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LYHYET PERUSTELUT

Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja 
kehityskonferenssissa laadittiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, jonka 
15 artiklassa vahvistetaan seuraavat periaatteet:

– valtioilla on täysivaltainen oikeus luonnonvaroihinsa,
– geenivarojen saanti ja saatavuus edellyttää tietoon perustuvaa etukäteissuostumusta, ja 

suostumus on annettava yhteisesti sovituin ehdoin,
– geenivarojen käytöstä koituva hyöty on jaettava oikeudenmukaisella ja tasapuolisella 

tavalla geenivarat antavan valtion kanssa.

Biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa viitataan lisäksi alkuperäis- ja 
paikallisyhteisöjen perinteiseen tietämykseen biologisten luonnonvarojen käytöstä sekä 
tällaisen tietämyksen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaiseen jakamiseen.

Yleissopimuksen käytännön vaikutus jäi kuitenkin varsin vähäiseksi. Kun yleissopimus oli 
ollut voimassa kymmenen vuotta, käynnistettiin neuvottelut pöytäkirjasta, joka koski 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista 
ja tasapuolista jakamista. Neuvottelut saatiin päätökseen vuonna 2010, ja niiden tuloksena 
laadittiin Nagoyan pöytäkirja, jonka Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat nyt 
allekirjoittaneet.

Nagoyan pöytäkirja sisältää määräyksiä, joilla pyritään luomaan paremmin ennustettavissa 
olevat olosuhteet geenivarojen saannille ja saatavuudelle, varmistamaan hyötyjen jakaminen 
geenivarojen käyttäjien ja toimittajien välillä sekä varmistamaan, että käytetään ainoastaan 
laillisesti hankittuja geenivaroja tietoon perustuvaa etukäteissuostumusta ja yhteisesti 
sovittuja ehtoja noudattaen. Tämän takia Nagoyan pöytäkirja on tärkeä biopiratismin 
torjumisen väline.

Nyt, kun biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen laatimisesta on kulunut yli 
kaksikymmentä vuotta, on korkea aika luoda puitteet yleissopimuksessa määriteltyjen, 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista 
ja tasapuolista jakamista koskevien periaatteiden toteuttamiseksi käytännössä sekä edistää 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja biologisen monimuotoisuuden osatekijöiden 
kestävää käyttöä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Koska biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 
konferenssin kahdestoista kokous pidetään Etelä-Koreassa lokakuussa 2014, Nagoyan 
pöytäkirja on ratifioitava ja saatettava voimaan sekä kyseisen pöytäkirjan täytäntöönpanoa 
koskeva Euroopan unionin asetus hyväksyttävä nopeasti.
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Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa 
hyväksyntänsä.
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