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EUROOPAN PARLAMENTIN JA

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o    /2003,

annettu ,

muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

                                                
1 EYVL C 151E, 25.6.2002, s. 121.
2 EYVL C 241, 7.10.2002, s. 62.
3 EYVL C 278, 14.11.2002, s. 31.
4 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu ........ (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)
ja Euroopan parlamentin päätös, tehty .......... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Yhteisö ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat vuonna 2000 biologista monimuotoisuutta

koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan (jäljempänä

'pöytäkirja'), ja päätös 2002/628/EY1 pöytäkirjan tekemisestä yhteisön puolesta tehtiin

25 päivänä kesäkuuta 2002.

2) Pöytäkirjan 1 artiklassa todetaan, että pöytäkirjan tavoitteena on ympäristöä ja kehitystä

koskevan Rion julistuksen 15. periaatteeseen sisältyvän ennalta varautumisen periaatteen

mukaisesti auttaa varmistamaan erityisesti valtioiden rajat ylittävissä siirroissa

riittäväntasoinen suoja sellaisten nykyaikaisella biotekniikalla käsiteltyjen muuntogeenisten

organismien turvallisen siirron, käsittelyn ja käytön osalta, joilla voi olla haitallisia

vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon

myös riskit ihmisten terveydelle.

3) Pöytäkirjan mukaan kunkin osapuolen on ryhdyttävä tarvittaviin ja asianmukaisiin

oikeudellisiin, hallinnollisiin ja muihin toimenpiteisiin täyttääkseen pöytäkirjaan perustuvat

velvoitteensa. Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä

ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 20012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivissä 2001/18/EY komissiota kehotetaan tekemään lainsäädäntöehdotus, joka koskee

pöytäkirjan menettelyjen täytäntöönpanemista ja jossa vaaditaan pöytäkirjan mukaisesti

yhteisöön sijoittautuneita viejiä varmistamaan, että kaikki pöytäkirjan 7–10, 12 ja

14 artiklassa tosiasioihin perustuvalle ennakkosuostumusmenettelylle asetetut edellytykset

täyttyvät.

                                                
1 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 48.
2 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
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4) On tärkeää perustaa GMO:ien valtioiden rajat ylittävien siirtojen valvonta- ja

tarkastusjärjestelmä, jotta osaltaan varmistetaan biologisen monimuotoisuuden suojelua ja

kestävää käyttöä, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle, ja jotta kansalaiset

voisivat tehdä vapaan ja tietoisen valinnan, kun on kyse GMO:eista.

5) Koska yhteisön lainsäädäntö ei sisällä GMO:ien vientiä yhteisön ulkopuolisiin maihin

koskevia erityisiä vaatimuksia ja jotta varmistettaisiin GMO:ien valtioiden rajat ylittäviä

siirtoja koskevien pöytäkirjan velvoitteiden noudattaminen, tällaista vientiä varten olisi

luotava yhteinen sääntelykehys.

6) Ympäristöön tarkoituksellisesti levitettäviksi tarkoitettujen GMO:ien viennistä olisi

ilmoitettava tuonnin kohteena olevalle, onpa tämä pöytäkirjan osapuoli (osapuoli) tai ei

(ulkopuolinen), jolloin se voi tehdä tieteellisesti luotettavaan riskien arviointiin perustuvan

tietoisen päätöksen.

7) Viejän olisi huolehdittava ilmoituksen tekemisestä. Viejän olisi vastattava ilmoituksessa

annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

8) Viejien olisi odotettava tuonnin kohteena olevan osapuolen tai ulkopuolisen nimenomaista

suostumusta ennen ympäristöön tarkoituksellisesti levitettäväksi tarkoitetun GMO:n

ensimmäistä valtion rajan ylittävää siirtoa.
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9) Koska joillakin kehitysmailla ja siirtymätalousmailla ei ehkä ole valmiuksia tehdä

kyseisenlaisia tietoisia päätöksiä, komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä auttamaan

kyseisiä maita kehittämään ja vahvistamaan inhimillisiä voimavarojaan ja institutionaalisia

valmiuksiaan.

10) Pöytäkirjan mukaan yhteisö tai jokin muu osapuoli voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat

biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta enemmän suojelevia kuin

mitä pöytäkirja vaatii, edellyttäen, että kyseiset toimenpiteet ovat pöytäkirjan tavoitteiden ja

määräyksien sekä kyseisen osapuolen muiden kansainväliseen oikeuteen perustuvien

velvoitteiden mukaisia.

11) Pöytäkirjan mukaan yhteisö voi soveltaa omaa lainsäädäntöään GMO:ien siirtoihin

tullialueellaan.

12) Koska nykyisessä yhteisön lainsäädännössä ja erityisesti direktiivissä 2001/18/EY sekä

alakohtaisessa lainsäädännössä, jossa edellytetään erityistä riskien arviointia mainitussa

direktiivissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, on jo pöytäkirjan tavoitteen mukaisia

määräyksiä, ei ole tarvetta antaa GMO:ien tuontia yhteisöön koskevia lisäsäännöksiä.
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13) On tarpeen varmistaa GMO:ien turvallinen kuljetus, käsittely ja pakkaaminen. Koska

nykyinen yhteisön lainsäädäntö, erityisesti vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annettu neuvoston

direktiivi 94/55/EY1 ja vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden

lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi

96/49/EY2 sisältävät jo tarvittavat määräykset, tältä osin ei ole tarvetta antaa lisäsäännöksiä.

14) On tarpeen varmistaa yhteisöstä vietävien ja yhteisöön tuotavien GMO:ien tunnistaminen.

Yhteisöön tuontia koskevan jäljitettävyyden, merkintöjen ja tunnistamisen osalta tällaiset

GMO:t kuuluvat yhteisön lainsäädännön säännösten piiriin. Vientiin olisi sovellettava

samanlaisia säännöksiä.

15) Komissio ja jäsenvaltiot tukevat prosessia, jossa laaditaan asianmukaisesti kansainväliset

säännöt ja menettelyt vastuusta ja korvauksista valtion rajat ylittävistä GMO:ien siirroista

johtuvien vahinkojen osalta. Säännöistä ja menettelyistä on pöytäkirjan 27 artiklan mukaan

määrä sopia pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan yleissopimuksen osapuolten

konferenssin ensimmäisessä kokouksessa.

                                                
1 EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

komission päätöksellä 2002/886/EY (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 45).
2 EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

komission päätöksellä 2002/885/EY (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 44).
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16) Komissio ja jäsenvaltiot tukevat GMO:ien tunnistamista koskevien saateasiakirjojen yhteisten

kaavojen kehittämistä ja soveltamista pöytäkirjan 18 artiklan mukaisesti.

17) Jotta pystyttäisiin tehokkaasti reagoimaan sellaisten GMO:ien tahattomiin valtioiden rajat

ylittäviin siirtoihin, joilla on todennäköisesti huomattavia haitallisia vaikutuksia biologisen

monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon ihmisten terveydelle

aiheutuvan riskin, jäsenvaltion olisi heti saatuaan tiedon lainkäyttövaltaansa kuuluvasta

levittämiseen johtaneesta tapahtumasta, josta voi seurata kyseisenlaisiin vaikutuksiin johtava

GMO:ien valtioiden rajat ylittävä tahaton siirto, ryhdyttävä tarvittaviin toimiin ilmoittaakseen

asiasta yleisölle sekä viipymättä komissiolle, kaikille muille jäsenvaltioille, vaikutusten

kohteena oleville tai vaikutusten kohteena mahdollisesti oleville valtioille, bioturvallisuuden

tiedonvälitysjärjestelmälle ja tarvittaessa asiaankuuluville kansainvälisille järjestöille.

Jäsenvaltion olisi myös kuultava viipymättä vaikutusten kohteena olevia tai vaikutusten

kohteena mahdollisesti olevia valtioita, jotta ne voisivat reagoida asianmukaisesti ja ryhtyä

tarpeellisiin toimiin.

18) Yhteisön ja jäsenvaltioiden olisi bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kehittämisen

tukemiseksi varmistettava, että järjestelmään ilmoitetaan tarvittavat tiedot ja että pöytäkirjan

täytäntöönpanoa yhteisössä koskeva seuranta ja raportointi toteutetaan.

19) Jäsenvaltioiden olisi annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista

seuraamuksista ja varmistettava, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita,

oikeasuhteisia ja varoittavia.
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20) Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava huomioon ennalta varautumisen periaate.

21) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin

perusoikeuskirjan periaatteita,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

TAVOITTEET, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tavoitteet

Tämän asetuksen tavoitteena on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja rajoittamatta

direktiivin 2001/18/EY säännöksien soveltamista perustaa yhteinen ilmoitus- ja tietojärjestelmä

muuntogeenisten organismien (GMO) valtioiden rajat ylittäviä siirtoja varten ja varmistaa

pöytäkirjan määräysten johdonmukainen täytäntöönpano yhteisön puolesta, jotta voitaisiin

varmistaa riittäväntasoinen suoja sellaisten GMO:ien turvallisessa siirrossa, käsittelyssä ja käytössä,

joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön,

ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle.
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2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkien sellaisten GMO:ien valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin,

joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön,

ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle.

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu ihmisten käyttöön tarkoitetut lääkkeet, joita

käsitellään muissa asiaankuuluvissa kansainvälisissä sopimuksissa tai järjestöissä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 'organismilla' organismia sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan

1 kohdassa,

2) 'muuntogeenisellä organismilla' eli 'GMO:lla' geneettisesti muunnettua organismia sellaisena

kuin se on määritelty direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 2 kohdassa, lukuun ottamatta

organismeja, jotka on saatu direktiivin 2001/18/EY liitteessä I B luetelluilla geneettisillä

muuntamistekniikoilla,

3) 'tarkoituksellisella levittämisellä' tarkoituksellista levittämistä sellaisena kuin se on määritelty

direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 3 kohdassa,
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4) 'markkinoille saattamisella' markkinoille saattamista sellaisena kuin se on määritelty

direktiivin 2001/18/EY 2 artiklan 4 kohdassa,

5) 'suljetulla käytöllä',

a) direktiivin 90/219/ETY1 2 artiklan c kohdassa määriteltyjä toimia,

b) toimia, joissa muita organismeja kuin mikro-organismeja muunnetaan geneettisesti tai

joissa tällaisia GMO:eja kasvatetaan, säilytetään, kuljetetaan, tuhotaan, hävitetään tai

käytetään muulla tavalla ja joissa käytetään asianmukaisesti direktiivin 90/219/ETY

eristämisperiaatteisiin perustuvia erityisiä eristämistoimenpiteitä tällaisten GMO:ien

pääsyn rajoittamiseksi väestön keskuuteen tai ympäristöön;

6) 'elintarvikkeella' elintarviketta sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 178/20022

2 artiklassa,

7) 'rehulla' rehua sellaisena kuin se on määritelty (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 4 kohdassa,

8) 'ilmoituksella' tämän asetuksen mukaisesti viejältä vaadittujen tietojen toimittamista

pöytäkirjan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai ulkopuolisen toimivaltaiselle

viranomaiselle,

                                                
1 Geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23.4.1990 annettu

neuvoston direktiivi 90/219/ETY (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1). Direktiivi sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/204/EY (EYVL L 73, 15.3.2001, s. 32).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28.1.2002,
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
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9) 'bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmällä' pöytäkirjan 20 artiklan nojalla perustettua

tiedonvälitysjärjestelmää,

10) 'viennillä' :

a) EY:n perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttävien

GMO:ien pysyvää tai väliaikaista vientiä yhteisön tullialueelta,

b) sellaisten GMO:ien jälleenvientiä, jotka eivät vastaa a kohdassa tarkoitettuja

edellytyksiä ja jotka kuuluvat muun tullimenettelyn kuin kauttakulkumenettelyn piiriin,

11) 'tuonnilla' niiden GMO:ien asettamista muun tullimenettelyn kuin kauttakulkumenettelyn

piiriin, jotka yhteisöön kuuluva osapuoli on saattanut yhteisöön kuulumattoman osapuolen tai

ulkopuolisen tullialueelle,

12) 'viejällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka toimesta tai puolesta ilmoitus

tehdään, eli henkilöä, jolla on ilmoituksen lähettämisajankohtana sopimus kolmannessa

maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuutus päättää GMO:n lähettämisestä

yhteisön tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuksen haltija toimi

omasta puolestaan, valtuutus päättää GMO:n lähettämisestä yhteisön tullialueelta on

ratkaiseva seikka,
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13) 'tuojalla' tuonnin kohteena olevan osapuolen tai ulkopuolisen lainkäyttövaltaan kuuluvaa

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka järjestää GMO:n tuonnin,

14) 'valtioiden rajat ylittävällä siirrolla' GMO:n tarkoituksellista tai tahatonta siirtoa yhdeltä

osapuolelta tai ulkopuoliselta toiselle osapuolelle tai ulkopuoliselle, lukuun ottamatta

osapuolten välisiä tarkoituksellisia siirtoja yhteisössä,

15) 'osapuolella' pöytäkirjan osapuolina olevia maita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen

järjestöjä,

16) 'ulkopuolisella' maita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, jotka eivät ole

pöytäkirjan osapuolina,

17) 'pöytäkirjalla' biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ('yleissopimus')

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaa,

18) 'biologisella monimuotoisuudella' kaikenlaisiin maan, meren ja muiden vesien

ekosysteemeihin tai ekologisiin kokonaisuuksiin kuuluvien elävien eliöiden vaihtelevuutta;

tähän sisältyy myös lajin sisäinen ja lajien välinen sekä ekosysteemien monimuotoisuus,
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19) 'toimivaltaisella viranomaisella' sitä pöytäkirjan osapuolen nimeämää toimivaltaista

viranomaista tai asiaankuuluvaa vastaavaa ulkopuolisen elintä, joka on vastuussa pöytäkirjan

edellyttämien hallinnollisten tehtävien suorittamisesta tai ulkopuolisen tapauksessa vastaavien

tehtävien suorittamisesta ja jolla on valtuudet toimia osapuolen tai ulkopuolisen puolesta

näiden tehtävien suorittamiseksi,

20) 'tiedonvälityskeskuksella' osapuolen nimeämää elintä, joka vastaa sen puolesta

yhteydenpidosta sihteeristön kanssa,

21) 'sihteeristöllä' pöytäkirjan sihteeristöä.

II LUKU

GMO:IEN VIENTI KOLMANSIIN MAIHIN

1 osa

Tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitettujen GMO:ien vienti

4 artikla

Ilmoitukset tuonnin kohteena oleville osapuolille ja ulkopuolisille

Viejä huolehtii kirjallisen ilmoituksen tekemisestä tuonnin kohteena olevan osapuolen tai

ulkopuolisen toimivaltaisille viranomaisille ennen ensimmäistä tarkoituksellisesti ympäristöön

levitettäväksi tarkoitetun ja liitteen I i alakohdan mukaisesti määriteltyyn käyttöön tarkoitetun

GMO:n tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa. Ilmoituksen on sisällettävä vähintään

liitteessä I määritellyt tiedot. Viejän on varmistettava ilmoituksessa annettujen tietojen

paikkansapitävyys.
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5 artikla

Tapaukset, joissa päätös puuttuu

1. Vaikka tuonnin kohteena oleva osapuoli jättäisi vahvistamatta ilmoituksen vastaanottamisen

tai ei antaisi päätöstään tiedoksi, tämän ei katsota tarkoittavan, että se on suostunut

tarkoitukselliseen valtioiden rajat ylittävään siirtoon. Mitään ensimmäistä tarkoituksellista

valtioiden rajat ylittävää siirtoa ei saa tehdä ilman tuonnin kohteena olevan osapuolen tai

soveltuvissa tapauksissa ulkopuolisen nimenomaista suostumusta.

2. Jos tuonnin kohteena oleva osapuoli ei anna päätöksiään tiedoksi vastauksenaan ilmoitukseen

270 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, viejän on lähetettävä kyseisen tuonnin

kohteena olevan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen muistutus, johon on vastattava

60 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta, sekä siitä jäljennös sihteeristölle, viennin lähtöpaikkana

olevalle jäsenvaltiolle ja komissiolle. Laskettaessa aikaa, jonka kuluessa tuonnin kohteena olevan

osapuolen on vastattava, ei oteta huomioon päiviä, jotka sen on odotettava asianmukaisia lisätietoja.

3. Viejä ei saa suorittaa ensimmäistä tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitetun

GMO:n tarkoituksellista valtioiden rajojen yli tapahtuvaa siirtoa, ellei tuonnin kohteena olevan

osapuolen pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan mukaisesti määrittelemiä menettelyjä tai soveltuvissa

tapauksissa ulkopuolisen vaatimia vastaavia menettelyjä ole noudatettu.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin tapauksissa, jotka

kuuluvat pöytäkirjan 13 artiklan mukaisten yksinkertaistettujen menettelyjen tai 14 artiklan

mukaisesti tehtyjen kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen

piiriin.
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5. Komission ja jäsenvaltioiden on toteutettava yhteistyössä sihteeristön kanssa asianmukaiset

toimet pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivassa yleissopimuksen osapuolten konferenssissa

päätettyjen päätöksentekoa helpottavien tai tuonnin kohteena olevien osapuolten pöytäkirjan

määräysten noudattamista edistävien asianmukaisten menettelyjen ja järjestelyjen mukaisesti.

6 artikla

Viennin lähtöpaikkana olevalle osapuolelle toimitettavat tiedot

Viejän on pidettävä kirjaa 4 artiklassa mainituista ilmoituksista ja vastaanottoilmoituksista ja

tuonnin kohteena olevan osapuolen tai soveltuvissa tapauksissa ulkopuolisen päätöksistä vähintään

viisi vuotta ja lähetettävä kopiot näistä asiakirjoista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,

josta GMO on viety, sekä komissiolle.

7 artikla

Päätösten tarkistaminen

1. Jos viejä katsoo, että olosuhteissa on tapahtunut muutos, joka voi vaikuttaa päätöksen

perustana olleen riskinarvioinnin tulokseen, tai että saataville on tullut uusia asiaa koskevia

tieteellisiä tai teknisiä tietoja, hän voi pyytää tuonnin kohteena olevaa osapuolta tai soveltuvissa

tapauksissa ulkopuolista tarkistamaan pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti tekemäänsä ilmoitusta

koskevaa päätöstä.
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2. Jos tuonnin kohteena oleva osapuoli tai ulkopuolinen ei vastaa tällaiseen pyyntöön 90 päivän

kuluessa, viejän on lähetettävä kyseisen tuonnin kohteena olevan osapuolen tai soveltuvissa

tapauksissa ulkopuolisen toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen muistutus, josta toimitetaan

sihteeristölle jäljennös ja jossa pyydetään vastauksen antamista asetetun määräajan kuluessa

muistutuksen vastaanottamisesta.

8 artikla

Poikkeukset tämän luvun 1 osasta

1. Tarkoituksellisesti ympäristöön levitettävät GMO:t, jotka on pöytäkirjan osapuolten

kokouksena toimivan yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätöksessä määritetty sellaisiksi

organismeiksi, joilla ei todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden

suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle, eivät kuulu

tämän luvun 1 osan soveltamisalaan.

2. Tämän luvun 1 osaa ei sovelleta suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen

käytettäväksi tarkoitettuihin GMO:eihin.

3. Tämän luvun 1 osassa mainittuja velvoitteita ei sovelleta, jos tuonnin kohteena oleva osapuoli

on pöytäkirjan 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittanut

ennakkoon bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään, että tällainen GMO:ien tuonti on

vapautettava pöytäkirjan 7–10, 12 ja 14 artiklan mukaisesta tosiasioihin perustuvan

ennakkosuostumuksen vaatimuksesta edellyttäen, että niiden tarkoituksellisen valtioiden rajat

ylittävän siirron turvallisuuden varmistamiseksi suoritetaan riittäviä toimenpiteitä pöytäkirjan

tavoitteen mukaisesti.
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2 osa

Suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitetut GMO:t

9 artikla

Ilmoittaminen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään

1. Komissio yhteisön puolesta, tai soveltuvissa tapauksissa päätöksen tehnyt jäsenvaltio,

ilmoittaa bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ja sen välityksellä muille osapuolille kaikista

lopullisista päätöksistä, jotka koskevat sellaisten GMO:ien käyttöä yhteisössä tai jäsenvaltiossa,

joita saatetaan siirtää valtioiden rajojen yli käytettäväksi suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai

jalostukseen, mukaan lukien markkinoille saattamista koskevat päätökset. Tämä ilmoitus lähetetään

bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään viidentoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Tätä kohtaa ei sovelleta päätöksiin, jotka koskevat sellaisten GMO:ien direktiivin 2001/18/EY

B osan mukaista tarkoituksellista levittämistä, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan

elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen kolmannessa maassa ilman asiaan liittyvää päätöstä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ilmoitettavien

tietojen on sisällettävä vähintään liitteessä II määritetyt tiedot.

3. Komissio tai 1 kohdassa mainittu jäsenvaltio käsittelee sille toimitetut osapuolten tai

ulkopuolisten pyynnöt saada lisätietoja 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä.
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4. Komissio tai edellä 1 kohdassa mainittu jäsenvaltio lähettää 1, 2 ja 3 kohdassa mainituista

tiedoista kirjallisen jäljennöksen kunkin sellaisen osapuolen tiedonvälityskeskukseen, joka on

ilmoittanut sihteeristöön etukäteen, että sillä ei ole pääsyä bioturvallisuuden

tiedonvälitysjärjestelmään.

10 artikla

Osapuolten ja ulkopuolisten kansalliset tuontia koskevat päätökset

1. Viejän on noudatettava suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi

tarkoitettujen GMO:ien tuontia koskevia päätöksiä, jotka osapuoli on tehnyt pöytäkirjan 11 artiklan

4 kohdan mukaisesti tai jotka tuonnin kohteena oleva ulkopuolinen on tehnyt pöytäkirjan

tavoitteiden mukaisen kansallisen sääntelyjärjestelmänsä mukaisesti.

2. Jos tuonnin kohteena oleva kehitysmaa tai siirtymätalousmaa, onpa se pöytäkirjan osapuoli tai

ei, on ilmoittanut bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän välityksellä, että se tekee ennen tietyn

elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitetun GMO:n tuontia pöytäkirjan 11

artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, viejä ei saa aloittaa kyseisen GMO:n vientiä, ellei mainitun

määräyksen mukaista menettelyä ole noudatettu.

3. Vaikka tuonnin kohteena oleva osapuoli tai ulkopuolinen jättäisi vahvistamatta ilmoituksen

vastaanottamisen tai ei antaisi päätöstään tiedoksi 2 kohdan mukaisesti, tämän ei katsota

tarkoittavan, että se on suostunut elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi

tarkoitetun GMO:n tuontiin tai kieltänyt sen. GMO:a, jota saatetaan siirtää valtioiden rajojen yli

käytettäväksi suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen, ei saa viedä, ellei se ole luvallinen

yhteisössä tai ellei kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ole nimenomaisesti hyväksynyt

tuontia asetuksen (EY) N:o 178/2002 12 artiklan vaatimusten mukaisesti.
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3 osa

Suljettuun käyttöön tarkoitetut GMO:t

11 artikla

1. II luvun 1 osan säännöksiä ei sovelleta suljettuun käyttöön tarkoitettujen GMO:ien valtioiden

rajat ylittäviin siirtoihin, jos ne toteutetaan tuonnin kohteena olevan osapuolen tai ulkopuolisen

standardien mukaisesti.

2. Edellä 1 kohta ei vaikuta osapuolen tai ulkopuolisen oikeuteen vaatia riskinarviointia ennen

tuontia koskevan päätöksen tekemistä ja oikeutta antaa lainkäyttövaltansa puitteissa suljettua

käyttöä koskevia standardeja.

4 osa

Yleiset säännökset

12 artikla

Tunnistus ja oheisasiakirjat

1. Viejien on varmistettava, että GMO:n mukaan liitettävässä asiakirjassa ilmoitetaan seuraavat

tiedot ja että ne toimitetaan GMO:n vastaanottavalle tuojalle:

a) tieto siitä, että tuote sisältää GMO:ja tai koostuu niistä,

b) kyseisille GMO:eille osoitettu yksilöllinen tunnistuskoodi (osoitetut yksilölliset

tunnistuskoodit), jos tällaisia koodeja on.
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2. Suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen GMO:ien

osalta on 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi annettava tuojan ilmoitus, jossa:

a) todetaan, että GMO:t on tarkoitettu käytettäviksi suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai

jalostukseen, ja siinä on ilmoitettava selvästi, että niitä ei ole tarkoitettu tarkoitukselliseen

ympäristöön levittämiseen; ja

b) ilmoitetaan myös yhteyspiste lisätietoja varten.

Edellä 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta GMO:eista koostuviin tai tällaista sekoitusta sisältäviin

tuotteisiin, joita käytetään ainoastaan ja suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen. Näihin

tuotteisiin sovelletaan direktiivissä 2001/18/EY säädettyjä jäljitettävyysvaatimuksia sekä soveltuvin

osin mainittujen GMO:ien jäljitettävyyttä, merkintöjä ja tunnistamista koskevaa yhteisön tulevaa

lainsäädäntöä.

3. Suljettuun käyttöön tarkoitettujen GMO:ien osalta on 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi

annettava tuojan ilmoitus, jossa mainitaan:

a) mahdolliset kyseisten GMO:ien turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä

koskevat vaatimukset;

b) yhteyspiste lisätietoja varten mukaan lukien sen henkilön tai laitoksen nimi ja osoite, jolle

GMO:t toimitetaan.
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4. Tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitettujen GMO:ien osalta ja kaikkien

muiden GMO:ien osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan, 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on

annettava tuojan ilmoitus, josta ilmenevät:

a) GMO:ien tunnistetiedot ja olennaiset piirteet ja ominaisuudet;

b) kyseisten GMO:ien turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä koskevat

vaatimukset;

c) yhteyspiste lisätietoja varten ja tarvittaessa viejän tai tuojan nimi ja osoite;

d) ilmoitus siitä, että siirto on viejään sovellettavien pöytäkirjan vaatimusten mukainen.

5. Kohdat 1–4 eivät vaikuta yhteisön lainsäädännön asettamiin muihin erityisvaatimuksiin tai

kansainvälisiin tunnistusvaatimuksiin, joita kehitetään pöytäkirjan 18 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Kauttakulku

Viejän on varmistettava GMO:ien kauttakulkuilmoituksen tekeminen osapuolille, jotka ovat

päättäneet säännellä GMO:ien kauttakulkua alueellaan ja jotka ovat ilmoittaneet tästä päätöksestä

bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään.
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III LUKU

TAHATTOMAT VALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVÄT GMO:IEN SIIRROT

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tahattomien valtioiden rajat

ylittävien GMO:ien siirtojen ehkäisemiseksi.

2. Heti kun jäsenvaltio saa tiedon lainkäyttövaltansa alaisuuteen kuuluvasta tapauksesta, joka

johtaa tai voi johtaa sellaiseen GMO:ien valtioiden rajat ylittävään tahattomaan siirtoon, jolla on

todennäköisesti huomattavia haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja

kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle, jäsenvaltion on:

a) toteutettava tarvittavat toimet yleisölle tiedottamiseksi ja tiedon antamiseksi viipymättä

komissiolle, kaikille muille jäsenvaltioille, vaikutusten kohteena tai mahdollisesti vaikutusten

kohteena oleville valtioille, bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ja tarvittaessa

asiaankuuluville kansainvälisille järjestöille,

b) neuvoteltava viipymättä vaikutusten kohteena tai mahdollisesti vaikutusten kohteena olevien

valtioiden kanssa, jotta ne voivat määrittää asianmukaiset toimet ja ryhtyä tarvittaviin

toimenpiteisiin, myös hätätoimenpiteisiin merkittävien haitallisten vaikutusten

minimoimiseksi.

3. Kaikkiin 2 kohdasta johtuviin tietoihin on sisällyttävä liitteessä III määritellyt tiedot.
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IV LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

15 artikla

Osallistuminen kansainväliseen tiedotusmenettelyyn

1. Jäsenvaltioiden on pöytäkirjan määräysten mukaisesti ilmoitettava bioturvallisuuden

tiedonvälitysjärjestelmään ja komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta luottamuksellisten

tietojen suojaa:

a) kansallinen lainsäädäntö ja ohjeisto, joilla on merkitystä pöytäkirjan täytäntöönpanon

kannalta, pöytäkirjan 11 artiklan 5 kohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti,

b) kansalliset yhteyspisteet tahattomia valtioiden rajat ylittäviä siirtoja koskevia ilmoituksia

varten pöytäkirjan 17 artiklan mukaisesti,

c) kaikki tarkoituksellisia valtioiden rajat ylittäviä GMO:ien siirtoja koskevat jäsenvaltion

tekemät kahdenväliset, alueelliset ja monenväliset sopimukset ja järjestelyt pöytäkirjan

20 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti,

d) kaikki tiedot tapauksista, joissa on kyse jäsenvaltioon liittyvistä tahattomista tai laittomista

valtioiden rajat ylittävistä siirroista, pöytäkirjan 17 ja 25 artiklan mukaisesti,
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e) kaikki jäsenvaltion tekemät lopulliset päätökset GMO:ien käytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa,

mukaan lukien päätökset:

– todennäköisesti valtioiden rajojen yli siirrettävien GMO:ien suljetusta käytöstä, joka

luokitellaan riskiluokkaan 3 tai 4, ,

– GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä direktiivin 2001/18/EY B osan mukaisesti tai

– GMO:ien tuonnista yhteisöön,

pöytäkirjan 11 artiklan ja 20 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, 15 päivän kuluessa

kyseisen päätöksen tekemisestä,

f) kaikki yhteenvedot yhteisön sääntelyprosessiin perustuvista ja pöytäkirjan 15 artiklan

mukaisesti tehdyistä GMO:ien riskinarvioinneista tai ympäristöarvioinneista, mukaan

luettuina tarvittaessa asianmukaiset tiedot GMO:eista saaduista tuotteista, erityisesti GMO-

peräisistä jalostetuista materiaaleista, jotka sisältävät havaittavissa olevia uusia

monistamiskelpoisen perintöaineksen yhdistelmiä, jotka on saatu aikaan nykyaikaisen

biotekniikan avulla, pöytäkirjan 20 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti,

g) kaikki tarkoituksellisia valtioiden rajat ylittäviä siirtoja koskevien kansallisten päätösten

tarkistukset pöytäkirjan 12 artiklan mukaisesti,
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h) kaikki jäsenvaltion direktiivin 2001/18/EY 23 artiklan nojalla tekemät päätökset

suojatoimenpiteistä tai muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun yhteisön

lainsäädännön nojalla jäsenvaltion toteuttamat hätätoimenpiteet.

2. Komissio ilmoittaa bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään pöytäkirjan määräysten

mukaisesti yhteisön puolesta:

a) yhteisön lainsäädännön ja ohjeiston, joilla on merkitystä pöytäkirjan täytäntöönpanon

kannalta, pöytäkirjan 11 artiklan 5 kohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti,

b) kaikki tarkoituksellisia valtioiden rajat ylittäviä GMO:ien siirtoja koskevat yhteisön tason

kahdenväliset, alueelliset ja monenväliset sopimukset ja järjestelyt pöytäkirjan 20 artiklan

3 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) kaikki yhteisön tasolla tehdyt lopulliset päätökset, jotka koskevat GMO:n käyttöä yhteisössä,

mukaan lukien päätökset GMO:n markkinoille saattamisesta tai tuonnista, pöytäkirjan

11 artiklan ja 20 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti,

d) yhteenvedot yhteisön sääntelyprosessiin perustuvista ja direktiivin 2001/18/EY liitteessä II

säädettyjen menettelyjen kaltaisten menettelyjen mukaisesti tehdyistä GMO:ien

riskinarvioinneista tai ympäristöarvioinneista, mukaan luettuina tarvittaessa asianmukaiset

tiedot GMO:eista saaduista tuotteista, erityisesti GMO-peräisistä jalostetuista materiaaleista,

jotka sisältävät havaittavissa olevia uusia monistamiskelpoisen perintöaineksen yhdistelmiä,

jotka on saatu aikaan nykyaikaisen biotekniikan avulla, pöytäkirjan 20 artiklan 3 kohdan

c alakohdan mukaisesti,
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e) kaikki tarkoituksellisia valtioiden rajat ylittäviä siirtoja koskevien päätösten tarkistukset

yhteisön tasolla pöytäkirjan 12 artiklan mukaisesti,

f) yhteisön lainsäädännön soveltamisen pöytäkirjan menettelyjen asemesta yhteisössä

tapahtuviin GMO:ien tarkoituksellisiin siirtoihin ja yhteisöön tuontiin pöytäkirjan 14 artiklan

3 kohdan ja 4 kohdan mukaisesti,

g) tämän asetuksen 19 artiklan nojalla toimitetut raportit, mukaan luettuina ne, jotka koskevat

tosiasioihin perustuvan ennakkosuostumusmenettelyn täytäntöönpanoa, pöytäkirjan

20 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti.

16 artikla

Luottamuksellisuus

1. Komissio ja jäsenvaltiot eivät saa ilmaista kolmansille osapuolille luottamuksellisia tietoja,

joita ne ovat saaneet tai vaihtaneet tämän asetuksen nojalla.

2. Viejä voi osoittaa ne 4 artiklan nojalla toimitettuun ilmoitukseen sisältyvät tiedot, joita olisi

käsiteltävä luottamuksellisina. Tällaisissa tapauksissa on pyydettäessä esitettävä perustelut.
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3. Tuonnin kohteena olevan osapuolen tai soveltuvissa tapauksissa ulkopuolisen on viejää

kuultuaan päätettävä, mitä tietoja on pidettävä luottamuksellisina, ja ilmoitettava päätöksistään

viejälle.

4. Jos seuraavat tiedot on toimitettu 4, 9 tai 12 artiklan mukaisesti, niitä ei missään tapauksessa

pidetä luottamuksellisina:

a) viejän nimi ja osoite;

b) GMO:n tai GMO:ien yleiskuvaus;

c) yhteenveto riskinarvioinnista, joka koskee vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden

suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle; ja

d) menetelmät ja suunnitelmat kiireellisiä menettelyjä varten.

5. Jos viejä peruuttaa ilmoituksen mistä syystä tahansa, jäsenvaltioiden ja komission on

kunnioitettava kaupallisten ja teollisten tietojen, mukaan lukien tutkimus- ja kehitystiedot, sekä

sellaisten tietojen luottamuksellisuutta, joiden luottamuksellisuudesta tuonnin kohteena oleva

osapuoli tai ulkopuolinen ja viejä ovat eri mieltä.
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17 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja tiedonvälityskeskukset

1. Komissio nimeää yhteisön tiedonvälityskeskuksen ja määrittää tarvittaessa yhteisön

toimivaltaisen viranomaisen.

2. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tiedonvälityskeskuksen sekä yhden tai useampia

toimivaltaisia viranomaisia. Sama elin voi hoitaa sekä tiedonvälityskeskuksen että toimivaltaisen

viranomaisen tehtäviä.

3. Komission on yhteisön puolesta ja kunkin jäsenvaltion on viimeistään sinä päivänä, jona

pöytäkirja tulee voimaan niiden osalta, ilmoitettava sihteeristölle tiedonvälityskeskustensa ja

toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja osoitteet. Jos jäsenvaltio tai komissio nimeää useamman

kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on asiasta sihteeristölle ilmoittaessaan annettava myös

asianmukaiset tiedot kyseisten viranomaisten välisestä vastuunjaosta. Näissä tiedoissa tulee mainita

tapauksen mukaan ainakin, mikä toimivaltainen viranomainen on vastuussa minkäkin tyyppisestä

GMO:sta. Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat välittömästi sihteeristölle tiedonvälityskeskusten

muutoksista tai toimivaltaisen viranomaisen taikka toimivaltaisten viranomaisten nimen tai

osoitteen tai tehtävien muutoksista.
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18 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista

seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä

sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle viimeistään ...* ja niiden on viipymättä

ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista, joilla on vaikutusta säännöksiin.

19 artikla

Seuranta ja raportointi

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas

vuosi, ellei Cartagenan pöytäkirjan 33 artiklassa toisin määrätä, selvitys tämän asetuksen

täytäntöönpanosta.

2. Komissio laatii pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan yleissopimuksen osapuolten

konferenssin asettamin väliajoin jäsenvaltioiden antamiin tietoihin perustuvan raportin ja esittää sen

osapuolten kokouksena toimivalle yleissopimuksen osapuolten konferenssille.

                                                
* 12 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa

lehdessä.
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20 artikla

Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Tätä asetusta sovelletaan pöytäkirjan 37 artiklan 1 kohdan mukaisesta pöytäkirjan

voimaantulopäivästä tai tämän asetuksen voimaantulopäivästä sen mukaan, kumpi ajankohta on

myöhäisin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

4 ARTIKLAN NOJALLA TEHTÄVISSÄ ILMOITUKSISSA VAADITTAVAT TIEDOT

a) Viejän nimi, osoite ja yhteystiedot

b) Tuojan nimi, osoite ja yhteystiedot

c) Muuntogeenisen organismin nimi ja tunnistetiedot sekä muuntogeenisen organismin
bioturvallisuustason kansallinen luokittelu vientimaassa, mikäli sellainen on tehty.

d) Valtioiden rajat ylittävän siirron suunniteltu päivämäärä tai suunnitellut päivämäärät, mikäli
ne ovat tiedossa.

e) Vastaanottajaorganismin tai emo-organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai
hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet.

f) Vastaanottajaorganismin ja/tai emo-organismien alkuperäkeskukset ja geneettisen
monimuotoisuuden keskukset, mikäli ne ovat tiedossa, sekä kuvaus elinympäristöistä, joissa
organismit voivat säilyä ja lisääntyä.

g) Luovuttajaorganismin tai –organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai
hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet.

h) Nukleiinihapon tai siihen tehdyn muunnoksen kuvaus, käytetty tekniikka sekä tuloksena
saadut muuntogeenisen organismin ominaisuudet.
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i) Muuntogeenisen organismin tai siitä saatujen tuotteiden suunniteltu käyttö, erityisesti
sellaisten jalostettujen materiaalien suunniteltu käyttö, jotka ovat peräisin muuntogeenisestä
organismista ja sisältävät havaittavissa olevia uusia monistamiskelpoisen perintöaineksen
yhdistelmiä, jotka on saatu aikaan direktiivin 2001/18/EY liitteessä I A olevassa 1 osassa
lueteltujen tekniikoiden avulla.

j) Siirrettävien muuntogeenisten organismien määrä tai tilavuus.

k) Direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukainen aiempi ja nykyinen riskinarviointiraportti.

l) Ehdotetut menetelmät turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä varten, mukaan
luettuina tilanteen mukaan pakkaukset, merkinnät, asiakirjat sekä menetelmät hävittämistä ja
ennakoimattomia tilanteita varten.

m) Muuntogeenisen organismin oikeudellinen asema vientimaassa (esimerkiksi onko se kielletty
vientimaassa, onko sille asetettu muita rajoituksia, onko se hyväksytty yleiseen levittämiseen)
ja jos muuntogeeninen organismi on kielletty vientimaassa, kiellon syy tai syyt.

n) Mikäli viejä on antanut siirrettävää muuntogeenistä organismia koskevia ilmoituksia muille
valtioille, ilmoitusten tulos ja tarkoitus.

o) Vakuutus siitä, että edellä mainitut tiedot ovat asiallisesti oikein.

________________________
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LIITE II

9 ARTIKLAN NOJALLA VAADITTAVAT TIEDOT

a) Hakijan nimi ja yhteystiedot kotimaista käyttöä koskevaa päätöstä varten.

b) Päätöksestä vastaavan viranomaisen nimi ja yhteystiedot.

c) Muuntogeenisen organismin nimi ja tunnistetiedot.

d) Geenimuunnoksen, käytetyn tekniikan ja muuntogeenisen organismin aikaansaatujen

ominaisuuksien kuvaus.

e) Muuntogeenisen organismin mahdollinen yksilöllinen tunnistustekijä.

f) Vastaanottajaorganismin tai emo-organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai

hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet.

g) Vastaanottajaorganismin ja/tai emo-organismien alkuperäkeskukset ja geneettisen

monimuotoisuuden keskukset, mikäli ne ovat tiedossa, sekä kuvaus elinympäristöistä, joissa

organismit voivat säilyä ja lisääntyä.

h) Luovuttajaorganismin tai –organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai

hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet.
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i) Muuntogeenisen organismin hyväksytyt käyttötarkoitukset.

j) Direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukainen riskinarviointiraportti.

k) Ehdotetut menetelmät turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä varten, mukaan

luettuina tilanteen mukaan pakkaukset, merkinnät, asiakirjat sekä menetelmät hävittämistä ja

ennakoimattomia tilanteita varten.

________________________
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LIITE III

14 ARTIKLAN NOJALLA VAADITTAVAT TIEDOT

a) Käytettävissä olevat merkitykselliset tiedot GMO:ien arvioiduista määristä ja olennaisista

ominaisuuksista ja/tai piirteistä.

b) Tiedot levittämisen olosuhteista ja arvioidusta päivämäärästä sekä GMO:ien käytöstä

osapuolessa, josta GMO on peräisin.

c) Kaikki käytettävissä olevat tiedot mahdollisista haitallisista vaikutuksista biologisen

monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön ottaen huomioon myös riskit ihmisten

terveydelle sekä käytettävissä olevat tiedot mahdollisista riskinhallintatoimenpiteistä.

d) Muut merkitykselliset tiedot; ja

e) Yhteyspiste lisätietojen välittämistä varten.

=====================
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti neuvostolle 18.2.2002 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetukseksi muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä

siirroista.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 17.7.2002.

3. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 16.5.2002.

4. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 24.9.2002.

5. Neuvosto vahvisti 4.3.2003 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

2 kohdan mukaisesti.

II TAVOITE

Ehdotus asetukseksi muuntogeenisten organismien (GMO:ien) siirroista valtioiden rajojen yli

on osa sitä lainsäädäntöä, jolla varmistetaan biologista monimuotoisuutta koskevan

yleissopimuksen yhteydessä tehdyn Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan (jäljempänä

'pöytäkirja') täytäntöönpano.

Tämän asetuksen tavoitteina on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti perustaa

yhteinen ilmoitus- ja tietojärjestelmä GMO:ien siirroista valtioiden rajojen yli sekä varmistaa

Cartagenan pöytäkirjan määräysten johdonmukainen täytäntöönpano yhteisön puolesta, jotta

voitaisiin edistää riittävän suojan varmistamista sellaisten GMO:ien turvallisessa siirrossa,

käsittelyssä ja käytössä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden

suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat

vaarat.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. Yleistä

Päätös pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehtiin vuonna 2002 sen jälkeen

kun Euroopan parlamenttia oli kuultu asiasta. Pöytäkirja tulee voimaan sen jälkeen, kun

50 osapuolta on tallettanut tarvittavan välineen.

Näin ollen tämä ehdotus, joka perustuu EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan,

koskee pääasiassa yhteisen ilmoitus- ja tietojärjestelmän perustamista valtioiden rajojen yli

kolmansiin maihin tapahtuvista muuntogeenisten organismien siirroista sekä valtioiden

rajojen yli tapahtuvista tahattomista siirroista tiedottamiseksi. Tällainen järjestelmä tarvitaan

Cartagenan pöytäkirjan asiaa koskevien määräysten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Muut

pöytäkirjan määräykset kuuluvat yhteisön lainsäädännön piiriin.

Yleisesti ottaen neuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen siitä, että pöytäkirjaa noudatetaan

tarkkaan. Kuitenkin on olemassa käytännön ilmaisuja, joissa noudatetaan EU:n käytäntöä

silloin kun se on katsottu oikeudellisesti tai poliittisesti tarpeelliseksi, esimerkiksi pöytäkirjan

käsitettä "elävät muunnetut organismit" ei käytetä, koska EU:n sisäisessä terminologiassa

käsitettä "muuntogeeniset organismit" pidetään vastaavana käsitteenä ja sitä käytetään

yleisesti EU:ssa.

Neuvosto pitää tarpeellisena tarkastella asetuksen mukaista suhdetta niihin valtioihin, jotka

eivät ole pöytäkirjan osapuolia, koska kaikista pöytäkirjan nojalla säänneltävästä asiasta

kiinnostuneista valtioista ja kaikista pöytäkirjan allekirjoittaneista valtioista ei välttämättä tule

pöytäkirjan osapuolia sen voimaantuloajankohtana. Neuvosto on päässyt näiden lukuisten

artiklojen ja kohtien kontekstin perusteella yhteisymmärrykseen asetuksen niistä osista, jotka

koskevat myös ulkopuolisia.

Komissio ei ole hyväksynyt neuvostossa sovittua yhteistä kantaa.
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2. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotukseen 45 tarkistusta täysistunnossaan 24.9.2002.

a) Näistä tarkistuksista 33 on sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan (25 artikloihin ja

8 johdanto-osan kappaleisiin) joko sanatarkasti, osittain tai periaatteeltaan.

Tarkistus 1 on otettu huomioon johdanto-osan 3 kappaleessa.

Tarkistus 2 on otettu huomioon johdanto-osan 4 kappaleessa.

Tarkistus 3 on otettu huomioon johdanto-osan 20 kappaleessa, jossa viitataan ennalta
varautumisen periaatteen yleiseen merkittävyyteen tämän asetuksen kannalta.

Tarkistukset 4 ja 14 sekä tarkistuksen 23 ensimmäinen osa on otettu huomioon
johdanto-osan 7 kappaleessa, 3 artiklassa ja 6 artiklassa. Nämä tarkistukset liittyvät
käsitteeseen "ilmoittaja", joka ei ole täsmällinen eikä käytännöllinen, minkä vuoksi se
on kaikkialla tekstissä korvattu kyseessä olevalla taloudellisella toimijalla eli lähinnä
"viejällä".

Tarkistus 5 on otettu huomioon johdanto-osan 9 kappaleessa, jossa todetaan
valmiuksien merkitys useita yleisiä tarkoituksia varten ja myös Cartagenan pöytäkirjan
edellyttämien tietoisten päätösten tekemisessä. Neuvosto katsoo, että komission ja
jäsenvaltioiden olisi yleisesti ottaen pyrittävä pitkäjänteisesti auttamaan asianomaisia
valtioita kehittämään inhimillisiä voimavarojaan ja institutionaalisia valmiuksiaan. Ei
pidetä asianmukaisena säätää tällaisessa erityisessä asetuksessa valmiuksien yleiseen
kehittämiseen liittyvistä velvoitteista. Tarkistuksen 47 tarkoituksena on sisällyttää
tämän konkreettisen asetuksen artiklaosaan tällaisia velvoitteita, minkä vuoksi sitä ei
hyväksytty.

Tarkistukset 6, 8, 11 yhdessä tarkistuksen 56 kanssa, 12, 13 ja 43 koskevat
sanamuotoa, ja ne on sisällytetty tekstiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella
tavalla niiden toimituksellinen tarkoitus huomioon ottaen. Nämä tarkistukset on otettu
huomioon johdanto-osan 10 kappaleessa, johdanto-osan 17 kappaleessa, 2 artiklan
3 kohdassa (joka on poistettu) yhdessä 8 artiklan 1 kohdan kanssa, 3 artiklan 6
kohdassa, 3 artiklan 7 kohdassa sekä 15 artiklan 2 kohdan g alakohdassa.
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Tarkistus 7 on otettu huomioon johdanto-osan 15 kappaleessa (ks. myös tarkistus
45 jäljempänä).

Tarkistus 10 on otettu huomioon 2 artiklan 2 kohdassa, mutta sen sanamuotoa on

hieman lähennetty pöytäkirjaan.

Tarkistus 18 koskee "valtioiden rajat ylittävän siirron" tarkkaa määritelmää ja on

sellaisena otettu huomioon 3 artiklan 14 kohdassa.

Tarkistukset 21 ja 60 koskevat osittain samoja seikkoja. Tarkistukseen 21 sisältyy

neljä osaa ja tarkistukseen 60 neljä osaa. Tarkistuksen 21 ensimmäinen ja toinen osa

("… anna päätöstään tiedoksi …" ja "Laskettaessa aikaa …") on otettu huomioon

yhteisen kannan 5 artiklan 2 kohdassa. Tarkistuksen 21 kolmas ja neljäs osa ("Vaikka

tuojasopimuspuoli …" ja "Mitään vientiä ei saa …") sekä tarkistuksen 60 toinen osa

("… saa tapahtua ilman …") on otettu huomioon 5 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistuksen 60 ensimmäistä osaa ("suoraan tai välillisesti") ei ole hyväksytty, koska se

on uusi käsite, joka poikkeaa muuten käytetystä terminologiasta. Tarkistuksen 60

kolmas osa liittyy sanamuotoon, mutta sen ei ole katsottu parantavan tekstiä.

Tarkistuksen 60 neljäs osa ("viejä") hyväksyttiin edellä mainittujen tarkistusten 4, 14 ja

23 mukaisesti.

Tarkistukset 24 ja 25 on otettu huomioon 16 artiklassa, joka noudattaa pöytäkirjan

määräyksiä luottamuksellisesta tiedosta ja tiedosta, jota ei voida pitää

luottamuksellisena.

Tarkistus 28 on otettu huomioon 9 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 29 koskee useita seikkoja, jotka on otettu huomioon yhteisen kannan

10 artiklassa mutta joiden sanamuotoa on hieman muutettu, jotta teksti olisi lähempänä

pöytäkirjan tekstiä. Lisäksi vaatimusta luvan olemassaolosta yhteisössä on täydennetty

vaihtoehdolla, jossa kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on nimenomaan

hyväksynyt kyseisen tuonnin.
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Tarkistukset 34, 35 ja 36 on otettu huomioon 12 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus 37 on otettu huomioon 10 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistukset 38 ja 59 on otettu huomioon 14 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 40 on otettu huomioon 14 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, mutta siihen on

lisätty sana "merkittävä".

Tarkistus 46 on otettu huomioon 19 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistuksiin 50 ja 51 sisältyy kolme osaa. Kolmas osa ("suljettuun käyttöön tai

kauttakulkua varten tarkoitettuihin GMO:eihin") on otettu huomioon yhteisen kannan

11 artiklan 1 kohdassa yhdessä 13 artiklan kanssa.

b) 12:a tarkistusta ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan ja 4 muuta tarkistusta on sisällytetty

vain osittain. Nämä 16 tarkistusta voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Tarkistuksen 9 tavoitteena on, että käytettäisiin jossain määrin laveaa käsitettä

"helpottaa" ja noudatettaisiin kaikilta osin tuojavaltion lainsäädäntöä. Neuvosto katsoo,

että näistä seikoista voisi aiheutua useita tulkintaongelmia, ja on päättänyt keskittyä

tuojana toimivan osapuolen tai ulkopuolisen konkreettisen päätöksen noudattamiseen

(ks. tarkistukset 21 ja 60 yhdessä yhteisen kannan 5 artiklan 1 kohdan kanssa).

Tarkistus 15 on lähellä pöytäkirjan tekstiä, mutta sitä ei hyväksytä, koska neuvosto on

päättänyt noudattaa periaatetta tekstin säilyttämisestä yhteisön tullikoodeksin

mukaisena, jotta vältettäisiin tässä kohdassa erikoisen sanamuodon käyttö tässä

konkreettisessa asetuksessa.

Tarkistukset 16 ja 17 koskevat sanamuotoa, ja niissä ehdotetaan käytettäväksi käsitettä

"ratifioineet" sen sijaan, että käytettäisiin laajempaa käsitettä "liittyneet", joka

virallisesti sisältää edellä mainitun ratifioinnin ja hyväksymisen ja jota yhteisö on

yleensä käyttänyt. Neuvosto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että sanaa "ratifioineet"

käytettäisiin tilapäisesti.
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Tarkistuksen 23 toista osaa ei hyväksytä. Se koskee komission velvollisuutta julkistaa

viejien tuojana toimivalle osapuolelle tai ulkopuoliselle tekemät ilmoitukset, mutta

komissiolla ei ole hallussaan näitä ilmoituksia.

Tarkistusta 27 ei hyväksytä, koska neuvosto katsoo, että pöytäkirjan velvoitteista

johtuen tällaista ylimääräistä ilmoitusta bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ei

tarvita. Neuvoston mielestä on tarpeen huomauttaa, että bioturvallisuuden

tiedonvälitysjärjestelmään ilmoitettavista tiedoista säädetään 15 artiklan 1 kohdan e

alakohdassa ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

Tarkistusta 30 ei hyväksytä, koska se koskee erityistapauksia, joissa ilmoitetaan

tuotteista, jotka eivät sisällä GMO:ja, tai suljettuun käyttöön tarkoitetuista GMO:eista.

Pöytäkirjan velvoitteet huomioon ottaen tämä ei ole tarpeellista. Lisäksi tarkistuksessa

käsitellään sitä, milloin viejän on noudatettava tuojana toimivan osapuolen tai

ulkopuolisen lainsäädäntöä, vaikka noudattamista voitaisiin katsoa edellytettävän ilman

eri toimenpiteitä, mikäli kyseinen lainsäädäntö on annettu asianmukaisella tavalla ja se

on pöytäkirjan mukainen.

Tarkistuksia 31 ja 53 ei hyväksytä sellaisinaan, koska niissä käsitellään sitä, milloin

viejän on noudatettava kauttakulun kohteena olevan osapuolen tai ulkopuolisen

lainsäädäntöä. Noudattamista voitaisiin katsoa edellytettävän ilman eri toimenpiteitä,

mikäli kyseinen lainsäädäntö on annettu asianmukaisella tavalla ja se on pöytäkirjan

mukainen. Neuvosto katsoo aiheelliseksi huomauttaa, että yhteisen kannan 13 artiklassa

käsitellään GMO:ien kauttakulkuilmoituksia ja sen sanamuoto noudattaa läheisesti

pöytäkirjan sanamuotoa.

Tarkistusta 32 ei hyväksytä, koska tärkein siihen sisältyvä lisäys koskee kauttakulkua

ja kauttakulun keskeyttäviä varastointijaksoja. Näitä ei pidetä erityistilanteina, joihin

olisi kiinnitettävä poikkeuksellista huomiota, verrattuna GMO:ien valtioiden rajojen yli

tapahtuvan siirron muihin vaiheisiin.

Tarkistusta 44 ei hyväksytä, koska se ylittää kansallisten seuraamusten määrittelyssä

sovellettavat yleiset edellytykset.
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Tarkistusta 45 ei hyväksytä, koska se ei muodosta toimivaa säännöstä. Neuvosto

katsoo aiheelliseksi huomauttaa, että yhteisö ja jäsenvaltiot tukevat jo kyseistä

prosessia, mikä on mainittu johdanto-osan 15 kappaleessa, jossa myös tarkistus 7 on

otettu huomioon.

Tarkistusta 47 ei hyväksytä, koska sen tarkoituksena on sisällyttää tällaiseen erityiseen

asetukseen valmiuksien kehittämistä koskevia velvoitteita. Neuvosto katsoo, että

komission ja jäsenvaltioiden olisi yleisesti ottaen pyrittävä pitkäjänteisesti auttamaan

asianomaisia valtioita kehittämään inhimillisiä voimavarojaan ja institutionaalisia

valmiuksiaan. Se ei kuitenkaan pidä asianmukaisena säätää tällaista yleistä asiaa

koskevista velvoitteista tässä erityisessä asetuksessa. Tarkistuksen 5 tarkoituksena on

lisätä tätä yleistä asiaa koskeva kappale johdanto-osaan, ja neuvosto hyväksyy sen

(ks. edellä).

Tarkistuksiin 50 ja 51 sisältyy kolme osaa. Ensimmäistä ja toista osaa ("joiden

tarkoituksellinen levittäminen kyseisessä maassa on hyväksytty") ei hyväksytä, koska

ne voisivat riippumatta tuojana toimivan osapuolen mahdollisesti jo antamasta

hyväksynnästä aiheuttaa ristiriidan yhteisen kannan 4 artiklaan sisältyvän

yleisperiaatteen kanssa, joka on muotoiltu seuraavasti: "… huolehtii kirjallisen

ilmoituksen tekemisestä… ennen ensimmäistä … tarkoituksellista valtioiden rajat

ylittävää siirtoa … ". Lisäksi tarkistuksessa ei määritellä kyseistä hyväksyntää, kun taas

yhteiseen kantaan on lisätty "liitteen I i alakohdan mukaisesti määriteltyyn käyttöön".

Tarkistusta 60 ei ole hyväksytty kokonaan, kuten on jo mainittu edellä tarkistuksen

21 yhteydessä. Tarkistuksen 60 ensimmäistä osaa ("suoraan tai välillisesti") ei ole

hyväksytty, koska se on uusi käsite, joka poikkeaa muuten käytetystä terminologiasta.

Tarkistuksen 60 kolmas osa liittyy sanamuotoon, mutta sen ei ole katsottu parantavan

tekstiä. Tarkistuksen 60 neljäs osa ("viejä") hyväksyttiin edellä mainittujen tarkistusten

4, 14 ja 23 mukaisesti.



15546/1/02 REV 1 ADD 1 mn,es/PA,PMA/mh 9
DG I    FI

IV YHTEENVETO

Neuvosto katsoo, että sen yhteisessä kannassa otetaan suurelta osin huomioon Euroopan

parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunto. Neuvoston yhteinen kanta on tasapainoinen

ratkaisu, jonka yhdistettynä tavoitteena on varmistaa, että yhteisö ja sen jäsenvaltiot pystyvät

täyttämään pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa perustamalla GMO:ien valtioiden rajojen yli

tapahtuvia siirtoja koskeva järjestelmä, samalla kun otetaan huomioon tärkeät periaatteet,

jotka ovat suhteellisuusperiaate ja ennalta varautumisen periaate, sekä mahdollisten

tuojamaiden konkreettisten päätösten noudattaminen.

=====================
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ENV 77
MI 35
WTO 19
ONU 3
AGRI 37
CODEC 167

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen antamiseksi muuntogeenisten organismien valtioiden rajat
ylittävistä siirroista

1. Komissio esitti neuvostolle 18.2.2002 asiakohdassa mainitun ehdotuksen, joka perustuu

perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan.

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 24.9.2002

perustamissopimuksen 251 artiklan menettelyn mukaisesti. Talous- ja sosiaalikomitea antoi

lausuntonsa 17.7.2002. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 16.5.2002.

3. Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen artikloista ja liitteistä istunnossaan 17.10.2002 ja pyysi

pysyvien edustajien komiteaa vahvistamaan johdanto-osan ja toimittamaan tekstin

lingvistijuristeille viimeisteltäväksi.
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4. Koska tämä on nyt tehty, ehdotetaan, että pysyvien edustajien komitea pyytäisi, että neuvosto

jonkin seuraavan istuntonsa esityslistan A-kohtana

– vahvistaisi yhteisen kantansa sellaisena kuin se on asiakirjassa 15546/02 ENV 762

MI 301 WTO 179 ONU 86 AGRI 312 CODEC 1644 OC 5 + COR 1

(fr,de,it,nl,en,da,el,pt,fi,sv)

– panisi merkille asiakirjan 15546/02 ADD1 olevat neuvoston perustelut,

– merkitsisi pöytäkirjaansa tämän ilmoituksen ADD 1 REV 2 + ADD 1 REV 2 COR 1

olevan lausuman.

Yhteinen kanta toimitetaan neuvoston perustelujen kanssa mahdollisimman pian Euroopan

parlamentille.

________________________
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen antamiseksi muuntogeenisten organismien valtioiden rajat
ylittävistä siirroista

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävä lausuma

"Saksan valtuuskunnan tulkinta johdanto-osan 20 kappaleesta on seuraava:

Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta asetuksen

säännösten mukaisissa puitteissa. Tämä on Cartagenan pöytäkirjan 1 artiklassa asetetun tavoitteen

mukaista."

________________________
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen antamiseksi muuntogeenisten organismien valtioiden rajat
ylittävistä siirroista

Saksan valtuuskunnan lausuma esitetään tässä ensimmäistä kertaa.

Muut lausumat esitettiin alun perin poliittiseen yhteisymmärrykseen päässeen neuvoston

(17.10.2002) jälkeen ja merkittiin neuvoston pöytäkirjaan (13299/02). Artiklat ja kohdat on

numeroitu uudelleen lingvistijuristien yhteistä kantaa viimeistellessään suorittaman

uudelleennumeroinnin mukaisesti.
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Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat

Saksan valtuuskunnan lausuma

"Saksan valtuuskunnan tulkinta johdanto-osan 20 kappaleesta on seuraava:

Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta asetuksen

säännösten mukaisissa puitteissa. Tämä on Cartagenan pöytäkirjan 1 artiklassa asetetun tavoitteen

mukaista."

Komission lausuma

"Komissio panee merkille neuvoston yksimielisyyden siitä, että yhteisön viejillä on oltava

tuojaosapuolen nimenomainen suostumus ennen tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi

tarkoitetun GMO:n ensimmäistä tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa (5 artiklan

1 kohta).

Komissio katsoo, että neuvostossa aikaansaatu kompromissi menee Cartagenan

bioturvallisuuspöytäkirjan tarkkaa sanamuotoa pidemmälle ja voi tarpeettomasti estää sellaisten

GMO:ien viennin yhteisöstä kolmansiin maihin, joiden osalta on annettu suostumus osastossa B tai

osastossa C tarkoitettuun levittämiseen, sillä se edellyttää liiallista hallinnollista työtä, joka ei ole

suhteessa toivottuihin tavoitteisiin nähden.

Komissio panee niin ikään merkille neuvoston tukevan yksimielisesti uuden 14 artiklan 1 kohdan

lisäämistä, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin tahattomien

valtioiden rajojen yli tapahtuvien GMO:ien siirtojen ehkäisemiseksi. Komissio painottaa, että

tällainen säännös on ristiriidassa geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta

levittämisestä ympäristöön annetussa direktiivissä 2001/18/EY ja geneettisesti muunnettujen mikro-

organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetussa direktiivissä 90/219/ETY, jota on viimeksi

muutettu direktiivillä 98/81/EY, säädettyjen riskien arviointia ja hallintaa koskevien toimenpiteiden

kanssa, sillä ympäristöön levitettyjen GMO:ien turvallisuus ihmisten terveyden ja ympäristön

kannalta varmistetaan jo näillä toimenpiteillä."
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Belgian valtuuskunnan lausuma

"Belgia on huolestunut elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen

GMO:ien tunnistamista koskevan 12 artiklan 2 kohdan muotoilusta. Belgia pyytääkin, että

hyväksyttäisiin nopeasti sääntöjä, joiden avulla voidaan tarkoin tunnistaa suoraan elintarvikkeena

tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitetuissa sekoituksissa olevat GMO:t, jotta voitaisiin

taata korkea turvallisuuden taso ja toimijat saisivat tarvittavat tiedot."

Italian valtuuskunnan lausuma

"Italian valtuuskunta katsoo, että neuvoston hyväksymän tekstin sanamuoto ei ole

kokonaisuudessaan tyydyttävä seuraavan osalta:

10 artiklan 3 kohta "tuontia koskevat kansalliset päätökset"

12 artikla "tunnistus ja oheisasiakirjat"

GMO:ja sisältävien sekoitusten osalta (9 artikla) lykättiin tulevaisuuteen vaikeasti ratkaistava

ongelma, joka on kuitenkin uuden asetuksen keskeinen seikka.

Tapauksissa, joissa osapuoli tai ulkopuolinen, joka tuo elintarvikkeena tai rehuna taikka

jalostukseen käytettäviä GMO:ja, ei ole tehnyt päätöstä (10 artiklan 3 kohta), kauttakulkua ja

tarkoituksellista tai tahatonta siirtoa merkitsevän termin "siirto valtioiden rajojen yli" käyttö

tarkoituksellista siirtoa merkitsevän termin "tuonti" sijasta luo epäselvät ja vaikeasti sovellettavat

säännöspuitteet.

Tästä syystä Italian valtuuskunta, joka olisi voinut hyväksyä joitakin näistä ratkaisuista

kompromissihengessä ja koko tekstiä koskevan yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, ei voi

hyväksyä saavutettua kokonaisratkaisua ja ilmoittaa pidättyvänsä äänestämästä."

Itävallan valtuuskunnan lausuma

"Itävalta pitää myönteisenä poliittista yhteisymmärrystä tästä asetuksesta, jolla varmistetaan, että

(Itävallan jo ratifioima) Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja pannaan mahdollisimman pikaisesti

käytännössä täytäntöön Euroopan unionin alueella.
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12 artiklan 2 kohdan osalta Itävalta toteaa, että myös suoraan elintarvikkeena tai rehuna taikka

jalostukseen käytettävien GMO:ja sisältävien sekoitusten mahdollisimman hyvä tunnistaminen

mukaan liitetyillä tunnistuskoodeilla on olennaisen tärkeää. Itävalta odottaa siksi, että lopullisen

ratkaisun yhteydessä myös tämä kysymys ratkaistaan yksiselitteisesti asetuksessa GMO:ien

jäljitettävyydestä ja pakkausmerkinnöistä.

15 artiklan 1 kohdan e alakohdan osalta Itävalta katsoo, että pöytäkirjassa ei vaadita, että

bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään olisi annettava ilmoitus kansallisista päätöksistä

suljettuun käyttöön tarkoitetuista GMO:eista. Itävalta hyväksyi siksi myös nyt vahvistetun

rajoitetun ilmoitusvelvollisuuden ainoastaan ollakseen vaarantamatta saavutettua

kokonaiskompromissia."

_______________________
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ylittävistä siirroista

Saksan valtuuskunnan lausuma esitetään tässä ensimmäistä kertaa.

Muut lausumat esitettiin alun perin poliittiseen yhteisymmärrykseen päässeen neuvoston

(17.10.2002) jälkeen ja merkittiin neuvoston pöytäkirjaan (13299/02). Artiklat ja kohdat on

numeroitu uudelleen lingvistijuristien yhteistä kantaa viimeistellessään suorittaman

uudelleennumeroinnin mukaisesti.
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Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat

Saksan valtuuskunnan lausuma

"Saksan valtuuskunnan tulkinta johdanto-osan 20 kappaleesta on seuraava:

Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta asetuksen

säännösten mukaisissa puitteissa. Tämä on Cartagenan pöytäkirjan 1 artiklassa asetetun tavoitteen

mukaista."

Komission lausuma

"Komissio panee merkille neuvoston yksimielisyyden siitä, että yhteisön viejillä on oltava

tuojaosapuolen nimenomainen suostumus ennen tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi

tarkoitetun GMO:n ensimmäistä tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa (5 artiklan

1 kohta).

Komissio katsoo, että neuvostossa aikaansaatu kompromissi menee Cartagenan

bioturvallisuuspöytäkirjan tarkkaa sanamuotoa pidemmälle ja voi tarpeettomasti estää sellaisten

GMO:ien viennin yhteisöstä kolmansiin maihin, joiden osalta on annettu suostumus osastossa B tai

osastossa C tarkoitettuun levittämiseen, sillä se edellyttää liiallista hallinnollista työtä, joka ei ole

suhteessa toivottuihin tavoitteisiin nähden.

Komissio panee niin ikään merkille neuvoston tukevan yksimielisesti uuden 14 artiklan 1 kohdan

lisäämistä, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin tahattomien

valtioiden rajojen yli tapahtuvien GMO:ien siirtojen ehkäisemiseksi. Komissio painottaa, että

tällainen säännös on ristiriidassa geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta

levittämisestä ympäristöön annetussa direktiivissä 2001/18/EY ja geneettisesti muunnettujen mikro-

organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetussa direktiivissä 90/219/ETY, jota on viimeksi

muutettu direktiivillä 98/81/EY, säädettyjen riskien arviointia ja hallintaa koskevien toimenpiteiden

kanssa, sillä ympäristöön levitettyjen GMO:ien turvallisuus ihmisten terveyden ja ympäristön

kannalta varmistetaan jo näillä toimenpiteillä."
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Belgian valtuuskunnan lausuma

"Belgia on huolestunut elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen

GMO:ien tunnistamista koskevan 12 artiklan 2 kohdan muotoilusta. Belgia pyytääkin, että

hyväksyttäisiin nopeasti sääntöjä, joiden avulla voidaan tarkoin tunnistaa suoraan elintarvikkeena

tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitetuissa sekoituksissa olevat GMO:t, jotta voitaisiin

taata korkea turvallisuuden taso ja toimijat saisivat tarvittavat tiedot."

Italian valtuuskunnan lausuma

"Italian valtuuskunta katsoo, että neuvoston hyväksymän tekstin sanamuoto ei ole

kokonaisuudessaan tyydyttävä seuraavan osalta:

10 artiklan 3 kohta "tuontia koskevat kansalliset päätökset"

12 artikla "tunnistus ja oheisasiakirjat"

GMO:ja sisältävien sekoitusten osalta (12 artikla) lykättiin tulevaisuuteen vaikeasti ratkaistava

ongelma, joka on kuitenkin uuden asetuksen keskeinen seikka.

Tapauksissa, joissa osapuoli tai ulkopuolinen, joka tuo elintarvikkeena tai rehuna taikka

jalostukseen käytettäviä GMO:ja, ei ole tehnyt päätöstä (10 artiklan 3 kohta), kauttakulkua ja

tarkoituksellista tai tahatonta siirtoa merkitsevän termin "siirto valtioiden rajojen yli" käyttö

tarkoituksellista siirtoa merkitsevän termin "tuonti" sijasta luo epäselvät ja vaikeasti sovellettavat

säännöspuitteet.

Tästä syystä Italian valtuuskunta, joka olisi voinut hyväksyä joitakin näistä ratkaisuista

kompromissihengessä ja koko tekstiä koskevan yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, ei voi

hyväksyä saavutettua kokonaisratkaisua ja ilmoittaa pidättyvänsä äänestämästä."

Itävallan valtuuskunnan lausuma

"Itävalta pitää myönteisenä poliittista yhteisymmärrystä tästä asetuksesta, jolla varmistetaan, että

(Itävallan jo ratifioima) Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja pannaan mahdollisimman pikaisesti

käytännössä täytäntöön Euroopan unionin alueella.
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12 artiklan 2 kohdan osalta Itävalta toteaa, että myös suoraan elintarvikkeena tai rehuna taikka

jalostukseen käytettävien GMO:ja sisältävien sekoitusten mahdollisimman hyvä tunnistaminen

mukaan liitetyillä tunnistuskoodeilla on olennaisen tärkeää. Itävalta odottaa siksi, että lopullisen

ratkaisun yhteydessä myös tämä kysymys ratkaistaan yksiselitteisesti asetuksessa GMO:ien

jäljitettävyydestä ja pakkausmerkinnöistä.

15 artiklan 1 kohdan e alakohdan osalta Itävalta katsoo, että pöytäkirjassa ei vaadita, että

bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään olisi annettava ilmoitus kansallisista päätöksistä

suljettuun käyttöön tarkoitetuista GMO:eista. Itävalta hyväksyi siksi myös nyt vahvistetun

rajoitetun ilmoitusvelvollisuuden ainoastaan ollakseen vaarantamatta saavutettua

kokonaiskompromissia."

=====================
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EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
antamiseksi muuntogeenisten organismien siirroista valtioiden rajojen yli
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2002/0046 (COD)

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
antamiseksi muuntogeenisten organismien siirroista valtioiden rajojen yli

1 MENETTELY

Ehdotus (KOM(2002)85 lopullinen – 2002/0046(COD)) toimitettiin EY:n
perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvostolle ja Euroopan
parlamentille : 18. helmikuuta 2002

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 16. toukokuuta 2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa:17. heinäkuuta 2002

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ehdotuk
sen ensimmäisessä käsittelyssä: 24. syyskuuta 2002

Kun Euroopan parlamentti oli antanut lausuntonsa ja ehdotusta oli käsitelty EY:n
perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti, neuvosto vahvisti yhteisen
kantansa yksimielisesti 4.3.2003.

2 KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen tavoitteena on panna täytäntöön kyseistä asiaa koskevat Cartagenan
bioturvallisuuspöytäkirjan määräykset perustamalla yhteinen ilmoitus- ja
tietojärjestelmä yhteisön ulkopuolisiin maihin suuntautuvaa muuntogeenisten
organismien (GMO:en) vientiä varten. Järjestelmällä myötävaikutetaan riittävän
suojan varmistamiseen sellaisten GMO:en turvallisessa siirrossa, käsittelyssä ja
käytössä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden
suojeluun ja kestävään käyttöön. Lisäksi järjestelmässä otetaan huomioon ihmisten
terveydelle aiheutuvat vaarat ja keskitytään erityisesti valtioiden rajat ylittäviin
siirtoihin.

3 YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT KOMISSION HUOMAUTUKSET

3.1 Yleiset huomautukset

Yhteinen kanta on yleisesti katsoen komission alkuperäisen ehdotuksen rakenteen
mukainen. Siinä on kuitenkin laajennettu ehdotuksen alkuperäistä soveltamisalaa ja
tiukennettu yhteisössä toimiville viejille asetettuja vaatimuksia jopa enemmän kuin
bioturvallisuuspöytäkirjassa vaaditaan. Komissio ei ole voinut tukea neuvostossa
yksimielisesti vahvistettua yhteistä kantaa. Sen vuoksi se on antanut kirjata lausuman
ympäristöneuvoston kokouksen pöytäkirjaan (ks. liite I).



3

3.2 Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamat tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi 24. syyskuuta 2002 pitämässään istunnossa
45 tarkistusta. Yhteiseen kantaan on sisällytetty niistä yhteensä 31 tarkistusta joko
kokonaan, osittain tai periaatteessa (tarkistukset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 51, 56 ja 59).

Loput 14 tarkistusta (tarkistukset 9, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 32, 44, 45, 47, 50, 53 ja
60) on jätetty pois yhteisestä kannasta. Tätä on perusteltu tapauksen mukaan
lainsäädännön johdonmukaisuuteen, lainsäädäntötekniikkaan, teknisen terminologian
selkeyteen ja käytännön toteutettavuuteen liittyvillä syillä tai tarpeella välttää
kohtuuttoman hallinnollisen taakan sälyttämistä toimijoille ja viranomaisille.

3.2.1 Yhteiseen kantaan sisällytetyt tarkistukset, jotka komissio oli hyväksynyt muutettuun
ehdotukseensa

Tarkistuksessa 2 tunnustetaan kansalaisten oikeus valita vapaasti, kun on kyse
GMO:ista. Tarkistuksen periaate on sisällytetty johdanto-osan 4 kappaleeseen.

Tarkistuksilla 6, 8, 11, 12, 13, 28, 40, 43 ja 56 parannetaan ehdotuksen sanamuotoa.
Tarkistukset tai niiden periaate on sisällytetty edellä mainitussa järjestyksessä
yhteisen kannan seuraaviin osiin: johdanto-osan 10 kappale, johdanto-osan 17
kappale, 8 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 6 kohta, 3 artiklan 7 kohta, 9 artiklan 1 kohta,
14 artiklan 2 kohdan b alakohta, 15 artiklan 2 kohdan g alakohta ja 8 artiklan 1
kohta.

Tarkistuksessa 10 muotoillaan uudelleen sellaisia GMO:ja koskeva poikkeus, jotka
ovat ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä. Tarkistuksen periaate on sisällytetty
yhteisen kannan 2 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistuksessa 14 ehdotuksesta poistetaan 3 artiklan 11 kohdassa esitetty
"ilmoittajan" määritelmä. Tämä on otettu huomioon yhteisessä kannassa, johon ei ole
sisällytetty alkuperäisen ehdotuksen 3 artiklan 11 kohtaa.

Tarkistuksessa 18 määritellään "siirto valtioiden rajojen yli". Tarkistuksen periaate
on sisällytetty yhteisen kannan 3 artiklan 14 kohtaan.

Yhteisen kannan 6 artiklassa on otettu huomioon tarkistuksen 23 ensimmäinen osa,
jossa poistetaan viittaus "ilmoittajaan". Siihen ei ole kuitenkaan sisällytetty
tarkistuksen 23 toista osaa.

Tarkistukset 24 ja 25 vastaavat bioturvallisuuspöytäkirjan 21 artiklan määräyksiä,
jotka koskevat luottamuksellisia tietoja. Tarkistusten periaate on sisällytetty yhteisen
kannan 16 artiklaan.

Tarkistuksilla 34, 35 ja 36 täydennetään ehdotuksen vaatimuksia GMO:en
tunnistuksesta. Tarkistusten periaate on sisällytetty yhteisen kannan 12 artiklan
säännöksiin.

Tarkistuksella 37 pyritään varmistamaan bioturvallisuuspöytäkirjan 11 artiklan
4 kohdan voimaan saattaminen. Tarkistuksen periaate on sisällytetty yhteisen kannan
uuden 10 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistuksella 46 muutetaan ilmoitus- ja raportointivelvoitteiden määräajat GMO:en
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY1

mukaisiksi. Tarkistuksen periaate on sisällytetty yhteisen kannan 19 artiklan
1 kohtaan.

Suljettuun käyttöön tarkoitetut sekä kauttakuljetettavat GMO:t jätetään tarkistuksen
51 mukaan ennakkosuostumusmenettelyn ulkopuolelle. Tarkistuksen periaate on
sisällytetty yhteisen kannan 11 artiklan 1 kohdan säännöksiin (suljettuun käyttöön
tarkoitetut GMO:t) ja 13 artiklaan (kauttakuljetettavat GMO:t).

3.2.2 Parlamentin tarkistukset, jotka komissio oli hyväksynyt muutettuun ehdotukseensa
mutta joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Tarkistus 15: Komissio oli periaatteessa hyväksynyt alkuperäisessä ehdotuksessa
esitetyn "viejän" määritelmän muuttamisen sillä ehdolla, että määritelmä
korvattaisiin viittauksella asiaa koskeviin yhteisön tullikoodeksin säännöksiin.
Neuvosto on kuitenkin säilyttänyt komission alkuperäinen ehdotuksen hieman
muutettuna. Komissio hyväksyy yhteisen kannan sanamuodon, koska se on
tullikoodeksin mukainen.

Komission mielestä on valitettavaa, että neuvosto ei ole ottanut huomioon tarkistusta
50, jolla poistettaisiin velvollisuus tehdä uusi ilmoitus tietyn GMO:n siirroista, jos se
on jo hyväksytty kyseisessä maassa.

3.2.3 Muutetun ehdotuksen ja neuvoston yhteisen kannan pääasialliset erot

Tarkistus 21 koskee menettelyä, jota on noudatettava tapauksissa, joissa tuojana
toimiva osapuoli ei ole tehnyt päätöstä GMO:a koskevasta ilmoituksesta. Komissio
oli hyväksynyt kyseisen tarkistuksen lukuun ottamatta sen neljättä virkettä. Tätä
perusteltiin sillä, että vaatimus tuojana toimivan osapuolen nimenomaisesta
suostumuksesta ennen rajatylittävää siirtoa menisi bioturvallisuuspöytäkirjan
määräyksiä pitemmälle ja rajoittaisi tulevia kansainvälisiä neuvotteluja ja käytäntöjä.
Neuvosto ei ole kuitenkaan noudattanut komission linjaa vaan on yksimielisesti
päättänyt sisällyttää periaatteessa koko tarkistuksen 21 yhteisen kannan 5 artiklaan.
Komissio on esittänyt tätä koskevan varauksen ja antanut kirjata lausuman
17. lokakuuta 2002 pidetyn ympäristöneuvoston kokouksen pöytäkirjaan (ks. liite I).

Tarkistuksella 29 pyritään luomaan menettelyjä, jotka koskevat suoraan
elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettuja GMO:ja. Nämä
menettelyt eivät ole täysin bioturvallisuuspöytäkirjan 11 artiklan mukaisia. Vielä
merkittävämpää on kuitenkin se, että kyseisellä tarkistuksella pyritään rajoittamaan
yhteisön vienti sellaisiin GMO:ihin, jotka on hyväksytty EU:ssa käytettäväksi
suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen, mikä on elintarvikelainsäädäntöä
koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annetun asetuksen 178/2002/EY
12 artiklan vastaista. Tämän perusteella komissio ei hyväksynyt kyseistä tarkistusta.
Neuvosto ei ole kuitenkaan noudattanut komission linjaa vaan on yksimielisesti
päättänyt sisällyttää tarkistuksen 29 periaatteen yhteisen kannan 10 artiklaan.
Komissio on antanut kirjata tätä koskevan varauksen 17. lokakuuta 2002 pidetyn
ympäristöneuvoston kokouksen pöytäkirjaan.

                                                
1 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39.
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Tarkistusten 38 ja 59 mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimia
elävien muunnettujen eliöiden tahattomien, valtioiden rajat ylittävien siirtojen
estämiseksi. Komission mielestä tahattomien, valtioiden rajat ylittävien siirtojen
käsite koskee lähinnä onnettomuustapauksia. Tämä näkökohta on jo otettu riittävän
hyvin huomioon yhteisön lainsäännössä, tarkemmin sanoen direktiivissä
2001/18/EY. Neuvosto ei ole kuitenkaan noudattanut komission linjaa vaan on
yksimielisesti päättänyt sisällyttää tarkistukset 38 ja 59 yhteisen kannan 14 artiklan
1 kohtaan. Komissio on antanut kirjata tätä koskevan lausuman ympäristöneuvoston
kokouksen pöytäkirjaan (ks. liite I).

3.3 Neuvoston yhteiseen kantaan sisällyttämät uudet säännökset

Edellä mainittujen muutosten lisäksi neuvosto on tehnyt ehdotukseen monia muita
muutoksia, joiden pääasiallisena tavoitteena on muuttaa tekstin rakenne pöytäkirjan
rakenteen mukaiseksi. Monet näistä muutoksista ovat suhteellisen pieniä. Komissio
hyväksyy periaatteessa jäljempänä kuvatut muutokset, jollei toisin mainita:

Asetuksen nimi: Englanninkielisen asetuksen nimessä ilmaisu "transboundary
movement" on muutettu ilmaisuksi "transboundary movements".

Yhteisen kannan johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osan 1 kappale sisältää uuden viittauksen Cartagenan bioturvallisuus–
pöytäkirjan tekemisestä 25. kesäkuuta 2002 tehtyyn yhteisön päätökseen.

Johdanto-osan 3 kappaleesta on poistettu viittaus direktiivin 2001/18/EY
mahdolliseen muuttamiseen GMO:en jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevalla
tulevalla asetuksella. Tämä muutos on Euroopan parlamentin tarkistuksen 1
mukainen.

Johdanto-osan 6 kappale sisältää täsmennyksen, jonka mukaan ilmoitusmenettely
koskee ainoastaan tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäviksi tarkoitettuja GMO:ja.

Johdanto-osan 7 ja 12 kappaleen sanamuotoa on yksinkertaistettu. Neuvosto on
muun muassa poistanut viittauksen "ilmoittajaan", mikä on Euroopan parlamentin
tarkistuksen 4 mukaista.

Johdanto-osaan on lisätty uusi 8 kappale, jossa edellytetään tuontimaana olevan
sopimuspuolen tai sopimukseen kuulumattoman maan nimenomaista suostumusta
ennen ympäristöön levitettäväksi tarkoitetun GMO:n ensimmäistä valtion rajan
ylittävää siirtoa. Tämä vastaa yhteisen kannan 5 artiklan 1 kohtaa, josta komissio
antoi ympäristöneuvostossa lausuman (ks. liite I). Komissio suhtautuu muutokseen
varauksellisesti.

Johdanto-osaan on lisätty uusi 9 kappale, jossa tunnustetaan poliittisesti valmiuksien
kehittämisen merkitys. Tämä on Euroopan parlamentin tarkistuksen 5 mukaista.

Johdanto-osan 14 kappaleesta on poistettu viittaus GMO:en jäljitettävyyttä ja
merkintöjä koskevaan ehdotukseen. Viittaus on korvattu yleisemmällä viittauksella
yhteisön lainsäädäntöön, joka sisältää GMO:en jäljitettävyyttä, merkintöjä ja
tunnistusta koskevia säännöksiä.



6

Johdanto-osaan on lisätty uusi 15 kappale, jossa tunnustetaan poliittisesti olevan
tärkeää laatia kansainväliset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat vastuuta valtion
rajojen yli tapahtuvista GMO:en siirroista johtuvista vahingoista sekä niiden
korvaamista. Tämä on Euroopan parlamentin tarkistuksen 7 mukaista.

Johdanto-osaan on lisätty uusi 16 kappale, jossa annetaan poliittinen tunnustus työlle,
jota tehdään parhaillaan kansainvälisellä tasolla GMO:ja koskevien saateasiakirjojen
kehittämiseksi.

Johdanto-osan 17 kappaleeseen on tehty lisäys, jonka mukaan jäsenvaltioiden on
kuultava GMO:en tahattomien valtioiden rajat ylittävien siirtojen vaikutusten
kohteena tai mahdollisesti vaikutusten kohteena olevia valtioita. Tämä lisäys on
yhteisen kannan 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten mukainen.

Johdanto-osan 18 kappaleesta on poistettu ilmaisu "säännöllisesti".

Johdanto-osaan on lisätty uusi 20 kappale, joka sisältää viittauksen ennalta
varautumisen periaatteeseen. Kappale sisältää Euroopan parlamentin tarkistuksen
3 periaatteen.

Yhteisen kannan artiklat

1 artikla (Tavoite)

� Ehdotuksen tavoitteeseen on lisätty viittaus direktiiviin 2001/18/EY sekä
Cartagenan pöytäkirjan täytäntöönpanoon. Komissio huomauttaa, että johdanto-
osan kappaleissa käsitellään oikeudellista ja poliittista yhteyttä kyseiseen
pöytäkirjaan ja direktiiviin 2001/18/EY. Toimintasäännöksissä olisi ihanteellista
keskittyä ainoastaan ehdotuksissa asetettuihin käytännön tavoitteisiin sekä niistä
johtuviin toimijoita ja viranomaisia koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

� Ehdotuksen tavoitteessa ja koko tekstissä käsite "vienti" on korvattu käsitteellä
"valtioiden rajojen yli tapahtuvat siirrot". Komissio on aina pitänyt yhteisön
tullikoodeksista otettua määritelmää ("vienti") parempana.

2 artikla (Soveltamisala)

– Käsite "vienti" on korvattu käsitteellä "valtioiden rajojen yli tapahtuvat siirrot"
(ks. edellä olevaa 1 kohtaa koskevat komission huomautukset).

3 artikla (Määritelmät)

– Muita GMO:ja kuin mikro-organismeja koskevien eristämistoimenpiteiden
käyttöä koskevaan sivulauseeseen on lisätty ilmaisu "asianmukaisesti" (3 artiklan
5 kohdan b alakohta).

– Määritelmistä on poistettu "tuotteen" määritelmä, jota ei käytettykään
ehdotuksessa juuri lainkaan (alkuperäisen ehdotuksen 3 artiklan 6 kohta).

– "Ilmoituksen" määritelmää on selvennetty "viejän" ja "muun kuin osapuolen"
roolia koskevalla lisäyksellä (3 artiklan 8 kohta).

– "Viennin" määritelmässä "tuotteet" on korvattu "GMO:illa" (3 artiklan 10 kohta).
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– "Tuonnin" määritelmässä "tuotteet" on korvattu "GMO:illa" (3 artiklan 11 kohta)
ja soveltamisalaa on selvennetty (GMO:en saattaminen kolmannen maan
tullialueelle).

– "Viejän" määritelmässä "tuote" on korvattu "GMO:lla" (3 artiklan 12 kohta) ja
viejän roolia on selvennetty ilmoittamisen osalta.

– Määritelmiin on lisätty uusi "tuojan" määritelmä (3 artiklan 13 kohta).

– "Osapuolen" ja "muun kuin osapuolen" määritelmiä on muutettu (3 artiklan 15 ja
16 kohta).

– "Toimivaltaisen viranomaisen" määritelmää on selvennetty muiden kuin
osapuolten tilanteen huomioon ottamiseksi (3 artiklan 19 kohta).

4 artikla (Ilmoitukset tuojina toimiville osapuolille ja muille tuojina toimiville kuin
osapuolille)

– Toimivaltaisiin viranomaisiin liittynyt määrite "kansallisille" on poistettu.

– Artiklaan on lisätty viittaus "liitteessä I olevan i alakohdan mukaisesti
määriteltyyn käyttöön", kun on kyse ennakkosuostumusmenettelyn piiriin
kuuluvista GMO:ista. Komissio katsoo, että suunnitellut käyttötarkoitukset
kuuluvat jo ilmoituksissa vaadittaviin tietoihin (yhteisen kannan liite I). Sen
vuoksi lisäys ei ole kovin tarpeellinen.

– Alkuperäisen ehdotuksen 4 artiklan 2 kohta on siirretty uuteen 8 artiklaan
(Poikkeukset II luvun 1 osasta).

5 artikla (Tapaukset, joissa päätös puuttuu)

– Artiklaan on lisätty viejiä koskeva velvollisuus, jonka mukaan viejä ei saa
suorittaa ensimmäisen tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitetun
GMO:n tarkoituksellista valtioiden rajojen yli tapahtuvaa siirtoa, ellei tuojana
toimivan osapuolen pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan nojalla määrittelemiä menettelyjä
tai muun tuojana toimivan kuin osapuolen vaatimia vastaavia asianmukaisia
menettelyjä ole noudatettu. Komissio on esittänyt tätä koskevan varauksen, sillä
se olisi halunnut ratkaisun, joka olisi ollut lähempänä bioturvallisuuspöytäkirjan 9
ja 10 artiklan sanamuotoa.

– Artiklaan on lisätty viittaus yksinkertaistettuihin menettelyihin sekä
kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen
mukaisiin menettelyihin.

– Artiklaan on lisätty viittaus päätöksentekoa helpottaviin tai pöytäkirjan
määräysten noudattamista edistäviin tuleviin menettelyihin ja järjestelyihin, joista
päätetään kansainvälisellä tasolla.

6 artikla (Viejänä toimivalle osapuolelle toimitettavat tiedot)

– Ilmoituksiin liittyvien tietojen säilyttämiselle on asetettu viiden vuoden
määräaika.
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– Artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen luetteloon on lisätty
osapuolten ja muiden kuin osapuolten päätökset.

7 artikla (Päätösten tarkistaminen)

– Tämä on uusi artikla, joka perustuu bioturvallisuuspöytäkirjan 12 artiklaan.

8 artikla (Poikkeukset II luvun 1 osasta)

– Tähän uuteen artiklaan on kerätty alkuperäisen ehdotuksen 2 ja 4 artiklaan
sisältyneet ennakkosuostumusmenettelyä koskevat poikkeukset.

– Artiklalla lisätään uusia poikkeuksia, jotka koskevat pöytäkirjan 13 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisia yksinkertaistettuja menettelyjä sekä pöytäkirjan
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja GMO:en siirtoja kahdenvälisten, alueellisten
ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen osapuolten välillä.

9 artikla (Ilmoittaminen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään)

– Alkuperäinen otsikko "Ilmoitus bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään" on
muutettu otsikoksi "Ilmoittaminen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään".
Uusi otsikko on lähempänä bioturvallisuuspöytäkirjan sanamuotoa.

– Artiklassa on muutettu yhteisön ja jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa, joka
koskee bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ilmoitettavia tietoja. Uusi
vastuunjako perustuu siihen, mikä taho on tehnyt päätöksen, jota
ilmoitusvelvollisuus koskee. GMO:ja koskevien lupien antamiseen liittyvät
kysymykset kuuluvat virallisesti ja yhteisön lainsäädännön mukaan yhteisön
toimivaltaan. Vaikka jäsenvaltiot vastaavat lupamenettelyjen käynnistämisestä,
niiden on tehtävä se yhteisön lainsäädännön puitteissa.

– Kenttäkohteita koskeviin päätöksiin sovellettava poikkeus on rajoitettu
koskemaan sellaisia GMO:ja, joiden levittämiseen on annettu lupa direktiivin
2001/18/EY B osan mukaisesti ja joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan
elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen kolmannessa maassa ilman asiaan
liittyvää päätöstä. Tämä on uusi rajoitus, jollaista ei ole bioturvallisuus-
pöytäkirjassa.

10 artikla (Osapuolten ja muiden kuin osapuolten kansalliset tuontia koskevat
päätökset)

– Tämä on uusi artikla, jolla perustetaan suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai
jalostukseen käytettäväksi tarkoitettuja GMO:ja koskevat vientimenettelyt. Osa
tästä uudesta artiklasta sisältää Euroopan parlamentin tarkistusten 29 ja 37
periaatteet (ks. tarkistusta 29 koskevat huomautukset, jotka on esitetty kohdassa
3.2.3 ja tarkistusta 37 koskeva huomautus, joka on esitetty kohdassa 3.2.1).
Komissio on esittänyt tätä kohtaa koskevan varauksen, sillä se olisi halunnut
ratkaisun, joka olisi ollut lähempänä bioturvallisuuspöytäkirjan 11 artiklaa sekä
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elintarvikelainsäädäntöä koskevia yleisiä periaatteita ja vaatimuksia koskevan
asetuksen 178/2002/EY2 12 artiklaa.

11 artikla (Suljettuun käyttöön tarkoitetut GMO:t)

– Tämä on uusi artikla, jolla pannaan täytäntöön bioturvallisuuspöytäkirjan
6 artiklan 2 kohdan määräykset. Suljettuun käyttöön tarkoitetut GMO:t jätetään
artiklan mukaan tietyillä edellytyksillä ennakkosuostumusmenettelyn
ulkopuolelle. Lisäksi artiklassa tunnustetaan osapuolten oikeus säännellä
suljettuun käyttöön tarkoitettujen GMO:en tuontia omalla alueellaan.

12 artikla (Tunnistus ja oheisasiakirjat)

– Artiklan 1 kohta, jota sovelletaan kaikkiin GMO:ihin, on uudelleen muotoiltu
versio komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Siinä on otettu huomioon GMO:en
jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevan asetusehdotuksen viimeisimmät muutokset.

– Artiklan 2 kohta koskee suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen
käytettäväksi tarkoitettuja GMO:ja. Sillä pannaan täytäntöön bioturvallisuus-
pöytäkirjan 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan määräykset. Kyseisen kohdan
viimeinen alakohta sisältää bioturvallisuuspöytäkirjan mukaisen GMO-
sekoituksia koskevan poikkeuksen, joka ei rajoita yhteisön nykyisen ja tulevan,
GMO:en jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevan lainsäädännön soveltamista.
Kyseinen alakohta on ympäristöneuvostossa tehdyn kompromissin tulos, jonka
komissio on hyväksynyt.

– Artiklan 3 kohdalla pannaan täytäntöön bioturvallisuuspöytäkirjan 18 artiklan
2 kohdan b alakohdan määräykset (suljettuun käyttöön tarkoitetut GMO:t) ja sen
4 kohdalla pöytäkirjan 18 artiklan 2 kohdan c alakohdan määräykset
(tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitetut GMO:t).

13 artikla (Kauttakulku)

– Tämä on uusi artikla, joka sisältää komission alkuperäisen ehdotuksen
(alkuperäisen ehdotuksen 7 artiklan) säännökset mutta jossa ilmoitusvelvollisuus
ulotetaan koskemaan tietyillä edellytyksillä kaikkia GMO:ja (eikä ainoastaan
tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitettuja GMO:ja).

15 artikla (Osallistuminen kansainväliseen tiedotusmenettelyyn)

– Artiklassa on muutettu yhteisön ja jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa, joka
koskee bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ilmoitettavia tietoja. Uusi
vastuunjako perustuu siihen, mikä taho on tehnyt päätöksen, jota
ilmoitusvelvollisuus koskee.

– Artikla sisältää uusia, yksityiskohtaisia ilmoitusvelvollisuuksia, jotka koskevat
GMO:ista direktiivin 2001/18/EY B osan mukaisesti tehtyjä päätöksiä tai
riskiluokkaan 3 tai 4 luokiteltujen GMO:en suljettua käyttöä koskevia päätöksiä
(15 artiklan 1 kohdan e alakohta).

                                                
2 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24.
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– Lisäksi artikla sisältää uusia ilmoitusvelvollisuuksia, jotka koskevat
jäsenvaltioiden direktiivin 2001/18/EY 23 artiklan mukaisesti toteuttamia
suojatoimenpiteitä tai jäsenvaltioiden ehdotetun muuntogeenisiä elintarvikkeita ja
rehuja koskevan asetuksen (KOM/2001/0425 lopullinen)335 artiklan mukaisesti
toteuttamia hätätoimenpiteitä.

17 artikla (Toimivaltaiset viranomaiset ja tiedonvälityskeskukset)

– Artiklan mukaan komissio määrää tarvittaessa yhteisön toimivaltaisen
viranomaisen. Tämä on uusi mahdollisuus.

– Yhteisön ja jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa on muutettu toimivaltaisten
viranomaisten ja tiedonvälityskeskusten nimeämisen osalta.

20 artikla (Voimaantulo)

– Asetuksen voimaantulolle on asetettu uusi ehto, jossa otetaan huomioon, että
yhteisö on jo tallettanut ratifioimiskirjansa.

4 PÄÄTELMÄT

Vaikka neuvoston tekemät muutokset parantavatkin alkuperäistä ehdotusta monelta
osin, eräät niistä ja erityisesti nimenomaista suostumusta ja suoraan elintarvikkeena
tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettuja eläviä muunnettuja organismeja
koskevat muutokset muuttavat ehdotuksen ja yhteisön muiden säädösten välistä
johdonmukaisuutta. Nämä muutokset voivat myös aiheuttaa käytännön ongelmia
ehdotuksen täytäntöönpanossa, erityisesti kansainvälisessä kaupassa. Näin ollen
komissio ei voi tukea 4.3.2003 vahvistettua yhteistä kantaa.

5 KOMISSION LAUSUMAT

Ks. liite I.
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LIITE I

Komission lausuma

Komissio toteaa, että neuvosto on yksimielinen siitä, että yhteisön viejien on saatava
nimenomainen suostumus tuojana toimivalta osapuolelta ennen ensimmäistä
tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitetun GMO:n tarkoituksellista siirtoa
valtioiden rajojen yli (5 artiklan 1 kohta).

Komissio katsoo, että neuvostossa saavutetussa kompromississa mennään Cartagenan
bioturvallisuuspöytäkirjan tarkkaa sanamuotoa pidemmälle ja että kompromissi voi
tarpeettomasti haitata sellaisten GMO:en vientiä yhteisöstä kolmansiin maihin, joita varten on
annettu suostumus B ja C osan mukaiseen levittämiseen, koska sillä luodaan hallinnollinen
taakka, joka voi olla saavutettaviin tavoitteisiin nähden kohtuuttoman suuri.

Lisäksi komissio toteaa neuvoston tukevan yksimielisesti sitä, että 14 artiklaan lisätään uusi
1 kohta4, jonka mukaan jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin
ehkäistäkseen tahattomat valtioiden rajojen yli tapahtuvat GMO:en siirrot. Komissio
tähdentää, että tällainen säännös on ristiriidassa riskinarviointia ja riskinhallintaa koskevien
toimenpiteiden kanssa, joista säädetään geneettisesti muunnettujen organismien
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetussa direktiivissä 2001/18/EY ja
geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa annetussa
direktiivissä 90/219/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/81/EY,
koska kyseisillä riskinarviointi- ja riskinhallintatoimenpiteillä varmistetaan, että tällaiset
ympäristöön levityt GMO:t ovat turvallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

_____________

                                                
4 Neuvoston kannan viimeisen version mukainen viittaus


