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Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saantia 
ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista 

jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä
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PERUSTELUT

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (yleissopimus) on tärkein kansainvälinen 
perusta toimenpiteille, joiden tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden suojelu, luonnon 
osien kestävä käyttö sekä geenivarojen saatavuus sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Yleissopimuksessa on nykyisin 193 osapuolta eli 
siihen kuuluvat lähes kaikki maailman maat. Euroopan unioni ja kaikki sen 27 jäsenvaltiota 
ovat yleissopimuksen osapuolia.

Yleissopimuksen 15 artiklassa vahvistetaan yleiset puitteet geenivarojen saatavuudelle ja 
hyötyjen jakamiselle. Siinä tunnustetaan valtioiden oikeus määritellä geenivarojen saatavuus 
osana niiden täysivaltaisia oikeuksia luonnonvaroihin. Osapuolet velvoitetaan toteuttamaan 
toimia geenivarojen saatavuuden helpottamiseksi. Samalla osapuolilla on velvollisuus 
toteuttaa lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai poliittisia toimenpiteitä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tulosten ja geenivarojen kaupallisesta ja muusta käytöstä saatavien 
hyötyjen jakamiseksi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kyseisen aineksen käyttöön 
antaneen osapuolen kanssa.

Kestävän kehityksen huippukokoukseen elokuussa 2002 osallistuneet valtioiden ja hallitusten 
päämiehet sopivat, että aloitetaan neuvottelut saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskevista 
kansainvälisistä järjestelyistä, joita toteutetaan biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen puitteissa. Yleissopimuksen osapuolten kymmenes konferenssi hyväksyi 29. 
lokakuuta 2010 Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta (pöytäkirja). 

Lisäksi osapuolikonferenssin päätöksessä kehotetaan yleissopimuksen osapuolia 
allekirjoittamaan pöytäkirja ensi tilassa sekä tallentamaan ratifiointi-, hyväksymis- tai 
liittymisasiakirjat, jotta pöytäkirja voi tulla voimaan mahdollisimman pian. Pöytäkirjan 
voimaantulo edellyttää 50 ratifiointia.

Pöytäkirja oli avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New 
Yorkissa 2. helmikuuta 2011–1. helmikuuta 2012. EU ja useimmat sen jäsenvaltioista ovat 
allekirjoittaneet Nagoyan pöytäkirjan1.

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja komissio ovat ilmoittaneet sitoutuvansa 
siihen, että Nagoyan pöytäkirja pannaan täytäntöön ja ratifioidaan nopeasti Euroopan 
unionissa2.

Komissio on tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi3
toimenpiteistä, joilla Nagoyan pöytäkirja pannaan täytäntöön unionissa. 

Edellä esitetyn vuoksi on aiheellista, että Euroopan unioni tekee biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saannista ja 
saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta 
jaosta.

                                               
1 Lukuun ottamatta Latviaa, Maltaa ja Slovakiaa.
2 Neuvoston päätelmät, 20.12.2010 (1 ja 21 kohta), 23.6.2011 (14 kohta), Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, 20.4.2012 (101 kohta), komission tiedonanto luonnon monimuotoisuutta koskevasta 
EU:n strategiasta vuoteen 2020 (KOM (2011) 244) (toimi 20).

3 COM(2012) 576.
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EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
192 artiklan 1 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän4

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Unioni ja sen jäsenvaltiot liittyivät biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen 193 osapuolen yhteisymmärrykseen, kun ne hyväksyivät biologista 
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saantia ja 
saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista 
jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan, jäljempänä ’Nagoyan pöytäkirjan’, 29 päivänä 
lokakuuta 2010. 

(2) Unioni ja useimmat sen jäsenvaltioista ovat allekirjoittaneet Nagoyan pöytäkirjan.

(3) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat ilmoittaneet sitoutuvansa siihen, että 
Nagoyan pöytäkirja pannaan täytäntöön ja ratifioidaan nopeasti Euroopan unionissa5.

(4) Nagoyan pöytäkirja olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liitetty perintöaineksen saatavuutta ja sen käytöstä saatavien hyötyjen 
tasapuolista ja oikeudenmukaista jakoa koskeva Nagoyan pöytäkirja.

                                               
4 EUVL C , , s. .
5 Katso neuvoston päätelmät, 20.12.2010 (1 ja 21 kohta), 23.6.2011 (14 kohta), Euroopan parlamentin 

päätöslauselma, 20.4.2012 (101 kohta), komission tiedonanto luonnon monimuotoisuutta koskevasta 
EU:n strategiasta vuoteen 2020 (KOM (2011) 244) (toimi 20).
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Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on valtuudet tallettaa Euroopan unionin 
puolesta pöytäkirjan 33 artiklassa tarkoitetut hyväksymisasiakirjat osoitukseksi siitä, että 
Euroopan unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen. 

Hyväksymisasiakirja talletetaan samanaikaisesti jäsenvaltioiden hyväksymisasiakirjojen 
kanssa. 

Nimetty henkilö tallettaa samanaikaisesti liitteessä olevan ilmoituksen biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan 3 kappaleen määräysten mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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LIITE

BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 34 
ARTIKLAN 3 KAPPALEEN MUKAINEN EUROOPAN UNIONIN ILMOITUS

"Euroopan unioni ilmoittaa, että sillä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 191 artiklan mukaan toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja täyttää 
niistä aiheutuvat velvoitteet, jotka myötävaikuttavat seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen;

– ihmisten terveyden suojelu;

– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö;

– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 
alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti 
ilmastonmuutokseen. 

Lisäksi Euroopan unioni toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin tasolla eurooppalaisen 
tutkimusalueen perustamiseksi sekä sisämarkkinoidensa asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

Euroopan unioni ilmoittaa, että se on jo antanut jäsenvaltioitaan sitovia säädöksiä, jotka 
kattavat kaikki tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat asiat.”


