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LÜHISELGITUS

29. oktoobril 2010. aastal vastu võetud „Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja 
erapooletu jaotamise Nagoya protokolli” eesmärgiks on luua prognoositavad tingimused 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsuks, tagada tulu jaotamine geneetiliste ressursside 
kasutajate ja pakkujate vahel ning tagada, et kasutatakse ainult seaduslikul teel saadud 
geneetilisi ressursse. Selle alusel, arvestades, et geneetiliste ressursside pakkujate seas ning 
selliste ressurssidega seostatud traditsiooniliste teadmiste osas domineerivad arenguriigid, on 
Nagoya protokoll oluliseks vahendiks biopiraatluse vastases võitluses ning geneetiliste 
ressursside vahetamise õigluse ning võrdsuse taastamisel, eriti olukorras, kus kasutajad on 
peamiselt arenenud riikides. Siiski, Nagoya protokolli kavandatava rakendussüsteemi 
väljatöötamisel on komisjon ilmselt rohkem kasutajate kui pakkujate huve ja probleeme 
arvesse võtnud. Kasutajate kohustuste ja kulude vähendamine ning juurdepääsu lihtsustamine 
näivad olevat peamised prioriteedid, samas ei saa seda öelda tõhusa ressurssidest saadava tulu 
jaotamise edendamise kohta. 

Kooskõlas ELi toimimise lepingu poliitikavaldkondade arengusidususe artikliga 208 taastab 
käesolev määrus õiglase tasakaalu geneetiliste ressursside pakkujate ja kasutajate vahel ning 
selliste ressurssidega seotud traditsiooniliste teadmiste osas, samal ajal panustades 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse ning selle komponentide säästvasse kasutamisse, 
vastavalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärkidele. Eelkõige peab tugevdama 
sätteid, mis on seotud kasutajate vajaliku hoolsuse kohustustega, selleks et võimaldada 
eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) ja vastastikku kokkulepitud tingimuste (MAT) tõhusat 
jõustamist geneetiliste ressursside kasutusahelas või nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste osas. Samuti, võttes arvesse, et kohalike ja põliskogukondade valduses olevatest 
traditsioonilistest teadmistest võib saada olulist infot, mis võib aidata teha teaduslikke 
avastusi võimalike geneetiliste ressursside väärtuslike geneetiliste või biokeemiliste omaduste 
kohta, peaks ELi määrus järgima ja lihtsustama selliste kogukondade õiguste rakendamist, 
nagu on sätestatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimurahvaste 
konventsioonis (nr 169) ning samuti ÜRO Peaassamblee poolt 2007. aastal vastu võetud ÜRO 
deklaratsioonis põlisrahvaste õiguste kohta. Lisaks peaks EL tegutsema toetavalt, et tagada 
Nagoya protokollis sätestatud globaalsete ja mitmepoolsete tulu jagamise mehhanismidega 
seotud eesmärkide saavutamine. Tegelikult peaks seni, kuni mitmepoolsed mehhanismid 
hakkavad toimima, tegutsema liidu tulu jaotamise fond, mis koguks tulu jaotamise 
sissemakseid ning suunaks need bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele kogu maailmas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ja geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ja nende 
kasutamisest saadava tulu õiglase ja 
erapooletu jaotamise Nagoya protokolli,

Muudatusettepanek 2

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, biotehnoloogia,
ravimite, kosmeetikatoodete
väljatöötamine ning tootmine ja biopõhiste 
taastuvenergiaallikate väljatöötamine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kohalike ja põliskogukondade valduses 
olevatest traditsioonilistest teadmistest võib 
saada olulist infot, mis võib aidata teha 
teaduslikke avastusi geneetiliste ressursside
huvitavate geneetiliste või biokeemiliste 
omaduste kohta.

(3) Kohalike ja põliskogukondade valduses 
olevatest traditsioonilistest teadmistest võib 
saada olulist infot, mis võib aidata teha 
teaduslikke avastusi geneetiliste ressursside
potentsiaalselt väärtuslike geneetiliste või 
biokeemiliste omaduste kohta, sealhulgas 
traditsioonilist eluviisi järgivate kohalike 
ja põliskogukondade teadmisi, uuendusi 
ning tavasid, mis on olulised bioloogilise 
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mitmekesisuse kaitseks ja säästvaks 
kasutamiseks. Selliste kogukondade 
õigustest, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
põlisrahvaste ja hõimurahvaste 
konventsioonis (nr 169) ning samuti ÜRO 
Peaassamblee poolt 2007. aastal vastu 
võetud ÜRO deklaratsioonis põlisrahvaste 
õiguste kohta, peaks kinni pidama ning 
ELi rakendusmeetmed peaksid seda 
hõlbustama.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) On oluline meelde tuletada, et 
vastavalt Euroopa patentide väljaandmise 
konventsioonile ei anta patente 
taimesortidele või loomatõugudele (artikli 
53 punkt a) ega ka olemuselt 
bioloogilistele taimede ja loomade 
aretamise meetoditele (artikli 53 punkt b). 
Kui leiutised põhinevad geneetilistel 
ressurssidel või geneetiliste ressursside 
komponentidel, peaks patenditaotlus muu 
hulgas hõlmama geneetilisi ressursse, 
tooteid, sealhulgas derivaate ja 
biotehnoloogiast tuletatud protsesse või 
geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilisi teadmisi, ressursid peaksid 
olema märgitud ning nende päritolu 
esitatud asjakohastele asutustele ning 
edastatud pädevale asutusele. Samad 
kohustused peaksid kehtima uute 
taimesortide korral.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Geneetilisi ressursse peaks säilitama 
„in situ” ning kasutama säästvalt ning 
nende kasutamisest saadavat tulu peaks 
jaotama õiglaselt ja võrdselt. Bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osapooltena 
on EL ja liikmesriigid võtnud endale 
kohustuse neid põhimõtteid järgida. EL ja 
liikmesriigid on alla kirjutanud ka 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu õiglase 
ja erapooletu jaotamise Nagoya 
protokollile. Peaks looma võimekuse selle 
protokolli tõhusaks rakendamiseks. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Tulu õiglast jaotamist peaks 
vaatlema kontekstis, kus bioloogilise 
mitmekesisuse poolest rikkad arenguriigid 
on peamised geneetilise ressursi 
pakkujad, samal ajal kui kasutajad 
asuvad peamiselt arenenud riikides. 
Lisaks võimalusele panustada bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsesse ning säästvasse 
kasutamisse, võib ressurssidele 
juurdepääs ja tulu õiglane jaotamine 
kaasa aidata vaesuse kaotamisele ning 
keskkonnasäästlikkusele ning seega 
toetada ka liikumist aastatuhande 
arengueesmärkide suunas, nagu on 
sätestatud Nagoya protokolli preambulis. 
Nagoya protokolli rakendamise 
eesmärgiks peaks olema ka nende 
võimaluste realiseerimine.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Inimõiguste ülddeklaratsiooni 
artiklis 25 ning majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise 
pakti artiklis 11 sätestatud õigus toidule 
ning samuti ka majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise 
pakti artiklis 12 tunnustatud õigus 
võimalikult heale tervisele, on olulise 
tähtsusega ning peavad alati olema 
kaitstud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Nagu geneetilised ressursid on ka 
selliste ressurssidega seonduvad 
traditsioonilised teadmised suurel määral 
koondunud arenguriikidesse, eelkõige 
kohalikesse ja põliskogukondadesse. 
Selliste kogukondade õigustest, mis on 
sätestatud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja 
hõimurahvaste konventsioonis (nr 169) 
ning samuti ÜRO Peaassamblee poolt 
2007. aastal vastu võetud ÜRO 
deklaratsioonis põlisrahvaste õiguste 
kohta, peaks kinni pidama ning ELi 
rakendusmeetmed peaksid seda 
hõlbustama. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Konventsioonis tunnustatakse riikide 
suveräänset õigust nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatel aladel leiduvatele 
loodusvaradele ja nende õigust otsustada 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu üle.
Konventsiooniga kohustatakse kõiki osalisi 
hõlbustama juurdepääsu sellistele 
geneetilistele ressurssidele, millele neil on 
suveräänsed õigused. Samuti on kõik 
konventsiooniosalised kohustatud võtma 
meetmeid, et jagada õiglaselt ja 
erapooletult teadus- ja arendustegevuse 
tulemusi ning geneetiliste ressursside 
ärilisest või muust kasutamisest saadavat 
tulu kõnealuseid ressursse pakkuva 
osalisega. Selline jagamine toimub 
vastastikku kokkulepitud tingimustel.
Konventsiooniga reguleeritakse ka sellist 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu jaotamist, 
mis on seotud bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ja säästva kasutamise suhtes 
asjakohaste kohalike ja põliskogukondade 
teadmiste, innovatsiooni ja tavadega.

(5) Konventsioonis tunnustatakse riikide 
suveräänset õigust nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatel aladel leiduvatele 
loodusvaradele ja nende õigust otsustada 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu üle.
Konventsiooniga kohustatakse kõiki osalisi 
hõlbustama juurdepääsu –
keskkonnasõbralikuks kasutamiseks teiste 
osaliste jaoks – sellistele geneetilistele 
ressurssidele, millele neil on suveräänsed 
õigused. Samuti on kõik 
konventsiooniosalised kohustatud võtma 
meetmeid, et jagada õiglaselt ja 
erapooletult teadus- ja arendustegevuse 
tulemusi ning geneetiliste ressursside 
ärilisest või muust kasutamisest saadavat 
tulu kõnealuseid ressursse pakkuva 
osalisega. Selline jagamine toimub
kõnealuse ressursi päritoluriigi eelnevalt 
teatatud nõusolekul ning tulu jaotamine 
toimub vastastikku kokkulepitud 
tingimustel. Konventsiooniga 
reguleeritakse ka sellist geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ja nende 
kasutamisest saadava tulu jaotamist, mis on 
seotud bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
säästva kasutamise suhtes asjakohaste 
kohalike ja põliskogukondade teadmiste, 
innovatsiooni ja tavadega. Geneetilisi 
ressursse tuleks kasutada tasakaalustatult 
ja säästvalt ning kohalikel kogukondadel 
peaks olema õigus olla kaasatud, sest 
ainult nii on võimalik, et ressursside 
kasutamisest tulenevatest võimalustest, 
arengust ja tulust saavad õiglaselt ja 
võrdselt osa kõik osalised.
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Muudatusettepanek 10

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 muudetakse palju 
üksikasjalikumaks konventsiooni 
üldeeskirjad geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest ja 
järgnevast kaubastamisest saadava tulu 
jaotamise kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nagoya Protokolli rakendamiseks tuleb 
kehtestada selge ja kindel raamistik, mis 
peaks parandama looduspõhise teadus- ja 
arendustegevuse võimalusi ELis. Samuti 
tuleb vältida seda, et ELis kasutataks 
ebaseaduslikult omandatud geneetilisi 
ressursse või ebaseaduslikult omandatud 
traditsioonilisi teadmisi, mis on 
geneetiliste ressurssidega seotud, ning 
toetada pakkujate ja kasutajate vahel 
kokkulepitud tingimustes sätestatud 
tulujaotamiskohustuste tõhusat täitmist.

(8) Nagoya protokolli rakendamiseks tuleb 
kehtestada selge ja kindel raamistik, mis 
peaks toetama selle peamist eesmärki, eriti 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning 
selle osade säästvat kasutamist ning 
geneetiliste ressursside kasutamisest 
saadava tulu õiglast ja võrdset jaotust. See 
hõlmab ebaseaduslikult omandatud 
geneetiliste ressursside või selliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamise takistamist ELis. 
Samuti on oluline parandada
looduspõhise teadus- ja arendustegevuse 
võimalusi ELis, eelkõige parandades 
tingimusi seoses geneetiliste ressursside ja 
traditsiooniliste teadmiste 
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õiguskindlusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Biopiraatlus, mis hõlmab kas 
ebaseaduslikku geneetiliste ressursside 
eraldamist sellistel ressurssidel või sellega 
seotud traditsioonilistel teadmistel 
põhinevate toodete ebaseaduslikku 
kasutamist või järgnevat turustamist, 
peaks olema keelatud ning selle suhtes 
tuleks kohaldada direktiivi 2008/99/EÜ 
kohast kriminaalkaristust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Käesoleva määrusega loodud 
raamistikku on vaja ka geneetiliste 
ressursside juurdepääsu ning nende 
kasutusest tulenevate tulude jaotusega 
seotud osapoolte, kohalike ja 
põliskogukondade ning samuti ka 
sidusrühmade vahelise usalduse 
säilitamiseks ning suurendamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õiguskindluse tagamiseks on oluline, et 
Nagoya protokolli rakendamise eeskirju 
kohaldataks üksnes selliste geneetiliste 

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

uute omandamiste ja kasutuste suhtes ja 
geneetiliste ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, mis on 
alanud pärast Nagoya protokolli 
jõustumist Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetilise materjali 
proovide geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust, mis hõlmab ka Nagoya 
protokolli osalisriigis juurde pääsetud 
geneetilisest materjalist eraldatud 
ühenditega seotud teadus- ja 
arendustegevust.

(11) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 16

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 

(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 tulu õiglane 
ja võrdne jaotamine niipea kui see on 
vajalik. Võttes aga arvesse ELis olevate 
kasutajate mitmekesisust, ei ole asjakohane 
kohustada kõiki kasutajaid võtma samu 
vajaliku hoolsuse rakendamise meetmeid.
Vajaliku hoolsuse rakendamise
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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.

lihtsustamiseks vajalikke vahendeid ja 
meetmeid, mis on osutunud 
usaldusväärseks ja tõhusaks, peaks 
toetama parimate tavade tunnustamisega. 
Samuti peaks toetama valdkondlikke 
tegevusjuhendeid, näidis-
lepinguklausleid, 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.

Muudatusettepanek 17

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 
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.

(16) Nende kasutajate või 
organisatsioonide, kellel on huvi ja 
oskused geneetiliste ressursside 
kasutamiseks ning neile juurdepääsuks ja 
tulu jaotamiseks, väljakujundatud
parimaid tavasid peaks hindama. Kui 
need on kasulikud ja on kooskõlas 
Nagoya protokolli ning käesoleva 
määrusega, tuleks need kasutusele võtta
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, eeldusel et nad 
lihtsustavad kasutajate jaoks nende 
seatud kohustuste täitmist, mis hõlmab ka 
õiglast ja võrdset tulu jaotamist.
Kasutajate ühendustel peaks olema õigus 
taotleda, et komisjon teeks kindlaks, kas 
teatavat ühenduse jälgitavat menetluste, 
vahendite või mehhanismide kogumit 
võiks tunnustada parima tavana kasutajate 
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kohustuste täitmise lihtsustamiseks.
Liikmesriikide pädevad 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.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kasutajad peaksid kasutamisena 
käsitatavate tegevuste ahela teatavates 
etappides kinnitama, et nad on rakendanud 
vajalikku hoolsust. Selline kinnitamine 
peaks toimuma avalikult sektorilt
teadusuuringute tegemiseks mõeldud 
rahaliste vahendite saamise ajal, 
geneetiliste ressursside põhjal välja 
töötatud tootele turustamisloa taotlemise 
ajal või juhul, kui turustamisluba ei ole 
vaja, sellealase äritegevuse ajal.
Turustamisloa taotlemise ajal esitatud 
kinnitus ei oleks siiski loamenetluse osa, 
vaid oleks suunatud käesoleva määruse 
alusel kindlaks määratud pädevatele 
asutustele.

(17) Kasutajad peaksid tegevuste ahela 
teatavates etappides kinnitama, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust ja seda 
tõendama. Selline kinnitamine peaks 
toimuma eelnevalt teatatud nõusoleku ja 
vastastikku kokkulepitud tingimuste 
sätestamise ajal, teadusuuringute 
tegemiseks mõeldud rahaliste vahendite 
saamise ajal, pädevalt riiklikult, 
piirkondlikult või rahvusvaheliselt 
asutuselt intellektuaalomandi õiguse 
taotlemise ajal, geneetiliste ressursside 
põhjal välja töötatud tootele turustamisloa 
taotlemise ajal või juhul, kui 
turustamisluba ei ole vaja, sellealase 
äritegevuse ajal. Intellektuaalomandi 
õiguse või turustamisloa taotlemise ajal 
esitatud kinnitus ei oleks siiski 
loamenetluse osa, vaid oleks suunatud 
käesoleva määruse alusel kindlaks 
määratud pädevatele asutustele.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Loodusest koguvad geneetilisi 
materjale peamiselt akadeemilised uurijad 
või kogujad mitteärilistel eesmärkidel.
Valdavatel juhtudel ja peaaegu kõigis 
sektorites pääsetakse uutele kogutud 
geneetilistele ressurssidele juurde 
vahendajate, kogude või geneetilisi 
ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu.

(18) Loodusest koguvad geneetilisi 
materjale peamiselt akadeemilised uurijad 
või kogujad mitteärilistel eesmärkidel.
Valdavatel juhtudel ja peaaegu kõigis 
sektorites pääsetakse uutele kogutud 
geneetilistele ressurssidele juurde 
vahendajate, kogude või geneetilisi 
ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu. Käesolev 
määrus peaks tagama, et kõik seotud 
osapooled järgivad esmase juurdepääsu 
vastastikku kokkulepitud tingimuste 
sätteid, mida kohaldatakse andmete 
üleminekul kolmandatele osapooltele. 
Paljudel juhtudel on järgneva kasutuse 
või turustamise korral vaja uusi eelnevalt 
teatatud nõusolekut ning vastastikku 
kokkulepitud tingimusi.

Muudatusettepanek 20

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 

(19) Enamik kogusid on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kõige kättesaadavamad
pakkujad. Pakkujatena on neil oluline 
osa, aidates teistel tarneahela osalistel 
oma kohustusi täita. Selleks et seda 
võimaldada, tuleks luua 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 
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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 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

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 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) ELi usaldusväärsed kogud peaksid 
järgima Nagoya protokolli eesmärke. Nad 
peaksid aitama kaasa teadlikkuse 
tõstmisele ning suutlikkuse 
suurendamisele, kooskõlas protokolli 
artiklitega 21 ja 22, sel määral, kui nende 
kasutuses olevad ressursid võimaldavad. 
Pädevad asutused võivad kaaluda kogude 
selliste tegevuste rahastamist. Iga liidu 
usaldusväärne kogu peaks püüdma kaasa 
aidata geneetiliste ressurssidega 
seonduvate traditsiooniliste teadmiste 
dokumenteerimisele koostöös kohalike ja 
põliskogukondadega, asutustega, 
antropoloogidega ning teiste kohaste 
osalejatega. Selliseid teadmisi tuleb 
käsitleda, järgides täielikult kohaseid 
õigusi. Teavet selliste teadmiste kohta 
peaks avaldama siis, kui see ei riku või 
takista mingilgi viisil asjaomaste õiguste 
kaitset. 



PE507.953v02-00 16/42 AD\937492ET.doc

ET

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Nagoya protokolli artikkel 18 
sätestab, et iga osapool peab tagama, et 
nende õigussüsteemi kohaselt on võimalik 
oma õigusi kaitsta, kooskõlas kohaldatava 
jurisdiktsiooni nõuetega, sellistel juhtudel, 
kui vaidlused tulenevad vastastikku 
kokkulepitud tingimustest. Kokkulepped 
tingimuste osas on eraõiguslikud 
kokkulepped. Nagoya protokolli 
osapooltena peavad ELi liikmesriigid 
kehtestama kaebuste käsitlemise 
mehhanismid. Need mehhanismid peaksid 
olema võimalikult sarnased.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) EL peaks tegutsema toetavalt, et 
tagada Nagoya protokollis sätestatud 
globaalsete ja mitmepoolsete kasu 
jagamise mehhanismidega seotud 
eesmärkide saavutamine, selleks et 
suurendada vahendeid bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse toetuseks ja selle 
komponentide säästvat kasutamist kogu 
maailmas.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Nagoya protokolli artiklis 10 
sätestatud tulu jaotamise põhimõtet peaks 
liidu poolt rakendama, oodates protokollis 
ette nähtud globaalse mitmepoolse 
mehhanismi loomist. Enne kui 
mitmepoolsed mehhanismid hakkavad 
toimima, peaks looma liidu tulu jaotamise 
fondi, mis koguks tulu jaotamise 
sissemakseid ning suunaks need 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele 
kogu maailmas. Selleks tuleks delegeerida 
komisjonile õigus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
290 seoses detailsete kriteeriumitega ja 
reeglitega tulu jaotamiseks olukordades, 
kus geneetilised ressursid pärinevad 
väljaspool liikmesriikide jurisdiktsiooni 
asuvatest piirkondadest või juhul, kui 
selliste ressursside päritoluriiki ei ole 
võimalik määrata või kui ei ole võimalik 
anda või saada eelnevalt teatatud 
nõusolekut. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjakohaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Juurdepääsu käsitlev ELi platvorm 
peaks võimaldama arutada ja aitama 

(23) Juurdepääsu ning õiglast ja võrdset 
tulu jaotamist käsitlev ELi platvorm peaks 
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ühtlustada juurdepääsutingimusi ELis,
juurdepääsusüsteemide ülesehitust ja 
tulemuslikkust, lihtsustatud juurdepääsu 
mitteärilistel eesmärkidel tehtavate 
teadusuuringute jaoks, ELis asuvate 
kogude juurdepääsutavasid, ELi 
sidusrühmade juurdepääsu kolmandates 
riikides ja parimate tavade vahetamist.

võimaldama arutada ja aitama ühtlustada 
juurdepääsutingimusi ELis, juurdepääsu-
ning tulu jaotamise süsteemide ülesehitust 
ja tulemuslikkust, lihtsustatud juurdepääsu
tulu jaotamist mitteärilistel eesmärkidel 
tehtavate teadusuuringute jaoks, ELis 
asuvate kogude juurdepääsu- ja tulu 
jaotamise tavasid, ELi sidusrühmade 
juurdepääsu ja tulu jaotamist kolmandates 
riikides ja parimate tavade vahetamist.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärgiks on 
geneetiliste ressursside kasutamisest 
saadava tulu õiglane ja võrdne jaotamine, 
panustades seeläbi bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsesse ja selle 
komponentide säästvasse kasutamisse, 
kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni eesmärkidega. 

Muudatusettepanek 27

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 
juurdepääsu geneetilistele ressurssidele 
ning nende kasutamisest saadava tulu 
õiglast ja erapooletut jaotamist (edaspidi

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu õiglase ja võrdse jaotamise 
kohta kooskõlas ning toetades bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni Nagoya 
protokolliga, milles käsitletakse 
juurdepääsu geneetilistele ressurssidele 
ning nende kasutamisest saadava tulu 
õiglast ja erapooletut jaotamist (edaspidi
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„Nagoya protokoll”). „Nagoya protokoll”).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused geneetiliste ressursside ja 
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste 
kasutajatele. Käesolevas määruses loodud 
Nagoya protokolli rakendussüsteem 
hõlmab ka meetmeid lihtsustamaks 
kasutajatel nende kohustusi täita ning 
järelevalve ja kontrollimeetmete 
raamistikku, mida liidu liikmesriigid 
peavad edasi arendama ja kehtestama. 
Käesolev määrus hõlmab ka sätteid, mis 
toetavad asjaomaste osaliste tegevust 
suurendamaks teadlikkust geneetiliste 
ressurssidega ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste ning seotud 
tulu jaotamise küsimuste osas, samuti ka 
tegevust, mis panustab suutlikkuse 
suurendamisele arenguriikides, kooskõlas 
Nagoya protokolli sätetega.

Muudatusettepanek 29

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 

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
geneetiliste ressursside suhtes ja 
geneetiliste ressurssidega seotud selliste 
traditsiooniliste teadmiste suhtes, millele 
on pääsetud juurde või kasutatud pärast 
Nagoya protokolli jõustumist Euroopa 
Liidus. Määrust kohaldatakse ka 
kõnealuste geneetiliste ressursside 
kasutamisest saadava tulu ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
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seotud traditsiooniliste teadmiste suhtes. teadmiste suhtes, samuti ka järgnevate 
rakenduste ning turustamise suhtes.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „geneetilised ressursid” – tegeliku või 
potentsiaalse väärtusega geneetiline 
materjal;

(3) „geneetilised ressursid” – tegeliku või 
potentsiaalse väärtusega geneetiline 
materjal või selle derivaadid;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 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 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „kasutaja” – geneetilisi ressursse või 
nendega seotud traditsioonilisi teadmisi 
kasutav füüsiline või juriidiline isik;

(5) „kasutaja” – geneetilisi ressursse või 
nendega seotud traditsioonilisi teadmisi 
kasutav või järgnevalt geneetilisi ressursse 
või geneetilistel ressurssidel põhinevaid 
tooteid või geneetiliste ressurssidega 
seonduvaid traditsioonilisi teadmisi 
turustav füüsiline või juriidiline isik;
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Muudatusettepanek 33

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 kaudu;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „ebaseaduslikult saadud 
geneetilised ressursid” – geneetiliste 
ressursside või nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste omandamine 
viisil, mis on vastuolus kohaldatavate 
riiklike või rahvusvaheliste 
õigusnormidega või regulatiivsete 
nõuetega juurdepääsu ja tulu jaotamise 
kohta päritoluriigis;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) „biopiraatlus” – ebaseaduslikult 
saadud geneetiliste ressursside või sellistel 
ressurssidel põhinevate toodete või seotud 
traditsiooniliste teadmiste kasutamine või 
järgnev turustamine;
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Nimistu määratlus

Geneetilised nimistud koostatakse 
teatavatesse liikidesse kuuluvate 
üksikisendite kaupa. Tähtsuselt järgmisel 
kohal on kohalikud populatsioonid 
(kohalikud sordid, ökotüübid, 
päriskodused taimeliigid, sordid või isegi 
alamliigid). Geneetiliste nimistute 
jälgitavuse jaoks on vaja erapooletut 
vöötkoodi meetodit, mis peaks põhinema 
DNA sekveneerimise tehnoloogial.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Ebaseaduslikult saadud geneetiliste 
ressursside kasutamine ja turustamine on 
ELis keelatud.

Muudatusettepanek 38

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 

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 
õigusnormide või regulatiivsete nõuetega, 
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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.

pärast eelnevalt teatatud nõusoleku 
saamist, kui selleks on vajadus, ning
täielikult arvesse võttes olemasolevaid 
kohustusi seoses õiglase ja võrdse tulu
jaotamisega vastastikku kokkulepitud 
tingimustel. Kasutajad otsivad, säilitavad ja 
edastavad ka hilisematele kasutajatele 
teavet, mis on juurdepääsu ja tulu 
jaotamise seisukohast oluline ja käesoleva 
määruse sätetega kooskõlas.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Geneetilisi ressursse ja sellega seotud 
traditsioonilisi teadmisi edastatakse 
teistele kasutajatele ainult siis, kui see on 
kooskõlas eelnevalt teatatud nõusolekuga 
ja vastastikku kokkulepitud tingimustega. 
Hilisemad kasutajad võivad saadud 
materjale kasutada ainult kooskõlas 
algsete tingimustega. Kui puuduvad 
eelnevalt teatatud nõusolek või 
vastastikku kokkulepitud tingimused või 
kui järgnevad kasutajad soovivad 
kasutada geneetilisi ressursse või 
traditsioonilisi teadmisi tingimustel, mis ei 
sisaldu algsetes tingimustes, peavad nad 
päritoluriigilt saama eelnevalt teatatud 
nõusoleku ning vastastikku kokkulepitud 
tingimused enne uue kasutuse alustamist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Selliste geneetiliste ressursside osas, 
mis pärinevad piirkondadest väljaspool 
riiklikku jurisdiktsiooni või kui 
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päritoluriiki ei ole võimalik määratleda 
või kui ei ole võimalik anda või saada 
eelnevalt teatatud nõusolekut, jaotavad 
uued kasutajad tulu liidu tulu jaotamise 
fondi, mille eesmärgiks on bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse kogu maailmas, 
kuni luuakse globaalne mitmepoolne tulu 
jaotamise mehhanism, nagu on sätestatud 
Nagoya protokolli artiklis 10. 

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsivad, säilitavad ja edastavad ka 
hilisematele kasutajatele järgmist teavet:

(a) otsivad, säilitavad ja edastavad
rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaadi ka hilisematele 
kasutajatele, kui Nagoya protokolli
osalised on Nagoya protokolli artikli 6 
kohaseid suveräänseid õigusi kasutades 
saanud oma kasutusse geneetilised 
ressursid; või kui see nii ei ole;

(1) geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu kuupäev ja koht;
(2) kasutatud geneetiliste ressursside või 
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste 
kirjeldus, sh kättesaadavad kordumatud 
tunnused;
(3) ressursside või teadmiste otseallikas 
ning geneetiliste ressursside või nendega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
hilisemad kasutajad;
(4) juurdepääsu ja tulu jaotamisega 
seotud õiguste ja kohustuste olemasolu 
või puudumine;
(5) juurdepääsu käsitlevad otsused ja 
vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused;
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Selgitus

Artikli 4 lõike 2 punktid 1–5 kantakse järgmisesse muudatusettepanekusse.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) otsivad, säilitavad ja edastavad ka 
hilisematele kasutajatele järgmist teavet:
(1) geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu kuupäev ja koht;
(2) kasutatud geneetiliste ressursside või
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste 
kirjeldus, sh kättesaadavad kordumatud 
tunnused;
(3) ressursside või teadmiste otseallikas 
ning geneetiliste ressursside või nendega 
seotud traditsiooniliste teadmiste 
hilisemad kasutajad;
(4) juurdepääsu ja tulu jaotamisega 
seotud õiguste ja kohustuste olemasolu 
või puudumine;
(5) juurdepääsu käsitlevad otsused ja 
vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused;

Selgitus

Artikli 4 lõike 2 punktide 1–5 asukohta muudetakse ja neist saab punkt a a (uus).

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused, sealhulgas tulu jaotamise 
kord;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kasutajad on saanud geneetilise
ressursi artikli 5 lõike 1 kohasesse ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse kantud 
kogust, loetakse, et nad on rakendanud 
vajalikku hoolsust geneetilistele 
ressurssidele ja nendega seotud 
traditsioonilistele teadmistele juurdepääsu 
ning nende ressursside ja teadmiste 
kasutamisest saadava tulu jaotamise 
seisukohast olulise teabe otsimisel.

4. Kui kasutajad on juurde pääsenud
geneetilise ressursile või geneetilise 
ressursiga seotud traditsioonilistele 
teadmistele artikli 5 lõike 1 kohasesse ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse kantud 
kogust, ning nad esitavad dokumendid, 
mis nad on kõnealusest kogust saanud, 
koos geneetilise ressursi või 
traditsiooniliste teadmistega, loetakse, et 
nad on rakendanud vajalikku hoolsust 
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu ning nende ressursside ja 
teadmiste kasutamisest saadava tulu 
jaotamise seisukohast olulise teabe 
otsimisel.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, selleks et 
sätestada tulu jaotamise reeglid kooskõlas 
lõikega 1 c [kuus kuud peale käesoleva 
määruse jõustumist]. Nende reeglite 
kohaselt peab tulu jaotamine toimuma 
vähemalt asjaomase sektori parima tava 
kohaselt ning luuakse tingimused 
mitterahalise tulu jaotamiseks. 
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutama standardmenetlusi geneetiliste 
ressursside proovide ja nendega seotud
teabe vahetamisel muude kogude 
omanikega ning selliste proovide ja sellise
teabe edastamisel kolmandatele isikutele 
kasutamiseks;

(a) kasutama standardmenetlusi geneetiliste 
ressursside proovide ja teabe geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste vahetamisel muude kogude 
omanikega ning selliste proovide ja selliste 
teadmiste kohta teabe edastamisel 
kolmandatele isikutele kasutamiseks;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edastama geneetiliste ressursside 
proove ja nendega seotud teavet 
kolmandatele isikutele kasutamiseks 
üksnes koos dokumentidega, mis 
tõendavad, et neile proovidele ja sellele 
teabele juurdepääsemisel järgiti 
kohaldatavaid õiguslikke nõudeid ja
vajaduse korral täideti tulu õiglase ja 
erapooletu jaotamise vastastikku 
kokkulepitud tingimused;

(b) edastama geneetiliste ressursside 
proove ja nendega seotud teavet 
kolmandatele isikutele kasutamiseks 
üksnes koos dokumentidega, mis 
tõendavad, et neile proovidele ja sellele 
teabele juurdepääsemisel järgiti 
kohaldatavaid juurdepääsu ja tulu 
jaotamise õigusnorme või regulatiivseid
nõudeid ja täideti tulu õiglase ja erapooletu 
jaotamise vastastikku kokkulepitud 
tingimused;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tegema jõupingutusi koostöös 
kohalike ja põliskogukondadega, teiste 
kohaste kogudega, asutustega, 
organisatsioonide või institutsioonidega, 
et dokumenteerida geneetiliste 
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ressurssidega seotud traditsioonilised 
teadmised või teha sellised teadmised 
kättesaadavaks eesmärgiga kaitsta 
asjakohaseid õigusi ja lihtsustada selliste 
teadmiste kasutamist täielikus kooskõlas 
asjakohaste õigustega;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) panustama teadlikkuse tõstmisse 
geneetiliste ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste, nendele juurdepääsu ning tulu 
jaotamise küsimuste osas kooskõlas 
Nagoya protokolli artikliga 21;  

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) panustama suutlikkuse 
suurendamisse arenguriikides kooskõlas 
Nagoya protokolli artikliga 22;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajad kinnitavad artikli 6 lõike 1 
kohaselt kindlaks määratud pädevatele 
asutustele, et nad rakendasid geneetiliste 
ressursside või nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste põhjal välja 
töötatud tootele turustamisloa taotlemisel 

2. Kasutajad kinnitavad artikli 6 lõike 1 
kohaselt kindlaks määratud pädevatele 
asutustele, et nad on järginud artikli 4
sätteid ja edastavad asjakohase teabe 
järgmisel juhul:
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või juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eelnevalt teatatud nõusoleku ja 
vastastikku kokkulepitud tingimuste 
sätestamisel;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadusuuringute rahastamise 
saamisel, mis hõlmab geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsioonilisi teadmiste kasutamist; 

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) patentide või uue taimesordi õiguste 
taotlemise korral asjakohastest riiklikest, 
piirkondlikest või rahvusvahelistest 
institutsioonidest, hõlmates muu hulgas 
geneetilisi ressursse, millele on juurde 
pääsetud, tooteid, sealhulgas derivaate ja 
biotehnoloogia kasutamisest tuletatud 
protsesse või geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsioonilisi teadmisi; 
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turustamisloa taotlemisel sellisele 
tootele, mis on arendatud geneetiliste 
ressursside või selliste ressurssidega 
seotud traditsiooniliste teadmiste põhjal, 
või 

(Tekst pärineb artikli 7 lõpust lõikest 2.)

Muudatusettepanek 56

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 punktide 
b–e alusel esitatud teavet ning edastavad 
saadud teabe komisjonile kolme kuu 
jooksul vastavalt käesolevale artiklile.
Komisjon koostab kolme kuu jooksul
saadud teabest kokkuvõtte ja teeb
rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi 
tarbeks vajaliku teabe kättesaadavaks 
juurdepääsu ja tulu jaotamise 
teabevõrgustikule ja samuti avalikkusele 
hõlpsasti kättesaadavas avatud vormis.

Muudatusettepanek 57

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 

1. Mis tahes kasutajate ühendus või 
organisatsioon, kellel on huvi ja 
teadmised geneetiliste ressursside 
kasutamise, juurdepääsu ning tulu õiglase 
jaotamise kohta, võib esitada komisjonile 
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lisatakse tõendavad materjalid ja andmed. taotluse, et tema arendatud ja jälgitavat 
menetluste, vahendite või mehhanismide 
kogumit tunnustataks parima tavana.
Taotlusele lisatakse tõendavad materjalid 
ja andmed.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tunnustab menetluste, 
vahendite või mehhanismide kogumit 
parima tavana, kui ta leiab kasutajate
ühenduse esitatud andmete ja tõendite 
põhjal, et tõhusa rakendamise korral 
võimaldavad asjaomased menetlused, 
vahendid või mehhanismid kasutajal täita 
artiklites 4 ja 7 sätestatud kohustusi.

2. Komisjon hindab iga taotlust, võttes 
arvesse taotleja, asjakohaste pakkujate,
kasutajate, asutuste, institutsioonide, 
valitsustevaheliste organisatsioonide ning 
samuti ka kohalike ja põliskogukondade 
esindajate, valitsusväliste 
organisatsioonide ja teiste osaliste esitatud
teavet ning tõendeid. Komisjon otsustab 
nende andmete ja tõendite põhjal, kas
tõhusa rakendamise korral võimaldavad 
asjaomased menetlused, vahendid või 
mehhanismid kasutajal täita artiklites 4 ja 7 
sätestatud kohustusi, sealhulgas need 
kohustused, mis puudutavad vajaduse 
korral eelnevalt teatatud nõusoleku 
saamist ning õiglast ja võrdset tulu 
jaotamist vastastikku kokkulepitud 
tingimustel. Komisjon tunnustab nende 
menetluste, vahendite või mehhanismide 
kogumit, mille kohta taotlus esitati, 
parima tavana, kui see kogum võimaldab 
kasutajatel täita nende kohustusi ning see 
toimub usaldusväärsemal ja tõhusamal 
viisil, kui ükski teine olemasolev või 
arenev kogum seda võimaldaks.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olukorras, kus geneetilised ressursid 
või geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilised teadmised võivad viia
selliste ravimite väljatöötamiseni, mis on 
pakkuja huvides või mis on olulised 
inimese maksimaalse tervisestandardi 
saavutamiseks, võib taskukohane 
juurdepääs nendele toodetele olla tulude 
õiglase ja võrdse jaotamise oluliseks osaks 
ning asjakohaste piirkondade parimates 
tavades võetakse seda arvesse.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Olukorras, kus geneetilised ressursid 
või geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilised teadmised võivad 
mõjutada toiduga kindlustatust, nt seades 
piiranguid põllumajandustootjate 
võimalustele seemneid uuesti külvata või 
vahetada, võib selliste negatiivsete mõjude 
vältimine olla oluliseks osaks õiglases ja 
võrdses tulu jaotamises ning asjakohaste 
piirkondade parimates tavades võetakse 
seda arvesse.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontrolli võib teostada juhul, kui 
pädeval asutusel on muu hulgas kolmanda 
isiku väljendatud põhjendatud kahtluste 
alusel asjakohast teavet, et kasutaja ei ole 
käesolevat määrust järginud.

3. Kontrolli teostatakse juhul, kui pädeval 
asutusel on muu hulgas kolmanda isiku 
väljendatud põhjendatud kahtluste alusel 
asjakohast teavet, et kasutaja ei ole 
käesolevat määrust järginud.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahatrahvid; (a) rahatrahvid, mis on proportsionaalsed 
asjaomaste geneetiliste ressursside 
kasutamise väärtusega;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetse kasutamise kohene 
peatamine;

(b) konkreetse kasutamise kohene 
peatamine, sealhulgas geneetilistel 
ressurssidel ja nendega seotud 
traditsioonilistel teadmistel põhinevate 
toodete turustamine;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused teevad omavahel, 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga koostööd, et tagada, et 
kasutajad täidavad käesoleva määruse 

1. Pädevad asutused teevad omavahel, 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga koostööd, et tugevdada 
tõhusat koordineerimist ja tagada, et 
kasutajad täidavad käesoleva määruse 
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nõudeid. nõudeid. Koostööd tehakse ka teiste 
osalistega, sealhulgas kogud, 
valitsusvälised organisatsioonid ja 
kohalike ja põliskogukondade esindajad, 
kui see on oluline Nagoya protokolli ja 
käesoleva määruse nõuetekohaseks 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 65

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 saavad asjaomastelt 
osalistelt teavet ja vahetavad omavahel ja
teiste liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet artikli 9 lõikes 1 
osutatud kontrollide tulemusel avastatud 
tõsiste puuduste ning artikli 11 kohaselt 
määratud karistuste kohta.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon püüab saavutada 
kokkulepped Euroopa Patendiameti ja 
Maailma Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooniga tagamaks, et patentide 
registreerimises sisalduvad viited 
geneetilistele ressurssidele ja nende 
päritolule.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääsu käsitlev ELi platvorm Juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitlev ELi 
platvorm

Muudatusettepanek 68

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 ning õiglase ja 
võrdse tulu jaotamise ELi platvorm.

Muudatusettepanek 69

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, selliste 
teadusuuringute edendamine, mis aitavad 
kaasa bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 
ja säästvale kasutamisele, eelkõige 
arenguriikides, sh lihtsustatud juurdepääs 
mitteärilistel eesmärkidel tehtavate 
teadusuuringute jaoks, ELis asuvate 
kogude juurdepääsutavad, ELi 
sidusrühmade juurdepääs kolmandates 
riikides vastastikku kokkulepitud 
tingimustel ja pärast eelnevalt teatatud 
nõusoleku saamist, tulu jaotamise kord,
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parimate tavade rakendamine ja edasine 
arendamine ning vaidluste lahendamise 
korra toimimine.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik ja komisjon võib määrata 
ELi platvormi jaoks ühe korralise liikme.
Vajaduse korral kutsutakse osalema 
sidusrühmi ja muid käesoleva määrusega 
hõlmatud küsimustega seotud asjatundjaid.

4. Iga liikmesriik ja komisjon võib määrata 
ELi platvormi jaoks ühe korralise liikme.
Vajaduse korral kutsutakse osalema 
sidusrühmi, asjakohaste valitsustevaheliste
ja valitsusväliste organisatsioonide 
esindajaid ja muid käesoleva määrusega 
hõlmatud küsimustega seotud asjatundjaid.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) koostavad liikmesriikidest pärit 
olemasolevate geneetiliste ressursside 
nimistu vastavalt bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artiklile 7, et 
määrata kindlaks nende bioloogiline 
mitmekesisus. Lisaks innustavad nad 
kolmandaid riike koostama nende oma 
geneetiliste ressursside nimistud, et 
parandada kasutajate ligipääsu 
läbipaistvust.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagama, et olukordades, kus 
geneetilisi ressursse või geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilisi 
teadmisi kasutatakse ebaseaduslikult või 
viisil, mis ei ole kooskõlas eelnevalt 
teatatud nõusolekuga või vastastikku 
kokkulepitud tingimustega, on nendel, 
kellel on pädevus anda juurdepääs 
geneetilistele ressurssidele või 
allkirjastada vastastikku kokkulepitud 
tingimusi, õigus võtta meetmeid sellise 
kasutamise vältimiseks või peatamiseks, 
sealhulgas kohtumääruste kaudu, ning 
taotleda sellisest tegevusest tuleneva mis 
tahes kahju hüvitamist, samuti õigus 
vajaduse korral need geneetilised 
ressursid konfiskeerida. 

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) ergutama kasutajaid ja pakkujaid 
suunama geneetiliste ressursside 
kasutamisest saadavat otsest tulu 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse ja 
selle komponentide säästvasse 
kasutamisse.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) toetama piirkondlikku koostööd tulu 
jaotamisel piiriüleste geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste osas.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d e) kui bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni alusel loodava fondi või 
samal eesmärgil loodava mis tahes muu 
fondi tegevus on käivitunud, püüavad nad 
tagada, et nimetatud vahenditega 
aidatakse rahastada teadusuuringuid ja 
geneetiliste ressursside nimistute 
koostamist. 

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus) – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tulu jaotamise fond

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus) – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Luuakse ELi tulu jaotamise fond.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus) – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sihtasutus saab tulu artikli 4 lõike 1c 
rakendamisest.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus) – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset kõikjal maailmas 
rahastava liidu tulu jaotamise fondi 
rakendamise ja toimimise korra 
sätestamiseks. 

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus) – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuandefoorum

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus) – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et määruse rakendamisel 
on tagatud liikmesriikide esindajate, 
asjakohaste pakkujate organisatsioonide, 
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kasutajate ühenduste, valitsustevaheliste, 
valitsusväliste ning samuti ka kohalike ja 
põliskogukondade esindajate 
tasakaalustatud osalus. Need osapooled 
aitavad kaasa eelkõige delegeeritud 
õigusaktide sõnastamisele ja 
läbivaatamisele vastavalt artikli 4 lõikele 
5, artikli 9 lõikele 8 ja artikli 14 a lõikele 3 
ning artiklite 5, 7 ja 8 rakendamisele ning 
edaspidistele suunistele vastastikku 
kokkulepitud tingimuste loomiseks. 
Nimetatud osapooled kohtuvad 
nõuandefoorumil. Komisjon määrab 
kindlaks nimetatud foorumi töökorra. 

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)
Direktiiv 2008/99/EÜ
Artikkel 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. Direktiivi 2008/99/EÜ artiklile 3 
lisatakse järgmine punkt alates …*:
biopiraatlus.”
* ELT: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 b (uus)
Direktiiv 2008/99/EÜ
A lisa – taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 b. Direktiivi 2008/99/EÜ A lisale 
lisatakse järgmine taane alates …*:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määrus (EL) nr .../2013, milles 
käsitletakse juurdepääsu geneetilistele 
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ressurssidele ning nende kasutamisest 
saadava tulu õiglast ja erapooletut 
jaotamist Euroopa Liidus.”
* ELT: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist.
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