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LÜHISELGITUS

Taustteave

Käsitletav ettepanek võtta vastu määruse on vajalik Nagoya protokolli rakendamiseks ELis ja 
liidus ratifitseerimise võimaldamiseks. Nagoya protokoll, mis võeti vastu 2010. aasta 
oktoobris, põhineb otseselt bioloogilise mitmekesisuse konventsioonil, mis kehtib ka Euroopa 
Liidus. Täpsemalt on Nagoya protokolli eesmärk kehtestada ressurssidele juurdepääsu ja tulu 
õiglase jaotamise reeglid, mida bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ei käsitletud 
põhjalikult.

Igapäevases keelekasutuses tähendab väljend „ressurssidele juurdepääs ja tulu õiglane 
jaotamine” rahvusvahelisel tasandil kahte asja: 
(1) riigid, kellel on geneetilisi ressursse, peaksid tegema need kättesaadavaks väljaspool oma 
riigipiire avaliku või erasektori ettevõtjatele, kes soovivad teha teadustööd ja töötada välja 
uusi tooteid („juurdepääs”),
(2) vastutasuks tuleks sellistest geneetilistest ressurssidest saadav tulu, iseäranis rahaline 
kasum, õiglaselt jaotada päritoluriigi ja kõnealuste ettevõtjate vahel („tulu õiglane 
jaotamine”).

Arvamuse koostaja seisukoht

Kuna kavandatava määruse eesmärk on põhijoontes võtta ühenduse õigusesse üle 
rahvusvaheline leping, leiab arvamuse koostaja, et kavandatava määruse tekst peaks nii palju 
kui võimalik kajastama Nagoya protokolli teksti. 

Seetõttu on välja pakutud mitmeid muudatusettepanekuid, et muuta Nagoya protokolli ja 
tulevase määruse sõnastus teineteisele sarnasemaks. Iseäranis tähtis on meelde tuletada, et 
ressurssidele juurdepääsu ja tulu õiglase jaotamise eeskirjadel on laiem eesmärk, mis on 
selgelt välja toodud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ja Nagoya protokollis − 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Nagoya protokollis määratletakse selgelt ka mõned 
teisesed eesmärgid, näiteks tehnosiirde arenguriikides. Arvamuse koostaja leiab seetõttu, et 
osa tulevase määruse sõnastusest peaks tugevamalt kajastama Nagoya protokolli konteksti.

Kommentaarid esitatud muudatusettepanekute kohta

Arvamuse koostaja on veendunud, et tekst peaks sisaldama viidet geneetiliste ressursside 
säilitamisele põllumajanduslikuks kasutamiseks Euroopa Liidus, ja esitab seetõttu 
muudatusettepaneku, mille eesmärk on pakkuda abi põllumajandustootjatele ja teistele 
kohaliku tasandi osalejatele, kes säilitavad näiteks põllukultuuride bioloogilist mitmekesisust 
in situ kogudes. Eesmärk oleks aidata sellistel väikesemõõdulistel osalejatel saada „ELi 
usaldusväärseks koguks” kavandatava määruse tähenduses. idee on esile toodud 
muudatusettepanekus 38.

Teine oluline muudatusettepanek seondub reguleerimisalaga (artikkel 2). Õiguskindluse 
tagamiseks tuleks teha selgeks, et määrust kohaldatakse geneetilistele ressurssidele, millele 
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pärast Nagoya protokolli jõustumist mitte ainult ei pääseta juurde, vaid mida kasutatakse ja 
turustatakse − sõnastus, mis sarnaneb rohkem protokolli originaaltekstiga.

Komisjoni ettepanek ei viita intellektuaalomandi õigustele. Sellele vaatamata leiab arvamuse 
koostaja, et kõnealuse määruse kontekstis on vaja otseselt viidata asjaolule, et uued patendid 
peaksid näitama uue toote loomises kasutatud geneetiliste ressursside päritolu. Nagoya 
protokolli eesmärk on luua usaldusel põhinev süsteem, mille alusel ringlevad geneetilised 
ressursid kogu maailmas, kuna nii ressursside pakkujad kui ka kasutajad leiavad, et nad 
saavad sellisest liikumisest kasu. Samadel põhjustel − usaldusel põhineva süsteemi loomine ja 
alternatiivi pakkumine „biopiraatlusele” − on mõttekas töötada välja rahvusvahelised 
eeskirjad, mille eesmärk on tagada, et uued patendid põhinevad seaduslikult omandatud 
geneetilistel ressurssidel.

Mitmed teised arvamuse koostaja välja pakutud muudatusettepanekud tulenevad juba eespool 
selgitatud vajadusest tuua osa Nagoya protokolli sõnastusest üle tulevasse määrusesse, 
pakkudes niimoodi laiemat konteksti. Näiteks esitatakse muudatusettepanekuid kasutajate 
kohustusi käsitleva artikli 4, ELi usaldusväärseid kogusid käsitleva artikli 5 ja parimaid 
tavasid puudutava artikli 8 kohta, tuletades sellega meelde Nagoya protokolli üldeesmärke. 
Karistusi (artikkel 11) käsitleva muudatusettepaneku eesmärk on muuta võimalike karistuste 
näited paremini mõistetavaks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Liit on võtnud vastu „ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020”, mis kohustab teda 
suurendama oma panust, et vältida 
ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist 2020. aastaks.

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonil ja Nagoya protokollil on ühine üldeesmärk: 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Käesolevas tekstis tasub meelde tuletada, et ELil on 
oma bioloogilise mitmekesisuse strateegia, mille eesmärgiks on vältida bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist 2020. aastaks. 
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidus kasutavad 
mitmesugused osalised, sh teadlased ja eri 
tööstusharude ettevõtted geneetilisi 
ressursse teadusuuringute ning arendus- ja 
äritegevuse otstarbel, samuti kasutatakse 
geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilisi teadmisi.

(1) Euroopa Liidus kasutavad 
mitmesugused kasutajad ja pakkujad, sh 
teadlased ja eri tööstusharude ettevõtted 
geneetilisi ressursse teadusuuringute ning 
arendus- ja äritegevuse otstarbel, samuti 
kasutatakse geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsioonilisi teadmisi. Teadus- ja 
arendustegevus eeldab mitte ainult 
geneetiliste ressursside geneetilise ja 
biokeemilise koostise, vaid ka nendega 
seotud uuendusmeetmete ja praktiliste 
rakenduste uurimist ja analüüsimist. 
Nagoya protokolli edukas rakendamine 
sõltub ka sellest, kuivõrd on geneetiliste 
ressursside või geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
kasutajad ja pakkujad võimelised läbi 
rääkima bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
edendamise kokkuleppelised tingimused 
vastavalt ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiale aastani 2020.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Geneetilised ressursid on looduslike, 
kultiveeritud ja kodustatud liikide 
genofond ning nad on tähtsad ja muutuvad 
üha tähtsamaks paljudes 
majandussektorites, sh toiduainete 
tootmine, metsandus, ravimite 
väljatöötamine ja biopõhiste 
taastuvenergiaallikate väljatöötamine.

(2) Geneetilised ressursid on looduslike, 
kultiveeritud ja kodustatud liikide 
genofond ning nad on tähtsad ja muutuvad 
üha tähtsamaks paljudes 
majandussektorites, sh toiduainete 
tootmine, metsandus, ravimite 
väljatöötamine ja biopõhiste 
taastuvenergiaallikate väljatöötamine.
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Geneetilistel ressurssidel on oluline osa 
kahjustatud ökosüsteemide taastamiseks 
ja ohustatud liikide kaitsmiseks 
väljatöötatud strateegiate rakendamisel. 

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Juurdepääs geneetilistele 
ressurssidele ja nende kasutamisest 
saadava tulu õiglane ja erapooletu 
jaotamine peaksid aitama lahendada 
maailma suureneva elanikkonna 
äratoitmise probleemi.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava 
tulu õiglase ja erapooletu jaotamise 
Nagoya protokoll (edaspidi „Nagoya 
protokoll”) on konventsiooniosaliste poolt
29. oktoobril 2010 vastu võetud 
rahvusvaheline leping. Nagoya 
protokolliga muudetakse palju 
üksikasjalikumaks konventsiooni 
üldeeskirjad geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu jaotamise kohta.

(6) Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava 
tulu õiglase ja erapooletu jaotamise 
Nagoya protokoll (edaspidi „Nagoya 
protokoll”) on konventsiooniosaliste poolt
29. oktoobril 2010 vastu võetud 
rahvusvaheline leping. Nagoya 
protokolliga täpsustatakse konventsiooni 
üldeeskirju geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu jaotamise kohta.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õiguskindluse tagamiseks on oluline, et 
Nagoya protokolli rakendamise eeskirju 
kohaldataks üksnes selliste geneetiliste 
ressursside suhtes ja geneetiliste 
ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, millele 
on pääsetud juurde pärast Nagoya 
protokolli jõustumist Euroopa Liidus.

(9) Õiguskindluse tagamiseks on oluline, et 
Nagoya protokolli rakendamise eeskirju 
kohaldataks üksnes selliste geneetiliste 
ressursside suhtes ja geneetiliste 
ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, millele 
on pääsetud juurde või mida on kasutatud
pärast Nagoya protokolli jõustumist 
Euroopa Liidus.

Selgitus

Nagoya protokolli artiklid 1 ja 3, mis käsitlevad vastavalt selle eesmärke ja reguleerimisala, 
viitavad geneetiliste ressursside „kasutamisele”, mitte ainult nendele juurdepääsemisele. 
Nagoya protokolli artiklis 1 sätestatakse, et „käesoleva protokolli eesmärk on tagada 
geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine”. 

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Nagoya protokolli kohaselt tuleb 
sätestada tingimus, et liikmesriikidele ei 
seata piiranguid direktiivi 98/44/EÜ 
(biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta 
ehk nn biopatendi direktiiv) tõlgendamisel 
riiklikul tasandil. Eelkõige tagatakse 
bioloogilise materjali kasutamise 
võimalus muude taimesortide 
aretamiseks, avastamiseks ja 
arendamiseks ning 
põllumajandustootjatele võimalus 
kasutada põllukultuure generatiivseks või 
vegetatiivseks paljundamiseks oma 
põllumajandusettevõttes.
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nagoya protokolli tõhusa rakendamise 
tagamiseks peaksid kõik geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste kasutajad olema 
kohustatud rakendama vajalikku hoolsust, 
et teha kindlaks, et kasutatud geneetilistele 
ressurssidele ja seonduvatele teadmistele 
on juurde pääsetud kohaldatavate õiguslike 
nõuete kohaselt, ning et tagada vajaduse 
korral tulu jaotamine. Võttes aga arvesse 
ELis olevate kasutajate mitmekesisust, ei
ole asjakohane kohustada kõiki kasutajaid 
võtma samu vajaliku hoolsuse rakendamise 
meetmeid. Seetõttu tuleks sätestada 
üksnes vajaliku hoolsuse meetmete 
miinimumelemendid. Kasutajaid tuleks 
konkreetsete vajaliku hoolsuse 
rakendamise vahendite ja meetmete 
valimisel toetada parimate tavade 
tunnustamisega ning täiendavate 
meetmetega valdkondlike 
tegevusjuhendite, näidis-lepinguklauslite 
ja parimate tavade väljatöötamise vallas, 
et suurendada õiguskindlust ja vähendada 
kulusid. Aeg, mille jooksul on kasutaja 
kohustatud säilitama juurdepääsu ja tulu 
jaotamise seisukohast olulist teavet, peaks 
olema piiratud, võttes arvesse võimalikuks 
innovatsiooniks vajaminevat aega.

(14) Nagoya protokolli tõhusa rakendamise 
tagamiseks peaksid kõik geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste kasutajad olema 
kohustatud rakendama vajalikku hoolsust, 
et teha kindlaks, et kasutatud geneetilistele 
ressurssidele ja seonduvatele teadmistele 
on juurde pääsetud kohaldatavate õiguslike 
nõuete kohaselt, ning et tagada vajaduse 
korral tulu jaotamine. Võttes aga arvesse 
ELis olevate kasutajate mitmekesisust, ei
tule kõiki kasutajaid kohustada võtma 
samu vajaliku hoolsuse rakendamise 
meetmeid. See kehtib eriti hilisemate 
kasutajate puhul, kelle suhtes tuleks
kohaldada vajaliku hoolsuse kohustust 
üksnes juhul, kui neile on kättesaadavad 
geneetilised ressursid, mida nad 
kasutavad algselt esmase kasutaja 
käsutuses olnud viisil. Aeg, mille jooksul 
on kasutaja kohustatud säilitama 
juurdepääsu ja tulu jaotamise seisukohast 
olulist teavet, eelkõige dokumente, mis 
tõestavad, et tulu jaotamise kohustused on 
täies mahus ja õiguspäraselt täidetud,
peaks olema piiratud, võttes arvesse 
võimalikuks innovatsiooniks vajaminevat 
aega.

Selgitus

Oluline on selgelt sätestada, et kasutajad on kohustatud säilitama dokumente, mis tõestavad, 
et nad on täitnud oma tulu jaotamise kohustused.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Nagoya protokolli rakendamise 
edukus sõltub sellest, kas geneetiliste 
ressursside või geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
kasutajad ja pakkujad räägivad läbi 
vastastikku kokkulepitud tingimused, mis 
tagavad lisaks tulu õiglasele jaotamisele 
ka selle, et panustatakse protokolli 
laiemasse eesmärki, milleks on 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

Selgitus

Nagoya protokolli eesmärgid, nagu need on määratletud selle artiklis 1, annavad mõista, et 
tulu jaotamine peaks aitama kaasa ka „bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja selle 
komponentide säästvale kasutamisele”.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kasutajate väljakujundatud parimad 
tavad peaksid olema tähtsad selliste 
vajaliku hoolsuse meetmete 
väljaselgitamisel, mis sobivad eriti hästi 
Nagoya protokolli rakendamise süsteemi 
järgimiseks suure õiguskindluse ja väikeste 
kuludega. Kasutajatel peaks olema 
võimalik tugineda juba olemasolevatele 
akadeemilise sektori ja eri tööstusharude 
tegevusjuhenditele. Kasutajate ühendustel 
peaks olema õigus taotleda, et komisjon 
teeks kindlaks, kas teatavat ühenduse 
jälgitavat menetluste, vahendite või 
mehhanismide kogumit võiks tunnustada 
parima tavana. Liikmesriikide pädevad 

(16) Kasutajate väljakujundatud parimad 
tavad on tähtsad selliste vajaliku hoolsuse 
meetmete väljaselgitamisel, mis sobivad 
eriti hästi Nagoya protokolli rakendamise 
süsteemi järgimiseks suure õiguskindluse 
ja väikeste kuludega. Kasutajatel peaks 
olema võimalik tugineda juba 
olemasolevatele akadeemilise sektori ja eri 
tööstusharude tegevusjuhenditele.
Kasutajate ühendustel peaks olema õigus 
taotleda, et komisjon teeks kindlaks, kas 
teatavat ühenduse jälgitavat eesmärkide, 
tegevuste, menetluste, vahendite või 
mehhanismide kogumit võiks tunnustada 
parima tavana. Liikmesriikide pädevad 
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asutused peaksid võtma arvesse, et 
tunnustatud parima tava kasutaja puhul on 
nõuete täitmatajätmise risk väiksem ning 
seega on põhjendatud vähesem nõuete 
täitmise kontrollimine. Sama peaks 
kehtima ka Nagoya protokolli osaliste 
ühise otsusega vastuvõetud parimate 
tavade kohta.

asutused peaksid võtma arvesse, et 
tunnustatud parima tava kasutaja puhul on 
nõuete täitmatajätmise risk väiksem ning 
seega on põhjendatud vähesem nõuete 
täitmise kontrollimine. Sama peaks 
kehtima ka Nagoya protokolli osaliste 
ühise otsusega vastuvõetud parimate 
tavade kohta.

Selgitus

„Parimad tavad” ei peaks hõlmama ainult menetlusi, vahendeid või mehhanisme, vaid ka 
eesmärke ja tegevusi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kogud on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste olulised pakkujad. Luua tuleks 
ELi usaldusväärsete kogude süsteem.
Süsteem tagaks, et ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse kantud kogude 
omanikud rakendavad tõhusalt meetmeid, 
et edastada geneetiliste ressursside proove 
kolmandatele isikutele üksnes koos 
dokumentidega, mis tõendavad seaduslikku 
omandamist ja vajaduse korral vastastikku 
kokkulepitud tingimuste kehtestamist. ELi 
usaldusväärsete kogude süsteem peaks 
märgatavalt vähendama riski, et ELis 
kasutatakse ebaseaduslikult omandatud 
geneetilisi ressursse. Liikmesriikide 
pädevad asutused teeksid kindlaks, kas 
teatav kogu vastab ELi usaldusväärseks 
koguks tunnistamise nõuetele. Kui 
kasutajad on saanud geneetilise ressursi 
ELi usaldusväärsete kogude registrisse 
kantud kogust, tuleks lugeda, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust kogu 
vajaliku teabe otsimisel. See peaks olema 

(19) Kogud on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kõige juurdepääsetavamad
pakkujad. Luua tuleks ELi usaldusväärsete 
kogude süsteem. Süsteem tagab, et ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse kantud 
kogude omanikud rakendavad tõhusalt 
meetmeid, et edastada geneetiliste 
ressursside proove kolmandatele isikutele 
üksnes koos dokumentidega, mis 
tõendavad seaduslikku omandamist ja 
vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimuste kehtestamist. ELi 
usaldusväärsete kogude süsteem peaks 
märgatavalt vähendama riski, et ELis 
kasutatakse ebaseaduslikult omandatud 
geneetilisi ressursse. Liikmesriikide 
pädevad asutused teeksid kindlaks, kas 
teatav kogu vastab ELi usaldusväärseks 
koguks tunnistamise nõuetele, sealhulgas 
selle, kas kogu suudab täita Nagoya 
protokolli laiemaid eesmärke, mis 
puudutab geneetiliste ressursside 
kasutamisest saadava tulu õiglast ja 
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eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

erapooletut jaotamist ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamisele kaasa 
aitamist. Kui kasutajad on saanud 
geneetilise ressursi ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse kantud kogust, tuleks 
lugeda, et nad on rakendanud vajalikku 
hoolsust kogu vajaliku teabe otsimisel. See 
peaks olema eriti kasulik teadlastele ning 
väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et ELi usaldusväärsete kogude hulka lugemise tingimused ei peaks 
olema ainult tehnilised. Esimene „usaldusväärsuse” tingimus on suutlikkus kehtestada tulu 
õiglane ja erapooletu jaotamine.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesoleva määruse eesmärk on vältida 
riski, et ELis kasutatakse ebaseaduslikult 
omandatud geneetilisi ressursse või 
ebaseaduslikult omandatud traditsioonilisi 
teadmisi, mis on geneetiliste ressurssidega 
seotud, ning toetada geneetiliste ressursside 
või nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamisest saadava tulu õiglast 
ja erapooletut jaotamist vastastikku 
kokkulepitud tingimustel. Seda eesmärki ei 
suuda liikmesriigid üksikult saavutada, 
seepärast on seda selle ulatuse tõttu ja 
siseturu toimimise tagamiseks parem 
saavutada ELi tasandil. Seega võib EL 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus selle eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(28) Käesoleva määruse eesmärk on vältida 
riski, et ELis kasutatakse ebaseaduslikult 
omandatud geneetilisi ressursse või 
ebaseaduslikult omandatud traditsioonilisi 
teadmisi, mis on geneetiliste ressurssidega 
seotud, ning toetada geneetiliste ressursside 
või nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamisest saadava tulu õiglast 
ja erapooletut jaotamist vastastikku 
kokkulepitud tingimustel. Seda eesmärki ei 
suuda liikmesriigid üksikult saavutada, 
seepärast on seda selle ulatuse tõttu ja 
siseturu toimimise tagamiseks parem 
saavutada ELi tasandil. Seega võib EL 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus selle eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,
Samal ajal on üks käesoleva määruse 
eesmärke geneetiliste ressursside 
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kasutamisest saadava tulu õiglane ja 
erapooletu jaotamine, mille abil kaitstakse 
bioloogilist mitmekesisust vastavalt ELi 
aastani 2020 välja töötatud bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia suunistele,

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Käesoleva määruse eesmärk on 
geneetilistest ressurssidest saadava tulu 
õiglane ja erapooletu jaotamine, mis aitab 
kaasa bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisele ja selle komponentide 
jätkusuutlikule kasutamisele kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
eesmärkidega.

Selgitus

Oluline on võtta üle bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artiklis 1 esitatud eesmärgid. 
Nagoya protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni jätk, mille peamine eesmärk on 
muuta bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikkel 15 tõeliseks rahvusvaheliseks 
korraks ressurssidele juurdepääsu ja tulu õiglase jaotamise kohta. 

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu jaotamise kohta kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
Nagoya protokolliga, milles käsitletakse 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu korra ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu jaotamise põhimõttele 
vastavuse kohta kooskõlas bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni Nagoya 
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juurdepääsu geneetilistele ressurssidele 
ning nende kasutamisest saadava tulu 
õiglast ja erapooletut jaotamist (edaspidi
„Nagoya protokoll”).

protokolliga, milles käsitletakse 
juurdepääsu geneetilistele ressurssidele 
ning nende kasutamisest saadava tulu 
õiglast ja erapooletut jaotamist (edaspidi
„Nagoya protokoll”).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse riikide 
suveräänsete õiguste alla kuuluvate selliste 
geneetiliste ressursside suhtes ja 
geneetiliste ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, millele 
on pääsetud juurde pärast Nagoya 
protokolli jõustumist Euroopa Liidus.
Määrust kohaldatakse ka kõnealuste 
geneetiliste ressursside kasutamisest 
saadava tulu ja geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsiooniliste teadmiste suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse riikide 
suveräänsete õiguste alla kuuluvate selliste 
geneetiliste ressursside suhtes ja 
geneetiliste ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, millele 
on pääsetud juurde või mida on kasutatud
pärast Nagoya protokolli jõustumist 
Euroopa Liidus. Määrust kohaldatakse ka 
kõnealuste geneetiliste ressursside 
kasutamisest saadava tulu ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste suhtes.

Selgitus

Nagoya protokolli artiklid 1 ja 3, mis käsitlevad vastavalt selle eesmärke ja reguleerimisala, 
viitavad geneetiliste ressursside „kasutamisele”, mitte ainult nendele juurdepääsemisele. 
Nagoya protokolli artiklis 1 sätestatakse, et „käesoleva protokolli eesmärk on tagada 
geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine”. 

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega ei piirata 
liikmesriike jaoks direktiivi 98/44/EÜ 
(biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta 
ehk nn biopatendi direktiiv) 
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tõlgendamisvabadust. Eelkõige tagatakse 
bioloogilise materjali kasutamise 
võimalus muude taimesortide 
aretamiseks, avastamiseks ja 
arendamiseks ning 
põllumajandustootjatele võimalus 
kasutada põllukultuure generatiivseks või 
vegetatiivseks paljundamiseks oma 
põllumajandusettevõttes.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „derivaat” – looduslikult esinev 
biokeemiline ühend, mis tekib 
bioloogiliste või geneetiliste ressursside 
geeniekspressiooni või metabolismi 
tulemusel, olenemata sellest, kas see 
sisaldab funktsionaalseid pärilikkuse 
üksusi;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „geneetiliste ressursside kasutamine” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 

biokeemilise koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevus;

(6) „geneetiliste ressursside kasutamine” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 

biokeemilise koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevus, sealhulgas biotehnoloogia 
rakendamise teel;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kasutajad teevad kindlaks, rakendades 
seejuures vajalikku hoolsust, et kasutatud 
geneetilistele ressurssidele ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilistele 
teadmistele on juurde pääsetud kooskõlas
juurdepääsu ja tulu jaotamist reguleerivate 
asjakohaste õigusnormide või 
regulatiivsete nõuetega ning et tulu 
jaotatakse vastastikku kokkulepitud 
tingimustel õiglaselt ja erapooletult.
Kasutajad otsivad, säilitavad ja edastavad 
ka hilisematele kasutajatele teavet, mis on 
juurdepääsu ja tulu jaotamise seisukohast
oluline.

1. Kasutajad teevad kindlaks, rakendades 
seejuures vajalikku hoolsust, et kasutatud 
geneetilistele ressurssidele ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilistele 
teadmistele on juurde pääsetud eelnevalt 
teatatud nõusolekul ja vastastikku 
kokkulepitud tingimustel, nagu need on 
määratletud juurdepääsu ja tulu jaotamist 
reguleerivate asjakohaste õigusnormide või 
regulatiivsete nõuetega ning et tulu 
jaotatakse vastastikku kokkulepitud 
tingimustel õiglaselt ja erapooletult.
Kasutajad otsivad, säilitavad ja edastavad 
ka hilisematele kasutajatele kogu teabe ja 
dokumendid, mis on juurdepääsu ja tulu 
jaotamise ja käesoleva määruse sätete 
järgimise seisukohast olulised, eelkõige 
kõik dokumendid, mis tõestavad, et tulu 
jaotamise kohustused on täies mahus ja 
õiguspäraselt täidetud.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et kasutajad on kohustatud säilitama dokumente, mis tõendavad, et nad 
on täitnud oma tulu õiglase jaotamise kohustused vastastikku kokkulepitud tingimustel.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ressursside või teadmiste otseallikas
ning geneetiliste ressursside või nendega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
hilisemad kasutajad;

(3) ressursside või teadmiste otseallikas;
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Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) juurdepääsu käsitlevad otsused ja 
vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused;

(5) juurdepääsuload ja vajaduse korral 
vastastikku kokkulepitud tingimused;

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hangivad nõuetekohase juurdepääsuloa,
kehtestavad vastastikku kokkulepitud 
tingimused või lõpetavad kasutuse juhul, 
kui ilmneb, et juurdepääs ei ole toimunud 
kooskõlas juurdepääsu ja tulu jaotamist 
reguleerivate asjakohaste õigusnormide või 
regulatiivsete nõuetega.

(c) hangivad nõuetekohase juurdepääsuloa
ja kehtestavad vastastikku kokkulepitud 
tingimused juhul, kui ilmneb, et juurdepääs 
ei ole toimunud kooskõlas juurdepääsu ja 
tulu jaotamist reguleerivate asjakohaste 
õigusnormide või regulatiivsete nõuetega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kasutajad püüavad geneetiliste 
ressursside või geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
pakkujatega vastastikku kokkulepitud 
tingimuste läbirääkimisel tagada, et
sellised tingimused aitavad kaasa 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja 
selle komponentide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning tehnosiirdele 
arenguriikidesse.
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Selgitus

Nagoya protokolli eesmärgid, nagu need on määratletud artiklis 1, annavad mõista, et tulu 
jaotamine peaks aitama kaasa ka „bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja selle komponentide 
säästvale kasutamisele”. Artiklis 1 viidatakse ka otseselt tehnosiirdele. Arvestades, et 
vastastikku kokkulepitud tingimused tuleb koos kindlaks määrata, on see nii andmete 
pakkujate kui ka kasutajate ülesanne ühiselt tagada, et vastastikku kokkulepitud tingimused 
suurendavad, mitte ei vähenda bioloogilist mitmekesisust. 

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõigetes 1–3 osutatud kohustust 
kohaldatakse hilisemate kasutajate suhtes 
üksnes juhul, kui neile on kättesaadavad 
geneetilised ressursid, mida nad 
kasutavad algselt esmase kasutaja 
käsutuses olnud viisil.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) järgima Nagoya protokolli laiemaid 
eesmärke, töötama geneetiliste ressursside 
kasutamisest saadava tulu õiglase ja 
erapooletu jagamise eesmärgil, aidates 
samal ajal kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamisele;

Selgitus

Siinkohal on kasulik meenutada, et ELi usaldusväärsete kogude hulka lugemise tingimused ei 
peaks olema ainult tehnilised. Tähtis on rõhutada, et „usaldusväärsuse” esimeseks 
tingimuseks on näidata, et kohustutakse tulusid õiglaselt ja erapooletult jagama.
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kontrollivad korrapäraselt, et 
kõigi nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
kogude puhul, mis on kantud ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse, 
kohaldatakse tõhusalt lõike 3 meetmeid.

Liikmesriigid kontrollivad korrapäraselt, et 
kõigi nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate 
kogude puhul, mis on kantud ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse, 
kohaldatakse tõhusalt lõike 3 meetmeid; 
samal ajal ei tohi vastuvõetud sätted 
suurendada bürokraatiat või kulusid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused ning juurdepääsu 
ja tulu jaotamise kontaktisikud annavad 
nõu avalikkusele ja võimalikele 
kasutajatele, kes otsivad teavet kõnealuse 
määruse ja konventsiooni asjaomaste 
sätete ning Nagoya protokolli 
kohaldamise kohta liidus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon nõuavad 
kõigilt, kes saavad avalikult sektorilt 
rahalisi vahendeid geneetiliste ressursside 
ja nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamist hõlmavate 
teadusuuringute jaoks, kinnituse andmist 
selle kohta, et nad rakendavad vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4.

välja jäetud
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Selgitus

Pole mingit põhjust kehtestada erieeskirju kõigile, kes saavad avalikult sektorilt rahalisi 
vahendeid teadusuuringute jaoks. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused edastavad komisjonile
iga kahe aasta järel lõigete 1 ja 2 alusel 
saadud teabe. Komisjon koostab saadud 
teabest kokkuvõtte ja teeb selle
kättesaadavaks juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabevõrgustikule.

3. Pädevad asutused kontrollivad lõike 2 
kohaselt edastatud teavet ja edastavad
selle komisjonile kuue kuu jooksul pärast
teabe saamist. Komisjon koostab kuue kuu 
jooksul pärast teabe saamist sellest
kokkuvõtte ja teeb rahvusvaheliselt 
tunnustatud sertifikaadi jaoks vajaliku 
teabe kättesaadavaks juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabevõrgustikule ja hõlpsalt 
kättesaadavas avatud formaadis ka 
avalikkusele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes kasutajate ühendus võib 
esitada komisjonile taotluse, et tema 
arendatud ja jälgitavat menetluste, 
vahendite või mehhanismide kogumit 
tunnustataks parima tavana. Taotlusele 
lisatakse tõendavad materjalid ja andmed.

1. Mis tahes kasutajate või 
organisatsioonide ühendus, mis tunneb 
huvi geneetiliste ressursside kasutamise 
ning juurdepääsu ja tulu jaotamise vastu ja 
omab sellealaseid teadmisi, võib esitada 
komisjonile taotluse, et tema arendatud ja 
jälgitavat eesmärkide, tegevuste, 
menetluste, vahendite või mehhanismide 
kogumit tunnustataks parima tavana. 
Taotlusele lisatakse tõendavad materjalid 
ja andmed. Parima tavana tunnustamise 
avaldusi hinnates annab komisjon 
eesõiguse eesmärkidele, tegevustele, 
menetlustele, vahenditele või 
mehhanismidele, mis aitavad kaasa:
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– bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele 
ja selle komponentide jätkusuutlikule 
kasutamisele;
– tehnosiirdele;
– vaesuse kaotamisele arenguriikides.

Selgitus

Nagoya protokoll sisaldab eesmärke ja sõnastust, mis ei kajastu komisjoni ettepanekus. Tulu 
jaotamise eeskirjade rakendamise eesmärgiks on toetada laiemaid eesmärke, nagu 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja vaesuse kaotamine. „Parim tava” peaks hõlmama 
nii eesmärke kui ka menetlusi.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kontrolle tehakse korrapäraselt 
läbivaadatava kava alusel, järgides 
riskipõhist lähenemisviisi. Riskipõhise
lähenemisviisi väljatöötamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse, et käesoleva määruse 
artikli 8 lõike 2 või Nagoya protokolli 
artikli 20 lõike 2 alusel tunnustatud parima 
tava kasutaja puhul on nõuete 
täitmatajätmise risk väiksem.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kontrolle tehakse korrapäraselt 
läbivaadatava kava alusel, järgides 
riskipõhist lähenemisviisi, mille peamised 
põhimõtted sätestab komisjon 
rakendusaktidega, mis võetakse vastu 
kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Sellise
lähenemisviisi puhul võetakse arvesse, et 
käesoleva määruse artikli 8 lõike 2 või 
Nagoya protokolli artikli 20 lõike 2 alusel 
tunnustatud parima tava kasutaja puhul on 
nõuete täitmatajätmise risk väiksem.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad
vähemalt järgmist:

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad 
järgmist:
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse 
kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ.

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse 
kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ hõlpsasti 
juurdepääsetavas avatud formaadis.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet artikli 9 lõikes 1 
osutatud kontrollide tulemusel avastatud 
tõsiste puuduste ning artikli 11 kohaselt 
määratud karistuste kohta.

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet oma käesoleva 
määruse täitmise järelevalveks loodud 
kontrollisüsteemide struktuuri kohta ning
artikli 9 lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatud tõsiste puuduste ning 
artikli 11 kohaselt määratud karistuste 
kohta.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon sõlmib kokkuleppeid 
Euroopa Patendiameti ja Maailma 
Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooniga, et tagada, et 
patenditaotlused sisaldavad viidet 
geneetilistele ressurssidele ja nende 
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päritolule.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Luuakse geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ELi platvorm.

1. Luuakse geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ELi platvorm.
Liikmesriigid, kes kaaluvad oma 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu 
käsitlevate eeskirjade vastuvõtmist, viivad 
kõigepealt läbi nende eeskirjade mõju 
hindamise ning edastavad tulemused ELi 
platvormile läbivaatamiseks käesoleva 
artikli lõikes 5 osutatud menetluse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi platvorm aitab ühtlustada 
juurdepääsutingimusi ELis seeläbi, et 
arutatakse nendega seotud küsimusi, sh 
liikmesriikide juurdepääsusüsteemide 
ülesehitus ja tulemuslikkus, lihtsustatud 
juurdepääs mitteärilistel eesmärkidel 
tehtavate teadusuuringute jaoks, ELis 
asuvate kogude juurdepääsutavad, ELi 
sidusrühmade juurdepääs kolmandates 
riikides ja parimate tavade vahetamine.

2. ELi platvorm aitab ühtlustada 
juurdepääsutingimusi ELis seeläbi, et 
arutatakse nendega seotud küsimusi, sh 
liikmesriikide juurdepääsusüsteemide 
ülesehitus ja tulemuslikkus, lihtsustatud 
juurdepääs mitteärilistel eesmärkidel 
tehtavate teadusuuringute jaoks, ELis 
asuvate kogude juurdepääsutavad, ELi 
sidusrühmade juurdepääs kolmandates 
riikides ja parimate tavade vahetamine.
Platvorm peaks eelkõige propageerima 
põhimõtet, et kui pädevad asutused ei 
vasta juurdepääsu taotlusele, loetakse 
vajaliku hoolsuse kohustus täidetuks ning 
juurdepääsuga ei kaasne edasisi 
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kohustusi.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtavad meetmeid nende kasutajate 
toetamiseks, kes aitavad kaasa bioloogilise 
ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamisele 
ja kellel on piiratud vahendid 
usaldusväärsete kogude hulka 
pääsemiseks;

Selgitus

Oluline on aidata väiksemahulistel projektidel, näiteks põllumajandustootjate ja kogukondade 
arendatud projektidel, mis aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, saada 
käesolevas määruses määratletud „usaldusväärseks koguks”.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga kümne aasta järel pärast esimese 
aruande esitamist vaatab komisjon 
käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlevatele aruannetele ja määruse 
kohaldamisel saadud kogemustele 
tuginedes läbi määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse. Oma aruannetes analüüsib 
komisjon eelkõige halduslikku mõju 
avalik-õiguslikele teadusasutustele, 
väikestele või keskmise suurusega 
ettevõtjatele ja mikroettevõtjatele. Samuti 
kaalub ta, kas on vaja täiendavaid ELi 
meetmeid geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu kohta.

3. Iga kümne aasta järel pärast esimese 
aruande esitamist vaatab komisjon 
käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlevatele aruannetele ja määruse 
kohaldamisel saadud kogemustele 
tuginedes läbi määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse. Oma aruannetes analüüsib 
komisjon eelkõige halduslikku mõju
konkreetsetele sektoritele, avalik-
õiguslikele teadusasutustele, väikestele või 
keskmise suurusega ettevõtjatele ja 
mikroettevõtjatele. Samuti kaalub ta, kas 
on vaja täiendavaid ELi meetmeid 
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
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juurdepääsu kohta.
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