa enkelhet för använ-

darna, och det är svårt att se att enskilda medlemsstater utan EU-åtgärder
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skulle kunna samordna sina nationella lagstiftningar på ett sätt som motsva-

rar förslagets inriktning. Enligt riksdagens bedömning är förslaget i den

delen förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Som framgår av artikel 1 i kommissionens förslag är syftet med förord-

ningen att fastställa bestämmelser om tillträde till och fördelning av nytta

från genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser

i enlighet med bestämmelserna i Nagoyaprotokollet. När det gäller åtgär-

der för bl.a. tillträde får parterna till protokollet själva bestämma om de

vill reglera tillträdet. Enligt riksdagens mening bör lagstiftningskompeten-

sen på detta område kvarstå hos medlemsstaterna. Kommissionens förslag

utesluter inte en överföring av nationell kompetens till EU i denna del efter-

som det inte tydligt framgår att förordningen avser användningen av

genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Endast två av EU:s medlemsstater har utvecklat lagstiftning om tillträde

till genetiska resurser som de har suveräna rättigheter till. Övriga medlems-

stater har fritt tillträde till sina genetiska resurser. Kommissionen framhål-

ler dessutom att det inte behövs några harmoniserade åtgärder på EU-nivå

för tillträde. Riksdagen anser att det därför under dessa förutsättningar är

en onödig och oproportionerlig åtgärd att inrätta en s.k. unionsplattform

som syftar till att strama upp och diskutera medlemsstaternas tillträdeslag-

stiftning. Inrättandet av en sådan plattform genom förordningen har inga

fördelar. Förslaget om upprättande av en plattform för tillträde till gene-

tiska resurser inom EU kan ses som ett inledande steg till en EU-harmoni-

serad tillträdeslagstiftning. Lagstiftningskompetensen även på detta område

bör därför kvarstå hos medlemsstaterna.

Sammanfattningsvis anser riksdagen att delar av kommissionens förslag

till förordning i sin nuvarande utformning inte bör genomföras på unions-

nivå då dessa inte kan anses stå i överensstämmelse med subsidiaritetsprin-

cipen.

Tryck: Elanders, Vällingby 2012
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