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LÜHISELGITUS

Arutluse all olev nõukogu otsuse eelnõu on seotud geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga (edaspidi 
„Nagoya protokoll”), mis võeti vastu 2010. aasta oktoobris. Nagoya protokoll on järg juba jõus 
olevale vanemale bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile. Nimelt antakse bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artiklis 15 ülevaade juurdepääsu ja tulu jaotamise eeskirjade kohta. 
Nagoya protokolliga antakse nendele täpsem tähendus ning kehtestatakse tegelikult uus 
juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitlev rahvusvaheline kord. 

Nagoya protokollile, mille jõustumiseks on vajalik selle ratifitseerimine 50 riigi poolt 
(jõustumine peaks eeldatavasti toimuma 2014. aastal), on alla kirjutanud nii Euroopa Liit kui ka 
enamik selle liikmesriikidest. On loomulik eeldada, et liikmesriigid, kes etendasid Nagoya 
protokolli väljatöötamisel olulist rolli, selle ka kiiresti ratifitseerivad. Arvamuse koostaja toetab 
Nagoya protokolli ja loodab näha selle kiiret ratifitseerimist. 

Oma eraldi arvamuses Nagoya protokolli liidus rakendamist käsitleva määruse ettepaneku kohta 
[viited: COM(2012)576 final ja 2012/0278 (COD)] teeb arvamuse koostaja mõned 
muudatusettepanekud, mille eesmärk on muuta tulevane määrus mõjusamaks. Arvamuse 
koostaja seisukohta Nagoya protokolli rakendamise kohta liidus on põhjalikult selgitatud 
vastavas lühiselgituses, mida käesolevas dokumendis ei korrata.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil teha parlamendile ettepanek anda oma nõusolek.
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