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SELETUSKIRI

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (edaspidi „konventsioon”) on peamine 
rahvusvaheline raamistik, mille alusel võetakse meetmeid, et säilitada bioloogilist 
mitmekesisust, kasutada jätkusuutlikult selle elemente ning jaotada võrdsetel alustel 
geneetiliste ressursside kasutamisest saadavat tulu. Konventsioonil on 193 osalisega peaaegu 
ülemaailmne liikmeskond. Euroopa Liit ja kõik selle 27 liikmesriiki on selle konventsiooni 
osalised.

Konventsiooni artikliga 15 on kehtestatud geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja tulu 
jaotamise üldine raamistik: artiklis tunnistatakse, et osa riikide suveräänsest õigusest oma 
loodusvaradele on nende õigus otsustada geneetilistele ressurssidele juurdepääsu üle. 
Konventsiooniosalised on kohustatud oma geneetilistele ressurssidele juurdepääsu 
hõlbustamiseks meetmeid võtma. Samal ajal on kõik konventsiooniosalised kohustatud võtma 
seadusandlikke, haldusalaseid või poliitilisi meetmeid, et jagada ausalt ja erapooletult teadus-
ja arendustegevuse tulemusi ning geneetiliste ressursside ärilisest või muust kasutamisest 
saadavat tulu kõnealuseid ressursse pakkuva osalisega.

Augustis 2002 leppisid maailma säästva arengu tippkohtumisele kogunenud riigipead ja 
valitsusjuhid kokku alustada läbirääkimisi rahvusvahelise korra üle, millega reguleeritakse 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu jaotamist 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames. Konventsiooniosaliste kümnendal 
konverentsil 29. oktoobril 2010 võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja 
erapooletu jaotamise Nagoya protokoll (edaspidi „protokoll”). 

Konventsiooniosaliste konverentsil tehtud otsuses kutsutakse konventsiooniosalisi üles 
protokollile esimesel võimalusel alla kirjutama ning ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või 
heakskiitmiskirjad või vajaduse korral ühinemiskirjad hoiule andma, et protokoll jõustuks 
võimalikult kiiresti. Protokolli jõustumiseks peavad selle ratifitseerima viiskümmend osalist.

Protokoll oli allakirjutamiseks avatud 2. veebruarist 2011 kuni 1. veebruarini 2012 ÜRO 
peakorteris New Yorgis. EL ja enamik selle liikmesriike on Nagoya protokollile alla 
kirjutanud1.

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon on väljendanud oma valmisolekut 
Nagoya protokoll ELis kiiresti rakendada ja ratifitseerida2.

Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus määruse kohta,3
millega kehtestatakse Nagoya protokolli ELis rakendamise meetmete süsteem. 

Eespool toodust lähtuvalt on asjakohane, et Euroopa Liit sõlmib bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu 
õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli.

                                               
1 V.a Läti, Malta ja Slovakkia.
2 Vt nõukogu 20. detsembri 2010. aasta järeldus (lõiked 1 ja 21) ja 23. juuni 2011. aasta järeldus 

(lõige 14), Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsioon (lõige 101) ning komisjoni teatis ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020” (meede 20, KOM(2011) 244).

3 COM 2012 576.
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EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 192 lõiget 1 
koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut4

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liit ja selle liikmesriigid olid nende bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni 193 osalise seas, kes 29. oktoobril 2010 võtsid üksmeelselt vastu 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli 
(edaspidi „Nagoya protokoll”).

(2) Euroopa Liit ja enamik selle liikmesriike on Nagoya protokollile alla kirjutanud.

(3) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on väljendanud oma valmisolekut Nagoya 
protokoll Euroopa Liidus kiiresti rakendada ja ratifitseerida5.

(4) Nagoya protokoll tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende 
kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokoll on käesolevaga 
Euroopa Liidu nimel heaks kiidetud.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

                                               
4 ELT, ..., lk....
5 Vt nõukogu 20. detsembri 2010. aasta järeldused (punktid 1 ja 21), 23. juuni 2011. aasta järeldused 

(punkt 14), Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsioon (punkt 101) ning komisjoni teatis 
„ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020” (KOM(2011) 244, 20. meede).
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Artikkel 2

Nõukogu eesistuja nimetab isiku, kellel on volitused anda Euroopa Liidu nimel hoiule 
protokolli artiklis 33 osutatud heakskiitmiskiri, et väljendada Euroopa Liidu nõusolekut end 
protokolliga siduda. 

Heakskiitmiskirja hoiule andmine toimub samaaegselt liikmesriikide heakskiitmiskirjade 
hoiuleandmisega. 

Ühtlasi annab nimetatud isik hoiule käesoleva otsuse lisas esitatud deklaratsiooni kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikli 34 lõikega 3.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Nõukogu nimel
eesistuja
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LISA 

EUROOPA LIIDU DEKLARATSIOON KOOSKÕLAS BIOLOOGILISE 
MITMEKESISUSE KONVENTSIOONI ARTIKLI 34 LÕIKEGA 3.

„Euroopa Liit deklareerib, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja eelkõige selle 
artikliga 191 on ta pädev sõlmima rahvusvahelisi kokkuleppeid ning rakendama nendest 
tulenevaid kohustusi, mis aitavad kaasa järgmiste eesmärkide saavutamisele:

– säilitada, kaitsta ja parandada keskkonna kvaliteeti;

– kaitsta inimeste tervist;

– kasutada loodusvarasid ettenägelikult ja mõistlikult;

– edendada rahvusvahelisel tasandil meetmeid selleks, et tegeleda piirkondlike või 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemide, sealhulgas kliimamuutuste probleemiga. 

Lisaks sellele võtab Euroopa Liit vastu liidu tasandil meetmeid selleks, et asutada Euroopa 
teadusruum ja et tema siseturg võiks tõrgeteta toimida.

Euroopa Liit deklareerib, et on juba vastu võtnud õigusaktid, mis on tema liikmetele siduvad 
ja milles käsitletakse käesoleva protokolliga hõlmatud küsimusi.”


