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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab geneetiliste ressursside kasutamisest tuleneva tulu õiglast ja võrdset jaotamist 

peamiseks eesmärgiks; rõhutab vajadust tagada ressursside pakkujatele, leiutajatele ja 

investoritele läbipaistvus ja õiguskindlus; peab äärmiselt tähtsaks, et kaubandust ja 

kaubandussuhteid reguleerivad rahvusvahelised organisatsioonid oleksid biopiraatluse 

termini õigusliku tähenduse suhtes üksmeelel; mõistab hukka WIPO IGC1 raames 

käimasolevate läbirääkimiste ja TRIPS-lepingu2 artikli 27 lõike 3 punkti b 

läbivaatamisprotsessi aegluse; 

2. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid ratifitseeriksid bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni Nagoya protokolli, mis käsitleb juurdepääsu geneetilistele ressurssidele 

ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja võrdset jaotamist; kiidab komisjoni 

Nagoya protokolli rakendamist käsitleva määruse eelnõu esitamise eest; palub komisjonil 

anda oma läbirääkijatele WIPO valitsustevahelise konverentsi raames ja TRIPsi 

läbivaatamisel juhised võtta aluseks Nagoya protokoll ja keskenduda läbirääkimistel 

sellele, et viia kooskõlla CBD3 ja selle Nagoya protokolli, WIPO, TRIPSi, ITPGRFA4 ja 

UPOVi5, samuti UNCLOSi6 õigusraamistikud seoses mere geneetiliste ressurssidega; 

märgib, et üleminekuperioodil ei kohaldata TRIPS-lepingut vähim arenenud riikide 

suhtes7; rõhutab, et sellist lähenemist tuleb jätkata kõikide muudatuste puhul, mis võivad 

tuleneda bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja Nagoya protokolli protsessist; 

3. nõustub sidusrühmade seisukohaga selles, et eeskirjadel põhinev rahvusvaheline 

kaubandussüsteem eeldab ebaseaduslike patentide andmise ennetamist, mis nõuab 

omakorda nõuete kehtestamist geneetiliste ressursside päritolu avalikustamise kohta 

patendimenetlustes; nõuab kindlalt, et WTO intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingut tuleks ühtlustada, et see oleks kooskõlas bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni Nagoya protokolliga; 

4. tunneb heameelt alternatiivset lahendust pakkuvate algatuste üle rangelt kaubandusel 

põhinevate algatuste asemel, näiteks GBIF (Global Biodiversity Information Facility), mis 

edendab eri valitsuste, organisatsioonide ja muude rahvusvaheliste sidusrühmade vahelise 

ülemaailmse koostöö kaudu tasuta ja avatud juurdepääsu bioloogilist mitmekesisust 

käsitlevatele andmetele; 

5. tunnistab intellektuaalomandi ja patendisüsteemi võimalikku rolli tehnoloogia 

uuendamise, siirde ja levitamise edendamisel, millest võib kasu olla kõigile geneetiliste 

                                                 
1 Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni valitsustevaheline intellektuaalse omandi ja geneetiliste 

ressursside, traditsiooniliste teadmiste ja folkloori komisjon. 
2 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping.  
3 Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon.  
4 Toiduks ja põllumajanduses kasutatavate taimede geneetiliste ressursside rahvusvaheline leping. 
5 Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit. 
6 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon. 
7 TRIPS-lepingu artikkel 66 lõige 1; TRIPS-lepingut käsitlev nõukogu 29. novembri 2005. aasta otsus. 
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ressursside ja nende derivaatidega seotud osapooltele ja tootjatele, omanikele ja nende 

kasutajatele, ning seotud traditsiooniliste teadmiste edendamisel viisil, mis viib heaolu ja 

arenguni, ning rõhutab vajadust ennetada intellektuaalomandiõiguse ja patendisüsteemi 

kahjulikku mõju sellele, kuidas põlisrahvad ja kohalikud kogukonnad rakendavad oma 

traditsioonilisi teadmisi, seadusi, tavasid ja teadmiste süsteemi ning nende võimele 

kasutada, arendada, luua ja kaitsta geneetiliste ressurssidega seotud teadmisi; kordab, et 

arvestades oma varasemat resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise 

kohta1, võib ülemääraselt laialdane patendikaitse aretamise valdkonnas takistada 

innovatsiooni ja progressi ning muutuda väikestele ja keskmise suurusega aretajatele 

kahjulikuks, tõkestades juurdepääsu loomade ja taimede geneetilistele ressurssidele; juhib 

tähelepanu sellele, et teatavatel asjaoludel võivad põlisrahvad ja kohalikud kogukonnad 

näha poolte vahelistes lepingutes teostatavamat lahendust saadud tulu jagamiseks ja oma 

huvide kaitsmiseks nii, et samal ajal säilitatakse keskkonda ja ennetatakse sotsiaalset ja 

majanduslikku kahju, nt kaitseklauslite abil; 

6. avaldab veel kord kiitust edusammudele, mida on tehtud rahvusvahelisel tasandil, kaitstes 

põlisrahvaste õigust oma geneetilistele ja muudele ressurssidele ning seotud 

traditsioonilistele teadmistele, nagu on sätestatud ÜRO põlisrahvaste õiguste 

deklaratsioonis, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonis nr 169, bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni artiklis 8j ja selle Nagoya protokollis; väljendab muret 

genofondi vaesumise pärast, kuna turule jõuavad peaaegu ainult tööstuslikud seemned, st 

intellektuaalomandi õigustega kaitstud seemned traditsiooniliste seemnesortide kahjuks. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta 

P7_TA(2012)0202. 



 

AD\920423ET.doc 5/5 PE497.979v02-00 

 ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 27.11.2012    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

13 

0 

12 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa 

Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd 

Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter 

Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed 

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth 

Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 

art 187 lg 2) 

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber 

 
 


