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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liitetyn geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan 
pöytäkirjan tekemisestä
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2012)0577),

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liitetyn 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan, joka on liitteenä 
edellä mainitussa ehdotuksessa neuvoston päätökseksi,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 
1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen ja kehitysyhteistyövaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Biologista monimuotoisuutta käsitelleessä kansainvälisessä konferenssissa, joka pidettiin 
29. lokakuuta 2010 Nagoyassa Japanissa, biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot hyväksyivät kolme historiallista sopimusta, 
joilla pyritään torjumaan biologisen monimuotoisuuden vähenemistä: Nagoyan pöytäkirja, 
maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuutta koskeva strateginen suunnitelma vuosiksi 
2011–2020 ja sopimus biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen foorumin (IPBES) perustamisesta. 

Nagoyan pöytäkirja on kansainvälinen sopimus, joka koskee geenivarojen saantia ja 
saatavuutta ja sen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa. 
Pöytäkirjan on allekirjoittanut 92 maata, joiden joukossa on 26 Euroopan unionin 
jäsenvaltiota. Pöytäkirjalla luodaan kansainvälinen järjestelmä, jolla tuetaan yhtä 
biodiversiteettisopimuksen kolmesta tavoitteesta eli geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
jakamista, jotta voidaan suojella biologista monimuotoisuutta ja sen kestävää käyttöä. Tämä 
biologisen monimuotoisuuden kansainvälisen hallinnan kannalta tärkeä sopimus on tulosta 
pitkäaikaisista neuvotteluista, joita on käyty siitä lähtien, kun biologista monimuotoisuutta 
koskeva yleissopimus hyväksyttiin Rio de Janeirossa vuonna 1992. Sopimus on tehty keskellä 
biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuista kriisiä, joka vain pahenee, kun elämän 
muotoja häviää yhä nopeammin. Nykyisin yksi kolmesta lajista on erittäin uhanalainen 
(IUCN, 2012) ja ekosysteemit, nuo ihmiskunnan kannalta tärkeät, monimutkaiset ja ihmiselle 
palveluja tuottavat järjestelmät, ovat yhä useammin ihmisten toiminnasta aiheutuvan paineen 
alaisina. Kehityksen suunnan muuttamiseksi on otettava käyttöön tarvittavat välineet sekä 
kansainvälisesti että paikallisesti. Nämä välineet ovat etenkin rahoitusvälineitä, ja niillä 
pyritään säilyttämään yhteiskuntiemme kannalta elintärkeä biologinen monimuotoisuus. Tästä 
on kyse osallistumisessa Nagoyan pöytäkirjaan.

Nagoyan pöytäkirjassa on kolme keskeistä osatekijää: geenivarojen saanti ja saatavuus, 
hyötyjen jakaminen ja velvoitteiden täytäntöönpano. 

Ensimmäisenä on aiheellista todeta, että saanti ja saatavuus kuuluu valtioiden suvereniteettiin. 
Valtioiden on otettava käyttöön kansallisia toimenpiteitä, joilla turvataan oikeusvarmuus 
siten, että luodaan selkeä lainsäädäntö, ja siten, että lupa tai vastaava annetaan heti, kun 
saantiin on annettu lupa.  Kaikessa tässä on edistettävä geenivarojen tutkimusta ja suojelua 
luonnollisessa ympäristössä. 

Toiseksi osapuolet ovat sitoutuneet varmistamaan hyötyjen jakamisen / geenivarojen käytöstä 
sekä myöhemmistä sovelluksista ja kaupallistamisesta saatavien hyötyjen oikeudenmukaisen 
ja tasapuolisen jakamisen. Termi ”käyttö” kattaa geenivarojen geneettistä ja/tai biokemiallista 
koostumusta koskevan tutkimuksen ja kehittämisen. Hyötyjen jakamiseen sovelletaan 
yhteisesti sovittuja ehtoja, joista on tehty toimittajan ja käyttäjän välinen sopimus. Hyödyt 
voivat olla rahallisia, kuten rojaltimaksuja, tai muita kuin rahallisia, kuten tutkimustulosten 
jakamista tai teknologian siirtoa. Nagoyan pöytäkirjassa ehdotetaan myös sellaisen 
maailmanlaajuisen monenvälisen järjestelmän luomista, jolla käsitellään geenivarojen 
käytöstä koituvia hyötyjä raja-alueilla tai tilanteissa, joissa tietoon perustuvaa 
ennakkosuostumusta ei ole mahdollista saada. Järjestelmällä jaettujen hyötyjen avulla on 
edistettävä biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä maailmanlaajuisesti.
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Lopuksi pöytäkirjassa määritellään erityisvelvoitteet, joiden tarkoituksena on varmistaa 
geenivaroja toimittavien sopimusosapuolten kansallisten lakien ja yhteisesti sovittuihin 
ehtoihin sisältyvien sopimusvelvoitteiden noudattaminen.  Näiden toimenpiteiden avulla 
osapuolten on siis varmistettava, että käytetyt geenivarat on hankittu laillisesti ja että hyötyjen 
jakamisesta on tehty asianmukainen sopimus. Tämän vuoksi osapuolten on luotava tehokas 
seuranta- ja valvontajärjestelmä ja varmistettava oikeudellinen yhteistyö. 

Nagoyan pöytäkirjalla varmistetaan parempi oikeusvarmuus ja avoimuus sekä geenivarojen 
toimittajille että käyttäjille. Pöytäkirjalla varmistetaan hyötyjen jakaminen ja luodaan 
geenivarojen saantia ja saatavuutta koskevat paremmin ennakoitavat edellytykset. Lisätessään 
oikeusvarmuutta ja edistäessään hyötyjen jakamista Nagoyan pöytäkirja kannustaa 
geenivaroja koskevan tutkimuksen edistämistä, mikä saattaa johtaa kaikkia hyödyttäviin 
uusiin löytöihin.  Lisäksi Nagoyan pöytäkirja antaa kimmokkeita geenivarojen säilyttämiseen 
luonnollisessa ympäristössä ja geenivarojen käyttämiseen kestävällä tavalla, mikä auttaa 
lisäämään biologisen monimuotoisuuden panosta kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin.

Euroopan unionilla on keskeinen asema geenivarojen käyttäjänä, koska unionissa on monia 
kokoelmia ja tutkimuskeskuksia sekä merkittäviä geenivaroja käyttäviä yrityksiä. 
Geenivarojen kestävä saanti ja saatavuus on keskeisen tärkeää. Sitä on vahvistettava 
kehittämällä luottamukselliset suhteet kansainvälisiin kumppaneihimme ja luomalla selkeä 
käyttöä koskeva lainsäädäntö.

Nagoyan pöytäkirja tulee voimaan kohta sen jälkeen, kun 50 valtiota on sen ratifioinut. On 
tärkeää, että Euroopan unioni ja kaikki jäsenvaltiot ratifioivat pöytäkirjan mahdollisimman 
pian voidakseen säilyttää johtoasemansa ja ollakseen läsnä ensimmäisissä neuvotteluissa, joita 
käydään osapuolten seuraavassa konferenssissa vuonna 2014.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä suosittelee, että Euroopan parlamentti antaa 
hyväksyntänsä sille, että Euroopan unioni ratifioi Nagoyan pöytäkirjan.


