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Angående arbetet med implementeringen av Nagoyaprotokollet i
Sverige
Denna skrivelse tillställs Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillämpning av Nagoyaprotokollet och har ett regeringsuppdrag daterat
den 19 februari 2015 att förbereda implementering av Nagoyaprotokollet i Sverige. Jordbruksverket föreslås i Naturvårdsverkets delredovisning av regeringsuppdraget, daterad
den 11 juni 2015, att också utses till sådan behörig myndighet, med ansvar för bl.a. kontroll och övervakning av att användarna följer reglerna vid tillämpningen i Sverige av EU:s
implementeringsförordning 511/2014.
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) – som är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag i Sverige – följer och engagerar sig sedan lång tid i arbetet med implementering
av Nagoyaprotokollet dels på EU-nivå, dels på svensk nationell nivå. På EU-nivå sker
detta främst genom den europeiska branschorganisationen EFPIA, European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations, och på nationell nivå främst genom engagemang i Miljö- och energidepartementets arbete och remisser.
LIF ingår på Miljö- och energidepartementets sändlista för regeringsbeslutet daterat den 19
februari 2015 med uppdrag till Naturvårdsverket att förbereda för tillämpningen av EU:s
förordning om genomförande av Nagoyaprotokollet. LIF har noterat delredovisningen av
detta regeringsuppdrag, Naturvårdsverkets skrivelse daterad den 11 juni 2015, ärendenr
NV-01789-15, och att övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2016.
LIF vill med denna skrivelse ta fasta på vad som sägs i sista stycket i regeringsuppdraget:
att hänsyn bör tas till användares synpunkter och erfarenheter, och att en dialog därför behöver föras med företrädare för både den offentliga och den privata sektorn bl.a. för erfarenhetsutbyte kring frågeställningarna i sammanhanget.
LIF vill med denna skrivelse uttrycka vikten av att sådana konsultationer med den privata
sektorn genomförs. LIF bidrar gärna i detta arbete.
Med vänlig hälsning
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