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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Käsiteltävänä oleva asetusehdotus on tarpeen, jotta Nagoyan pöytäkirja voidaan panna 
unionissa täytäntöön ja jotta unioni voi ratifioida sen. Lokakuussa 2010 hyväksytty Nagoyan 
pöytäkirja on suora seuraus biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta, joka 
on voimassa unionissa. Nagoyan pöytäkirjalla on tarkoitus vahvistaa geenivarojen saatavuutta 
ja hyötyjen jakamista koskevia sääntöjä, joihin yleissopimuksessa ei juurikaan puututa.

Jokapäiväisessä kielessä ilmaisun ”saatavuus ja hyötyjen jakaminen” on tarkoitus tarkoittaa 
seuraavaa kahta seikkaa:

(1) geenivaroja hallussaan pitävien maiden olisi asetettava ne rajojensa ulkopuolella 
sellaisten julkisten tai yksityisten toimijoiden saataville, jotka haluavat tehdä 
tutkimustyötä ja kehittää uusia tuotteita (saatavuus)

(2) korvaukseksi tällaisten geenivarojen käytöstä saatavat hyödyt, erityisesti voitot, olisi 
jaettava oikeudenmukaisesti alkuperämaan ja näiden toimijoiden kesken (hyötyjen 
jakaminen).

Valmistelijan kanta

Koska ehdotetun asetuksen perimmäisenä tarkoituksena on siirtää kansainvälinen sopimus 
osaksi unionin oikeutta, valmistelija katsoo, että ehdotetun asetuksen tekstin olisi heijastettava 
Nagoyan pöytäkirjan tekstiä.

Nagoyan pöytäkirjan tekstin ja tulevan asetuksen tekstin lähentämiseksi toisiaan on esitetty 
joukko tarkistuksia. Erityisesti on tärkeää muistaa, että saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
koskevien sääntöjen on tarkoitus palvella laajempaa tavoitetta, joka on selvästi mainittu 
yleissopimuksessa ja Nagoyan pöytäkirjassa, nimittäin biologisen monimuotoisuuden suojelu. 
Pöytäkirjassa myös määritellään selvästi joitakin sekundaarisia tavoitteita, joihin kuuluu 
esimerkiksi teknologian siirto kehitysmaihin. Siksi valmistelija katsoo, että tulevan asetuksen
tekstin joidenkin osien olisi vastattava tiukemmin pöytäkirjan sisältöä.

Kommentteja ehdotetuista tarkistuksista

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että tekstissä olisi viitattava maatalouskäyttöön Euroopan 
unionissa tarkoitettujen geenivarojen suojeluun, ja ehdottaa siksi tarkistusta, jonka 
tarkoituksena on auttaa viljelijöitä ja muita paikallisia toimijoita, jotka suojelevat 
luonnollisessa elinympäristössä kokoelmissa olevaa biologista monimuotoisuutta, esimerkiksi 
viljelykasveja. Tavoitteena on auttaa näitä pienimuotoisia toimijoita tulemaan unionin 
luotettaviksi kokoelmiksi asetusehdotuksen mukaisesti. Tämä ajatus on esitetty 
tarkistuksessa 38.

Toinen tärkeä tarkistus liittyy soveltamisalaan (2 artikla). Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
olisi tehtävä selväksi, että asetusta sovelletaan pöytäkirjan voimaantulon jälkeen 
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geenivaroihin, joita käytetään ja kaupallistetaan eikä vain niihin, jotka ovat saatavilla. 
Tämä sanamuoto on lähempänä pöytäkirjan alkuperäistä tekstiä.

Komission ehdotuksessa ei viitata teollis- ja tekijänoikeuksiin. Valmistelija kuitenkin katsoo, 
että tämän asetuksen yhteydessä on viitattava erityisesti siihen, että uusissa patenteissa olisi 
ilmoitettava uuden tuotteen luomisessa käytettyjen geenivarojen alkuperä. Pöytäkirjan 
tavoitteena on luoda luottamukselle perustuva järjestelmä, jonka nojalla geenivarat liikkuvat 
ympäri maailman, koska sekä toimittajat että käyttäjät kokevat hyötyvänsä tästä liikkumisesta. 
Samoista syistä – luottamukseen perustuvan järjestelmän luominen ja vaihtoehdon 
tarjoaminen biopiratismille – on järkevää laatia kansainväliset säännöt, joilla pyritään 
varmistamaan, että uudet patentit perustuvat laillisesti hankituille geenivaroille.

Monet valmistelijan muista tarkistuksista ovat seurausta jo edellä selitetystä tarpeesta 
sisällyttää osa Nagoyan pöytäkirjan tekstiä uuteen asetukseen ja tarjota näin enemmän 
asiayhteyttä. Esimerkiksi 4 artiklaan on ehdotettu tarkistuksia käyttäjien velvoitteista, 
5 artiklaan unionin luotettavista kokoelmista ja 8 artiklaan parhaasta käytännöstä pöytäkirjan 
yleistavoitteista muistuttamiseksi. Seuraamuksia koskeva tarkistus (11 artikla) helpottaa 
mahdollisten seuraamusten ymmärtämistä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Unioni on käynnistänyt ”luonnon 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020”, jossa se 
sitoutuu tehostamaan toimia, joilla 
torjutaan koko maailman luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 
2020 saakka.

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta koskevalla yleissopimuksella ja Nagoyan pöytäkirjalla on sama 
yleistavoite: biologisen monimuotoisuuden suojelu. Tässä tekstissä on syytä muistuttaa, että 
unionilla on oma luonnon monimuotoisuutta koskeva strategiansa, jonka tavoitteena on 
torjua luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2020 saakka.
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Hyvin erilaiset toimijat unionissa, 
kuten tutkijat ja yritykset eri aloilla, 
käyttävät geenivaroja tutkimus- ja 
kehitystarkoituksiin sekä kaupallisiin 
tarkoituksiin; jotkut hyödyntävät myös 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä.

(1) Hyvin erilaiset käyttäjät ja toimittajat
unionissa, kuten tutkijat ja yritykset eri 
aloilla, käyttävät geenivaroja tutkimus- ja 
kehitystarkoituksiin sekä kaupallisiin 
tarkoituksiin; jotkut hyödyntävät myös 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä. Tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan kuuluu 
geenivarojen geneettisen tai 
biokemiallisen koostumuksen tutkimisen 
ja analysoinnin lisäksi toimia 
innovaatioiden ja käytännön sovellusten 
tuottamiseksi. Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanon onnistuminen riippuu 
myös tavasta, jolla geenivarojen tai 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen käyttäjät ja toimittajat 
pystyvät sopimaan edellytyksistä 
biologisen monimuotoisuuden suojelun 
edistämiseksi vuoteen 2020 ulottuvan 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
EU:n strategian mukaisesti.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Geenivaroilla eli sekä luonnollisten ja 
viljeltyjen taikka jalostettujen kantojen 
sisältämällä geenipoolilla on merkittävä ja 
kasvava rooli monilla talouden aloilla, 
kuten elintarviketuotannossa, 
metsätaloudessa, lääkkeiden kehittämisessä 
sekä uusiutuvan energian biopohjaisten 
lähteiden kehittämisessä.

(2) Geenivaroilla eli sekä luonnollisten ja 
viljeltyjen taikka jalostettujen kantojen 
sisältämällä geenipoolilla on merkittävä ja 
kasvava rooli monilla talouden aloilla, 
kuten elintarviketuotannossa, 
metsätaloudessa, lääkkeiden kehittämisessä 
sekä uusiutuvan energian biopohjaisten
lähteiden kehittämisessä. Geenivaroilla on 
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merkittävä rooli sellaisten strategioiden 
täytäntöönpanossa, joilla pyritään 
palauttamaan ennalleen vahingoittuneet 
ekosysteemit ja suojelemaan uhanalaisia 
lajeja.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Geenivarojen saannin ja 
saatavuuden sekä niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisen ja 
tasapuolisen jaon avulla olisi löydettävä 
ratkaisu riittävän ravinnon tuottamiseen 
maapallon kasvavan väestömäärän 
tarpeisiin.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen liittyvä 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskeva Nagoyan pöytäkirja, jäljempänä 
’Nagoyan pöytäkirja’, on uusi 
kansainvälinen sopimus, jonka 
yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät 
29 päivänä lokakuuta 2010. Nagoyan 
pöytäkirja laajentaa merkittävästi
yleissopimuksen yleisiä sääntöjä, jotka 
koskevat geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien 
hyötyjen jakamista.

(6) Biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen liittyvä 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskeva Nagoyan pöytäkirja, jäljempänä 
’Nagoyan pöytäkirja’, on uusi 
kansainvälinen sopimus, jonka 
yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät 
29 päivänä lokakuuta 2010. Nagoyan 
pöytäkirjassa tarkennetaan
yleissopimuksen yleisiä sääntöjä, jotka 
koskevat geenivarojen ja geenivaroihin
liittyvän perinteisen tietämyksen 
saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien 
hyötyjen jakamista.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on 
tärkeää, että sääntöjä, joilla pannaan 
täytäntöön Nagoyan pöytäkirja, 
sovellettaisiin ainoastaan sellaisiin 
geenivaroihin ja geenivaroihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen, jotka hankitaan 
sen jälkeen, kun Nagoyan pöytäkirja tulee 
voimaan EU:ssa.

(9) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on 
tärkeää, että sääntöjä, joilla pannaan 
täytäntöön Nagoyan pöytäkirja, 
sovellettaisiin ainoastaan sellaisiin 
geenivaroihin ja geenivaroihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen, jotka hankitaan 
tai joita käytetään sen jälkeen, kun 
Nagoyan pöytäkirja tulee voimaan EU:ssa.

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan 1 ja 3 artiklassa, joissa käsitellään sen tavoitteita ja soveltamisalaa, 
viitataan geenivarojen käyttöön eikä pelkkään hankintaan. Sen 1 artiklassa todetaan, että 
”pöytäkirjan tavoitteena on geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako”. 

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Nagoyan pöytäkirjan mukaisesti on 
tarpeen säätää, että jäsenvaltioita ei 
rajoiteta niiden tulkitessa kansallisella 
tasolla bioteknologian keksintöjen 
oikeudellisesta suojasta annettua 
direktiiviä 98/44/EY (biopatenttidirektiivi). 
Erityisesti olisi taattava biologisen 
materiaalin käyttö muiden 
kasvilajikkeiden jalostukseen, löytämiseen 
ja kehittämiseen ja varmistettava, että 
viljelijä voi käyttää satoaan lisäykseen tai 
moninkertaistamiseen omalla tilallaan.
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Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseksi. Tämän vuoksi olisi 
määritettävä ainoastaan asianmukaisen 
huolellisuuden vähimmäisvaatimukset. 
Käyttäjien erityisiä valintoja, jotka 
koskevat asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseen sovellettavia välineitä ja 
toimenpiteitä, olisi tuettava tunnustamalla 
parhaat käytännöt sekä toteuttamalla 
alakohtaisia toimintasääntöjä, 
mallisopimuslausekkeita sekä ohjeita 
koskevia täydentäviä toimenpiteitä, joilla 
pyritään lisäämään oikeusvarmuutta ja 
vähentämään kustannuksia. Käyttäjien 
velvoite säilyttää saatavuuden ja hyötyjen 
jakamisen kannalta merkitykselliset tiedot 
olisi rajoitettava ajallisesti siten, että aika 
vastaa mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
pidä velvoittaa kaikkia käyttäjiä 
toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseksi. Näin on erityisesti kun 
kyseessä ovat myöhemmän vaiheen 
käyttäjät, joihin olisi sovellettava
asianmukaisen huolellisuuden 
velvollisuutta vain silloin, kun niiden 
saatavilla on geenivaroja, joita ne 
käyttävät alkuperäisen käyttäjän 
saatavilla olleessa muodossa. Käyttäjien 
velvoite säilyttää saatavuuden ja hyötyjen 
jakamisen kannalta merkitykselliset tiedot, 
erityisesti dokumentoidut todisteet 
hyötyjen jakamista koskevien velvoitteiden 
täysimääräisestä ja laillisesta 
noudattamisesta, olisi rajoitettava 
ajallisesti siten, että aika vastaa 
mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

Perustelu

On tärkeää todeta selvästi, että käyttäjien on säilytettävä dokumentoidut todisteet siitä, että 
he ovat noudattaneet hyötyjen jakamista koskevia velvoitteitaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Nagoyan pöytäkirjan onnistunut 
täytäntöönpano on riippuvainen 
geenivarojen tai geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen käyttäjistä ja 
toimittajista, jotka neuvottelevat 
keskenään sovitut ehdot, jotka eivät johda 
ainoastaan oikeudenmukaiseen hyötyjen 
jakamiseen vaan myös tukevat 
pöytäkirjan laajempaa tavoitetta 
myötävaikuttaa biologisen 
monimuotoisuuden säilymiseen.

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan 1 artiklan mukaan geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen tavoitteena 
on myös ”edistää näin biologisen monimuotoisuuden suojelua ja sen osien kestävää käyttöä”.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Käyttäjien kehittämillä parhailla 
käytännöillä olisi oltava tärkeä rooli 
määritettäessä asianmukaisen 
huolellisuuden toimenpiteitä, jotka 
erityisen hyvin edistävät määräysten 
noudattamista Nagoayn pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmässä siten, että 
turvataan oikeusvarmuus ja kustannukset 
pysyvät alhaisina. Käyttäjien tulisi voida 
käyttää perustana eri tutkimus- ja 
teollisuudenaloilla jo käytössä olevia 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia 
toimintasääntöjä. Käyttäjien järjestöjen 
olisi voitava pyytää, että komissio 
määrittää, voidaanko jonkin järjestön 

(16) Käyttäjien kehittämillä parhailla 
käytännöillä on tärkeä rooli määritettäessä 
asianmukaisen huolellisuuden 
toimenpiteitä, jotka erityisen hyvin 
edistävät määräysten noudattamista 
Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmässä siten, että 
turvataan oikeusvarmuus ja kustannukset 
pysyvät alhaisina. Käyttäjien tulisi voida 
käyttää perustana eri tutkimus- ja 
teollisuudenaloilla jo käytössä olevia 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia 
toimintasääntöjä. Käyttäjien järjestöjen 
olisi voitava pyytää, että komissio 
määrittää, voidaanko jonkin järjestön 
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käyttämä menetelmien, välineiden tai 
mekanismien tietty yhdistelmä tunnustaa 
parhaaksi käytännöksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
harkittava, vähentääkö se, että käyttäjä 
noudattaa tunnustettua parasta käytäntöä, 
riskiä siitä, että kyseinen käyttäjä ei 
noudata määräyksiä, ja oikeuttaako se
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
vähentämiseen. Saman olisi koskettava 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolten yhteisesti 
hyväksymiä parhaita käytäntöjä.

käyttämä tavoitteiden, toimien,
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
tietty yhdistelmä tunnustaa parhaaksi 
käytännöksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
harkittava, vähentääkö se, että käyttäjä 
noudattaa tunnustettua parasta käytäntöä, 
riskiä siitä, että kyseinen käyttäjä ei 
noudata määräyksiä, ja oikeuttaako se 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
vähentämiseen. Saman olisi koskettava 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolten yhteisesti 
hyväksymiä parhaita käytäntöjä.

Perustelu

Parhaassa käytännössä ei pitäisi olla kyse vain menetelmistä, välineistä tai mekanismeista 
vaan myös tavoitteista ja toimista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kokoelmat ovat unionissa 
käytettävien geenivarojen sekä 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen suurimpia toimittajia. Olisi 
perustettava unionin luotettavien 
kokoelmien järjestelmä. Järjestelmän 
avulla voitaisiin varmistaa, että unionin 
luotettavien kokoelmien rekisteriin 
sisältyvät kokoelmat soveltavat tehokkaasti 
toimenpiteitä, jotta kolmansille osapuolille 
toimitetaan ainoastaan sellaisia 
geenivarojen näytteitä, joihin liitetyt 
asiakirjat osoittavat niiden olevan laillisesti 
hankittuja, ja jotta tarvittaessa laaditaan 
keskinäisesti sovitut ehdot. Unionin 
luotettavien kokoelmien järjestelmä 
alentaisi merkittävästi riskiä siitä, että 
unionissa käytetään laittomasti hankittuja 
geenivaroja. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tarkistaisivat, vastaako 

(19) Kokoelmat ovat unionissa 
käytettävien geenivarojen sekä 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen parhaiten saatavilla olevia
toimittajia. Olisi perustettava unionin 
luotettavien kokoelmien järjestelmä. 
Järjestelmän avulla varmistetaan, että 
unionin luotettavien kokoelmien rekisteriin 
sisältyvät kokoelmat soveltavat tehokkaasti 
toimenpiteitä, jotta kolmansille osapuolille 
toimitetaan ainoastaan sellaisia 
geenivarojen näytteitä, joihin liitetyt 
asiakirjat osoittavat niiden olevan laillisesti 
hankittuja, ja jotta tarvittaessa laaditaan 
keskinäisesti sovitut ehdot. Unionin 
luotettavien kokoelmien järjestelmä 
alentaisi merkittävästi riskiä siitä, että 
unionissa käytetään laittomasti hankittuja 
geenivaroja. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tarkistaisivat, vastaako 
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kokoelma vaatimuksia, joiden perusteella 
se voidaan tunnustaa unionin luotettavaksi 
kokoelmaksi. Käyttäjien, jotka ovat 
hankkineet geenivaransa unionin rekisteriin 
sisältyvästä kokoelmasta, katsottaisiin 
harjoittaneen asianmukaista huolellisuutta 
kaikkien tarvittavien tietojen hakemiseksi. 
Tästä toivotaan saatavan hyötyä erityisesti 
akateemisille tutkijoille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille. 

kokoelma vaatimuksia, joiden perusteella 
se voidaan tunnustaa unionin luotettavaksi 
kokoelmaksi, mukaan luettuna osoitus 
siitä, että kyetään noudattamaan Nagoyan 
pöytäkirjan laajoja tavoitteita, jotka ovat 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako 
ja biologisen monimuotoisuuden suojelun 
edistäminen. Käyttäjien, jotka ovat 
hankkineet geenivaransa unionin rekisteriin 
sisältyvästä kokoelmasta, katsottaisiin 
harjoittaneen asianmukaista huolellisuutta 
kaikkien tarvittavien tietojen hakemiseksi. 
Tästä toivotaan saatavan hyötyä erityisesti 
akateemisille tutkijoille sekä pienille ja
keskisuurille yrityksille.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että unionin luotettavien kokoelmien nimityksen saamiset ehdot eivät 
saisi olla vain teknisiä. Luotettavan kokoelman ensimmäinen ehto on se, että hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako toteutetaan.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämän asetuksen tavoitteina on 
minimoida riski siitä, että unionissa 
käytetään laittomasti hankittuja geenivaroja 
tai geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä, ja tukea geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakamista 
keskinäisesti sovituin ehdoin. Näitä 
tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden 
toimin vaan ne voidaan niiden laajuuden 
vuoksi ja sisämarkkinoiden paremman 
toimivuuden varmistamiseksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi 
unioni voi toteuttaa Euroopan unionin 

(28) Tämän asetuksen tavoitteina on 
minimoida riski siitä, että unionissa 
käytetään laittomasti hankittuja geenivaroja 
tai geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä, ja tukea geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakamista 
keskinäisesti sovituin ehdoin. Näitä 
tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden 
toimin vaan ne voidaan niiden laajuuden 
vuoksi ja sisämarkkinoiden paremman 
toimivuuden varmistamiseksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi 
unioni voi toteuttaa Euroopan unionin 
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perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisia toimenpiteitä. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisia toimenpiteitä. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi 
tämän asetuksen tavoitteista on myös 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako, 
jonka avulla suojellaan biologista 
monimuotoisuutta vuoteen 2020 ulottuvan 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
EU:n strategian sisältämien 
suuntaviivojen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Tämän asetuksen tavoitteena on 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako 
ja näin biologisen monimuotoisuuden 
suojelun ja sen osien kestävän käytön 
edistäminen biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää sisällyttää 1 artiklaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
tavoitteet. Nagoyan pöytäkirja on jatkoa biologista monimuotoisuutta koskevalle 
yleissopimukselle. Siinä kehitetään 15 artiklaa niin, että siitä tulee täysimittainen 
kansainvälinen järjestelmä saatavuudelle ja hyötyjen jakamiselle.
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Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään säännöistä, 
joilla säännellään geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuutta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen jakamista, 
biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liittyvän geenivarojen 
saannista ja saatavuudesta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta 
tehdyn Nagoyan pöytäkirjan, jäljempänä 
’pöytäkirja’, määräysten mukaisesti.

Tässä asetuksessa säädetään säännöistä, 
joilla säännellään geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuuden sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen jakamista 
koskevan järjestelmän noudattamista, 
biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liittyvän geenivarojen 
saannista ja saatavuudesta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta 
tehdyn Nagoyan pöytäkirjan, jäljempänä 
’pöytäkirja’, määräysten mukaisesti.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan valtioiden 
täysivaltaisten oikeuksien piiriin kuuluviin 
geenivaroihin sekä geenivaroihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen, jotka on 
hankittu sen jälkeen, kun Nagaoyan 
pöytäkirja on tullut voimaan unionissa. Sitä 
sovelletaan myös kyseisten geenivarojen 
käytöstä saataviin hyötyihin sekä 
geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen.

Tätä asetusta sovelletaan valtioiden 
täysivaltaisten oikeuksien piiriin kuuluviin 
geenivaroihin sekä geenivaroihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen, jotka on 
hankittu tai käytetty sen jälkeen, kun 
Nagaoyan pöytäkirja on tullut voimaan 
unionissa. Sitä sovelletaan myös kyseisten 
geenivarojen käytöstä saataviin hyötyihin 
sekä geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen.

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan 1 ja 3 artiklassa, joissa käsitellään sen tavoitteita ja soveltamisalaa, 
viitataan geenivarojen käyttöön eikä pelkkään hankintaan. Sen 1 artiklassa todetaan, että 
”pöytäkirjan tavoitteena on geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako”.
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioita 
niiden tulkitessa kansallisella tasolla 
bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta 
suojasta annettua direktiiviä 98/44/EY 
(”biopatenttidirektiivi”). Erityisesti on 
taattava biologisen materiaalin käyttö 
muiden kasvilajikkeiden jalostukseen, 
löytämiseen ja kehittämiseen ja 
varmistettava, että viljelijä voi käyttää 
satoaan lisäykseen tai 
moninkertaistamiseen omalla tilallaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) ”johdannaisella” tarkoitetaan 
luonnossa esiintyvää biokemiallista 
yhdistettä, joka syntyy biologisten 
luonnonvarojen tai geenivarojen 
geneettisen ilmentymän tai 
aineenvaihdunnan tuloksena, vaikka 
yhdiste ei sisältäisi toiminnallisia 
perintötekijöitä;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ”geenivarojen käytöllä” tarkoitetaan 
geenivarojen geneettisten ja/tai 

6) ”geenivarojen käytöllä” tarkoitetaan 
geenivarojen geneettisten ja/tai 
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biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja 
kehittämistä;

biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja 
kehittämistä, myös biotekniikan 
soveltamisen kautta;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttäjien on harjoitettava 
asianmukaista huolellisuutta sen 
varmistamiseksi, että geenivarat ja 
geenivaroihin liittyvä perinteinen tietämys 
hankitaan saatavuutta ja hyötyjen jakoa 
koskevien säädösten tai määräysten
mukaisesti ja että tilanteen mukaan hyödyt 
jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti yhteisesti sovittujen ehtojen 
mukaisesti. Käyttäjien on haettava, 
säilytettävä ja siirrettävä muille käyttäjille 
tiettyjä tietoja, joilla on merkitystä 
saatavuudelle ja hyötyjen jakamiselle.

1. Käyttäjien on harjoitettava 
asianmukaista huolellisuutta sen 
varmistamiseksi, että geenivarat ja 
geenivaroihin liittyvä perinteinen tietämys 
hankitaan ilmoitetun 
ennakkosuostumuksen mukaisesti ja
keskinäisesti sovittuihin ehtoihin 
perustuen siten kuin on määritelty 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevissa 
säädöksissä tai määräyksissä ja että 
hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti yhteisesti sovittujen ehtojen 
mukaisesti. Käyttäjien on haettava, 
säilytettävä ja siirrettävä muille käyttäjille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla on 
merkitystä saatavuudelle ja hyötyjen 
jakamiselle ja tämän asetuksen 
säännösten noudattamiselle, erityisesti 
kaikki dokumentoidut todisteet siitä, että 
hyötyjen jakoa koskevia velvoitteita on 
noudatettu täysimääräisesti ja laillisesti.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että käyttäjien on säilytettävä dokumentoidut todisteet siitä, että he ovat 
noudattaneet hyötyjen jakamista koskevia velvoitteitaan, joiden ehdot on sovittu keskinäisesti.
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Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) lähde, josta geenivarat tai geenivaroihin 
liittyvä tietämys suoraan hankittiin, sekä 
geenivarojen tai geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen myöhemmät 
käyttäjät;

3) lähde, josta geenivarat tai geenivaroihin 
liittyvä tietämys suoraan hankittiin;

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) tilanteen mukaan saatavuutta koskevat 
päätökset ja keskinäisesti sovitut ehdot;

5) tilanteen mukaan saatavuutta koskevat 
luvat ja keskinäisesti sovitut ehdot;

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankittava asianmukainen lupa, 
laadittava keskinäisesti sovitut ehdot tai 
lopetettava käyttö, kun vaikuttaa siltä, että 
hankinnassa ei noudatettu saatavuutta ja 
hyötyjen jakoa koskevia kansallisia 
säädöksiä tai määräyksiä.

c) hankittava asianmukainen lupa ja
laadittava keskinäisesti sovitut ehdot, kun 
vaikuttaa siltä, että hankinnassa ei 
noudatettu saatavuutta ja hyötyjen jakoa 
koskevia kansallisia säädöksiä tai 
määräyksiä.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun käyttäjät neuvottelevat 
keskinäisesti sovituista ehdoista 
geenivarojen tai geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen toimittajien 
kanssa, niiden on pyrittävä 
varmistamaan, että näillä ehdoilla tuetaan 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja 
sen osien kestävää käyttöä sekä 
teknologian siirtoa kehitysmaihin.

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan 1 artiklan mukaan geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen tavoitteena 
on myös ”edistää näin biologisen monimuotoisuuden suojelua ja sen osien kestävää käyttöä”. 
Samassa 1 artiklassa viitataan myös selvästi teknologian siirtoon. Koska niiden on sovittava 
yhdessä keskinäisesti sovituista ehdoista, sekä toimittajien ja käyttäjien on varmistettava 
yhdessä, että keskinäisesti sovituilla ehdoilla lisätään biologista monimuotoisuutta eikä 
vähennetä sitä.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Edellä 1–3 kohdassa tarkoitettua 
velvoitetta sovelletaan myöhemmän 
vaiheen käyttäjiin ainoastaan silloin, kun 
niiden saatavilla on geenivaroja, joita ne 
käyttävät alkuperäisen käyttäjän 
saatavilla olleessa muodossa.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  -a) noudattamaan Nagoyan pöytäkirjan 
laajoja tavoitteita ja pyrkimään 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
jakoon ja edistämään samalla biologisen 
monimuotoisuuden suojelua;

Perustelu

On hyödyllistä korostaa tässä yhteydessä, että unionin luotettavien kokoelmien nimityksen 
saamiset ehdot eivät saisi olla vain teknisiä. On tärkeää painottaa, että luotettavan 
ensimmäinen ehto on sen osoittaminen, että hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako 
toteutetaan.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkistettava, että kukin niiden 
lainsäädäntövaltaan kuuluva ja luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin sisältyvä 
kokoelma todella soveltaa 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkistettava, että kukin niiden 
lainsäädäntövaltaan kuuluva ja luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin sisältyvä 
kokoelma todella soveltaa 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä; hyväksytyt 
säädökset eivät kuitenkaan saa lisätä 
byrokratiaa tai kustannuksia.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
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saatavuutta ja hyötyjen jakoa käsittelevän 
tiedonvälityskeskuksen on annettava 
neuvoja yleisölle ja mahdollisille 
käyttäjille, jotka etsivät tietoa tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta sekä 
yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta unionissa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio pyytävät 
kaikkia geenivaroja ja geenivaroihin 
liittyvää perinteistä tietämystä käyttäviä 
julkisen tutkimusrahoituksen 
vastaanottajia vakuuttamaan, että ne 
harjoittavat 4 artiklan mukaista 
asianmukaista huolellisuutta.

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mitään syytä soveltaa erityissääntöjä julkisen tutkimusrahoituksen vastaanottajiin. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava komissiolle joka toinen vuosi
1 ja 2 kohtien perusteella saadut tiedot. 
Komissio tekee yhteenvedon 
vastaanotetuista tiedoista ja asettaa sen
saatavuuden ja hyötyjen jaon 
tiedonvälitysjärjestelmän saataville.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarkistettava 2 kohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ja toimitettava ne 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
niiden vastaanottamisesta. Komissio tekee 
kuuden kuukauden kuluessa tietojen 
vastaanottamisesta yhteenvedon tiedoista 
ja asettaa kansainvälisesti tunnustettua 
vaatimustenmukaisuustodistusta varten 
tarvittavat tiedot saatavuuden ja hyötyjen 
jaon tiedonvälitysjärjestelmän saataville 
sekä yleisön saataville helposti saatavilla 
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olevassa avoimessa muodossa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikä tahansa käyttäjien järjestö voi 
esittää komissiolle hakemuksen siitä, että 
järjestön kehittämä ja valvoma 
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä tunnustetaan parhaaksi 
käytännöksi. Hakemuksen tueksi on 
esitettävä todisteita ja tietoja.

1. Mikä tahansa käyttäjien järjestö tai 
organisaatio, jolla on kiinnostusta 
geenivarojen käyttöön ja saatavuuteen ja 
hyötyjen jakamiseen ja niihin liittyvää 
asiantuntemusta, voi esittää komissiolle 
hakemuksen siitä, että järjestön kehittämä 
ja valvoma tavoitteiden, toimien,
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä tunnustetaan parhaaksi 
käytännöksi. Hakemuksen tueksi on 
esitettävä todisteita ja tietoja. Parhaan 
käytännön tunnustamista koskevia 
hakemuksia tarkastellessaan komissio 
asettaa etusijalle tavoitteet, toimet, 
menetelmät, välineet tai mekanismit, jotka 
tukevat
– biologisen monimuotoisuuden suojelua 
ja sen osien kestävää käyttöä
– teknologiansiirtoa
– köyhyyden poistamista kehitysmaissa.

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjaan sisältyy tavoitteita ja kieltä, jotka eivät ilmene komission ehdotuksessa. 
Hyötyjenjakosääntöjen täytäntöönpanolla on tarkoitus tukea laajempia tavoitteita, kuten 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja köyhyyden poistamista. Parhaaseen käytäntöön 
olisi sisällytettävä sekä tavoitteet että menetelmät.
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Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään riskiperusteista 
lähestymistapaa soveltaen ja kausittain 
tarkistetun suunnitelman mukaisesti.
Kehittäessään tätä riskiperusteista 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon, että mikäli käyttäjä 
soveltaa tämän asetuksen 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai Nagoyan 
pöytäkirjan 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustettua parasta käytäntöä, 
tämä vähentää riskiä siitä, että kyseinen 
käyttäjä rikkoo määräyksiä.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään kausittain tarkistetun 
suunnitelman mukaisesti ja sellaista 
riskiperusteista lähestymistapaa soveltaen, 
jonka pääperiaatteet komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotka 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Tässä lähestymistavassa on 
otettava huomioon, että mikäli käyttäjä 
soveltaa tämän asetuksen 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai Nagoyan 
pöytäkirjan 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustettua parasta käytäntöä, 
tämä vähentää riskiä siitä, että kyseinen 
käyttäjä rikkoo määräyksiä.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tarkastuksiin on sisällyttävä vähintään
seuraavat:

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tarkastuksiin on sisällyttävä seuraavat:

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
asetettava saataville direktiivin 2003/4/EY 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
asetettava saataville direktiivin 2003/4/EY 
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mukaisesti. mukaisesti helposti saatavilla olevassa 
avoimessa muodossa.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
komission kanssa 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tarkastuksissa todetuista 
vakavista puutteista ja 11 artiklan 
mukaisesti määrätyistä seuraamuksista.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
komission kanssa tietoja, jotka koskevat 
tarkastusjärjestelmän organisointia 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamisen seurantaa varten, ja
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tarkastuksissa todetuista vakavista 
puutteista ja 11 artiklan mukaisesti 
määrätyistä seuraamuksista.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio pyrkii laatimaan Euroopan 
patenttiviraston ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kanssa järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että viittaukset 
geenivaroihin ja niiden alkuperään 
sisällytetään patentin rekisteröintiin.
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Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan geenivarojen saatavuutta ja 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä koskeva unionin foorumi.

1. Perustetaan geenivarojen saatavuutta ja 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä koskeva unionin foorumi. 
Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
geenivarojensa saantia ja saatavuutta 
koskevia sääntöjä, on ensin laadittava 
vaikutustenarviointi näistä säännöistä ja 
toimitettava sen tulokset unionin 
foorumille tarkastelua varten tämän 
artiklan 5 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin foorumi edistää saatavuutta 
koskevien edellytysten 
yhdenmukaistamista unionin tasolla 
keskustelemalla siihen liittyvistä 
kysymyksistä, mukaan lukien 
saatavuusjärjestelmien suunnittelu ja 
suorituskyky, yksinkertaistettu saatavuus 
ei-kaupallista tutkimusta varten, unionissa 
olevien kokoelmien saatavuuskäytännöt, 
unionin sidosryhmien mahdollisuudet 
hankkia geenivaroja kolmansissa maissa ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen.

2. Unionin foorumi edistää saatavuutta 
koskevien edellytysten 
yhdenmukaistamista unionin tasolla 
keskustelemalla siihen liittyvistä 
kysymyksistä, mukaan lukien 
saatavuusjärjestelmien suunnittelu ja 
suorituskyky, yksinkertaistettu saatavuus 
ei-kaupallista tutkimusta varten, unionissa 
olevien kokoelmien saatavuuskäytännöt, 
unionin sidosryhmien mahdollisuudet 
hankkia geenivaroja kolmansissa maissa ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen. 
Foorumin olisi erityisesti todettava, että 
jos toimivaltaiset viranomaiset jättävät 
vastaamatta saatavuuspyyntöihin, 
asianmukaista huolellisuutta koskevaa 
velvollisuutta katsotaan noudatetun ja 
saatavuuteen ei tulisi liittää muita 
velvoitteita.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toteutettava toimenpiteitä, jotta 
tuetaan sellaisten käyttäjien 
tunnustamista luotettaviksi kokoelmiksi, 
jotka myötävaikuttavat biologisen 
monimuotoisuuden ja kulttuurien 
monimuotoisuuden suojeluun rajallisin 
keinoin,

Perustelu

On tärkeää auttaa pienimuotoisia hankkeita, joita esimerkiksi viljelijät ja paikalliset yhteisöt 
ovat kehittäneet ja joilla tuetaan biologisen monimuotoisuuden suojelua niin, että siitä tulee 
tämän asetuksen mukainen luetettava kokoelma.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee joka kymmenes 
vuosi ensimmäisen kertomuksensa jälkeen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta 
tämän asetuksen soveltamista koskevien 
kertomusten ja sen soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Komissio 
tarkastelee kertomuksissaan erityisesti sitä, 
millaisia hallinnollisia seurauksia 
asetuksella on julkisille tutkimuslaitoksille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
mikroyrityksille. Se tarkastelee myös 
tarvetta unionin lisätoimille, jotka koskevat 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen saatavuutta.

3. Komissio tarkastelee joka kymmenes 
vuosi ensimmäisen kertomuksensa jälkeen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta 
tämän asetuksen soveltamista koskevien 
kertomusten ja sen soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Komissio 
tarkastelee kertomuksissaan erityisesti sitä, 
millaisia hallinnollisia seurauksia 
asetuksella on tietyille aloille, julkisille 
tutkimuslaitoksille, pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja mikroyrityksille. Se 
tarkastelee myös tarvetta unionin 
lisätoimille, jotka koskevat geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuutta.
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