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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja 
erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2012)0577),

– võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya 
protokolli, mis on lisatud eespool nimetatud ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus,

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust ning 
arengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A7-
0000/2013),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osalisriigid sõlmisid 29. oktoobril 2010 Jaapanis 
Nagoyas toimunud bioloogilise mitmekesisuse teemalisel rahvusvahelisel tippkohtumisel 
elurikkuse vähenemise vastu võitlemiseks kolm ajaloolise tähtsusega lepingut: Nagoya 
protokoll, bioloogilise mitmekesisuse ülemaailmne strateegiline kava aastateks 2011–2020 
ning valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva foorumi 
(IPBES) loomine. 

Nagoya protokoll on rahvusvaheline leping, mis käsitleb geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist, ning sellele 
on nüüdseks alla kirjutanud 92 riiki, nende hulgas ka Euroopa Liit ja 26 liikmesriiki.
Protokolliga kehtestatakse rahvusvaheline kord, mis toetab üht bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni kolmest eesmärgist ehk geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu 
jaotamist, et võimaldada säilitada elurikkust ja selle säästvat kasutamist. See rahvusvahelises 
elurikkuse alases juhtimises kaalukas leping sai teoks 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni vastuvõtmisest saadik kestnud pikkade 
läbirääkimiste tulemusena. Leping on sõlmitud ülemaailmse elurikkuse kriisi taustal, mille 
areng ainult kiireneb, tuues kaasa elusorganismide järjest suurema kadumise. Üks kolmandik 
liikidest on tänapäeval ohustatud (IUCN, 2012) ja ökosüsteemid, mis on oma teenuste poolest 
inimkonna jaoks esmatähtsad keerukad süsteemid, saavad järjest enam tunda suurt inimsurvet. 
Vastupidise suundumuse saavutamiseks tuleb nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil 
võtta kasutusele vajalikud, peamiselt rahalised, vahendid, mis võimaldavad säilitada meie 
ühiskondadele ülitähtsat elurikkust. Nagoya protokolliga soovitakse sellele kaasa aidata.

Nagoya protokoll tugineb kolmele sambale, milleks on juurdepääs geneetilistele ressurssidele, 
tulu jaotamine ja kohustuste täitmine. 

Esiteks on kokku lepitud, et juurdepääs kuulub riikide suveräänsete õiguste alla. Riigid 
peavad kehtestama riiklikud meetmed, mis võimaldavad tagada õiguskindluse tänu selgele 
õigusraamistikule ning juurdepääsu andmisel väljastatavale loale või sellega võrdväärsele 
dokumendile. See peaks soodustama teadusuuringuid ja geneetiliste ressursside in situ
säilitamist. 

Teiseks leppisid osapooled kokku tulu jaotamises: geneetiliste ressursside kasutamisest ning 
järgnevatest rakendustest ja kaubastamisest saadava tulu õiglases ja erapooletus jaotamises. 
Mõiste „kasutamine” hõlmab geneetiliste ressursside geneetilise ja/või biokeemilise koostise 
alast teadus- ja arendustegevust. Kulude jaotamisel lähtutakse ühiselt kokku lepitud 
tingimustest, mis on esitatud pakkuja ja kasutaja vahel koostatud lepingus. Tulu võib olla 
rahaline, nt kasutustasud, või mitterahaline, nt teadustegevuse tulemuste jagamine või 
tehnosiire. Nagoya protokollis kavandatakse ka globaalse mitmepoolse tulu jaotamise 
mehhanismi loomist, et tegeleda geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu 
jaotamisega, kui need ressursid asuvad piiriülestes piirkondades või kui tegemist on 
olukorraga, milles ei ole võimalik saada eelnevat informeeritud nõusolekut. Selle mehhanismi 
kaudu jaotatavat tulu tuleb kasutada bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja säästvaks 
kasutamiseks kogu maailmas.
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Lõpuks määratakse protokollis kindlaks konkreetsed kohustused, mille eesmärk on tagada 
geneetilisi ressursse pakkuvate lepinguosaliste riiklike õigusaktide ja ühiselt kokku lepitud 
tingimustes sisalduvate lepinguliste kohustuste täitmine. Osalised peavad seega nimetatud 
meetmete kaudu tagama, et kasutatud geneetilised ressursid on saadud seaduslikul teel, mis 
eeldab, et seejuures on nõuetekohaselt koostatud tulu jaotamise leping. Selleks tuleb neil luua 
tõhus järelevalve- ja kontrollisüsteem ning teha õigusalast koostööd. 

Nagoya protokoll tagab suurema õiguskindluse ja läbipaistvuse nii geneetiliste ressursside 
pakkujate kui ka kasutajate jaoks. Protokoll aitab tagada tulude jaotamist ja loob geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsuks paremini prognoositavad tingimused. Nagoya protokoll soodustab 
õiguskindluse suurendamise ja kasu jaotamise edendamise kaudu geneetiliste ressursside alase 
teadustegevuse edenemist, mille tulemusena võidakse teha kõigile kasu toovaid uusi avastusi. 
Lisaks luuakse Nagoya protokolliga stiimuleid geneetiliste ressursside in situ säilitamiseks ja 
nende säästvaks kasutamiseks, mis suurendab elurikkuse panust arengusse ja inimeste 
heaolusse.

Euroopa Liidul on geneetiliste ressursside kasutamises keskne osa nii oma mitmete kogude ja 
teaduskeskuste kui ka neid ressursse kasutavate suurte tööstuste kaudu. Püsiv juurdepääs 
geneetilistele ressurssidele on seega esmatähtis ja seda tuleb toetada meie rahvusvaheliste 
partneritega loodud suurema usaldusväärsuse ja selge kasutamist käsitleva õigusraamistiku 
kaudu.

Nagoya protokoll jõustub vahetult pärast seda, kui 50 riiki on selle ratifitseerinud. Seega on 
tähtis, et Euroopa Liit ja kõik selle liikmesriigid ratifitseeriksid protokolli võimalikult kiiresti, 
et säilitada oma juhtpositsiooni ja võtta osa esimestest läbirääkimistest, mis toimuvad 
järgmisel, 2014. aasta osaliste konverentsil.

Eespool toodud kaalutlustest lähtudes soovitab raportöör, et Euroopa Parlament annaks oma 
nõusoleku Nagoya protokolli ratifitseerimiseks Euroopa Liidu poolt.


