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LYHYET PERUSTELUT

Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvällä geenivarojen saantia ja 
saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskevalla Nagoyan pöytäkirjalla, joka hyväksyttiin 29. lokakuuta 2010, pyritään luomaan 
paremmin ennustettavissa olevat geenivarojen saatavuusedellytykset, varmistamaan hyötyjen 
jakaminen geenivarojen käyttäjien ja toimittajien välillä sekä varmistamaan, että käytetään 
ainoastaan laillisesti hankittuja geenivaroja. Koska kehitysmailla on määräävä asema 
geenivarojen ja näihin geenivaroihin liittyvän perinteisen tietämyksen tarjonnassa, Nagoyan 
pöytäkirja on tärkeä väline biopiratismin torjunnassa sekä oikeudenmukaisuuden ja 
tasapuolisuuden palauttamisessa geenivarojen vaihtoon, varsinkin silloin, kun käyttäjät ovat 
pääasiassa teollisuusmaissa. Laatiessaan nyt ehdottamaansa järjestelmää Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi komissio on kuitenkin selvästi ajatellut enemmän käyttäjien kuin 
toimittajien etuja ja huolia. Ensisijaisilta tavoitteilta vaikuttavat käyttäjien rasitteiden ja 
kustannusten minimoiminen sekä saatavuuden helpottaminen, kun taas samaa ei todellakaan 
voida sanoa tehokkaan hyötyjen jakamisen edistämisestä. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa esitetyn kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden tavoitteen mukaisesti asetuksella on 
palautettava oikeudenmukainen tasapaino geenivarojen ja näihin geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen toimittajien ja käyttäjien välille samalla kun edistetään luonnon 
monimuotoisuuden suojelua ja sen osatekijöiden kestävää käyttöä biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti 
asianmukaista huolellisuutta koskevien käyttäjien velvoitteiden täytäntöönpanoa ja seurantaa 
koskevia määräyksiä on vahvistettava, jotta ennakkosuostumusta (PIC) ja keskinäisesti 
sovittuja ehtoja (MAT) voidaan tehokkaasti valvoa geenivarojen ja näihin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttöketjussa. Koska alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen hallussa olevan perinteisen tietämyksen perusteella voidaan saada 
merkittävää tietoa, joka voi johtaa geenivarojen hyödyllisten geneettisten tai biokemiallisten 
ominaisuuksien löytämiseen, EU:n asetuksessa on yhtä lailla kunnioitettava näiden yhteisöjen 
oikeuksia ja helpotettava niiden täytäntöönpanoa, kuten esitetään itsenäisten maiden 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevassa ILOn yleissopimuksessa N:o 169 sekä YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa julistuksessa, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 
vuonna 2007. Lisäksi EU:n olisi toimittava ennakoivalla tavalla sen varmistamiseksi, että 
Nagoyan pöytäkirjan tavoite maailmanlaajuisen monenvälisen hyötyjen jakojärjestelmän 
perustamisesta saavutetaan. Käytännössä olisi perustettava unionin hyötyjenjakamisrahasto 
monenvälisen mekanismin perustamiseen saakka. Saadusta hyödystä maksettavat suoritukset 
kerättäisiin rahastoon ja ohjattaisiin maailmanlaajuiseen luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun.
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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sekä geenivarojen 
saantia ja saatavuutta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskevan Nagoyan pöytäkirjan,

Tarkistus 2

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, bioteknologiassa,
lääkkeiden ja kosmetiikan kehittämisessä
ja tuotannossa sekä uusiutuvan energian 
biopohjaisten lähteiden kehittämisessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Alkuperäiskansojen ja (3) Alkuperäiskansojen ja 
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paikallisyhteisöjen hallussa olevan 
perinteisen tietämyksen perusteella voidaan 
saada merkittävää tietoa, joka voi johtaa 
geenivarojen hyödyllisten geneettisten tai 
biokemiallisten ominaisuuksien 
löytämiseen.

paikallisyhteisöjen hallussa olevan 
perinteisen tietämyksen perusteella voidaan 
saada merkittävää tietoa, joka voi johtaa 
geenivarojen mahdollisesti arvokkaiden
geneettisten tai biokemiallisten 
ominaisuuksien löytämiseen. Tämä 
käsittää alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen tietämyksen, 
innovaatiot ja käytännöt, joihin liittyy 
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön kannalta merkittävä 
perinteinen elämäntapa. Olisi 
kunnioitettava näiden yhteisöjen 
oikeuksia, jotka esitetään itsenäisten
maiden alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevassa ILOn yleissopimuksessa 
N:o 169 sekä YK:n yleiskokouksen 
vuonna 2007 hyväksymässä YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa 
julistuksessa, ja EU:n 
täytäntöönpanotoimenpiteillä olisi 
helpotettava tätä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tärkeää muistaa, että 
eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn 
yleissopimuksen mukaan kasvilajikkeille 
ja eläinroduille (53 artiklan a kohta) tai 
biologiselle menetelmälle kasvien tai 
eläinten tuottamiseksi (53 artiklan 
b kohta) ei myönnetä patenttia. Kun 
keksinnöt perustuvat geenivaroihin tai 
näiden osatekijöihin tai 
patenttihakemuksiin, jotka kattavat muun 
muassa bioteknologiasta saatavat 
geenivarat, tuotteet (myös johdannaiset) 
ja prosessit, taikka geenivaraan liittyvän 
perinteisen tietämyksen, nämä varat olisi 
ilmoitettava ja niiden alkuperä olisi 
ilmaistava ja välitettävä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Samaa velvoitetta olisi 



PE507.953v02-00 6/43 AD\937492FI.doc

FI

sovellettava uusiin 
kasvinjalostajanoikeuksiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Geenivaroja olisi suojeltava itse 
paikalla ja käytettävä kestävällä tavalla, ja 
niiden käytöstä saatavat hyödyt olisi 
jaettava oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti. Biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolina EU ja sen 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näihin 
periaatteisiin. EU ja sen jäsenvaltiot ovat 
myös allekirjoittaneet Nagoyan 
pöytäkirjan geenivarojen saannista ja 
saatavuudesta sekä niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja 
tasapuolisesta jaosta. Olisi kehitettävä 
pöytäkirjan tehokkaan täytäntöönpanon 
edellyttämät valmiudet. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Hyötyjen jakoa olisi tarkasteltava 
kontekstissa, jossa laajoja biologisesti 
monimuotoisia geenivaroja toimittavat 
pääasiassa kehitysmaat, kun taas käyttäjät 
ovat pääasiassa teollisuusmaissa. Sen 
lisäksi, että ne mahdollisesti edistävät 
biologisen monimuotoisuuden suojelua ja 
kestävää käyttöä, saatavuus ja hyötyjen 
jakaminen voivat edistää myös köyhyyden 
poistamista ja ympäristön kestävyyttä ja 
tätä kautta vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamista, kuten 
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Nagoyan pöytäkirjan johdanto-osassa 
todetaan. Myös Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanossa olisi pyrittävä näiden 
mahdollisuuksien toteuttamiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 25 artiklassa sekä YK:n 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 11 artiklassa esitetty 
oikeus ravintoon sekä taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
12 artiklassa tunnustettu oikeus nauttia 
korkeimmasta saavutettavissa olevasta 
terveydestä ovat ensisijaisen tärkeitä ja 
niitä on suojattava aina.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Geenivarojen tavoin myös 
geenivaroihin liittyvä perinteinen tietämys 
keskittyy pitkälti kehitysmaihin ja 
erityisesti alkuperäiskansoihin ja 
paikallisyhteisöihin. Olisi kunnioitettava 
näiden yhteisöjen oikeuksia, jotka 
esitetään itsenäisten maiden alkuperäis-
ja heimokansoja koskevassa ILOn 
yleissopimuksessa N:o 169 sekä YK:n 
yleiskokouksen vuonna 2007 
hyväksymässä YK:n alkuperäiskansojen 
oikeuksia koskevassa julistuksessa, ja 
EU:n täytäntöönpanotoimenpiteillä olisi 
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helpotettava tätä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yleissopimuksessa tunnustetaan, että 
valtioilla on täysivaltaiset oikeudet niiden 
lainkäyttövallan piirissä oleviin 
luonnonvaroihin ja että niillä on oikeus 
päättää geenivarojensa saatavuudesta.
Yleissopimuksessa osapuolet velvoitetaan 
helpottamaan täysivaltaisten oikeuksiensa 
piiriin kuuluvien geenivarojen saatavuutta.
Lisäksi yleissopimuksessa velvoitetaan 
kaikki osapuolet toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla jaetaan tasapuolisesti 
ja oikeudenmukaisesti tutkimus- ja 
kehitystyön tulokset sekä geenivarojen 
kaupallisesta ja muusta käytöstä saatavat 
hyödyt kyseisten geenivarojen käyttöön 
antaneen osapuolen kanssa. Jakaminen 
perustuu keskinäisesti sovittuihin ehtoihin.
Yleissopimuksessa käsitellään myös 
saatavuutta ja etujen jakamista, joka liittyy 
sellaisiin alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen tietoihin, innovaatioihin 
ja käytäntöihin, joilla on merkitystä 
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön kannalta.

(5) Yleissopimuksessa tunnustetaan, että 
valtioilla on täysivaltaiset oikeudet niiden 
lainkäyttövallan piirissä oleviin 
luonnonvaroihin ja että niillä on oikeus 
päättää geenivarojensa saatavuudesta.
Yleissopimuksessa osapuolet velvoitetaan 
helpottamaan täysivaltaisten oikeuksiensa 
piiriin kuuluvien geenivarojen saatavuutta
muiden osapuolten ympäristöä säästäviin 
tarkoituksiin. Lisäksi yleissopimuksessa 
velvoitetaan kaikki osapuolet toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla jaetaan tasapuolisesti 
ja oikeudenmukaisesti tutkimus- ja 
kehitystyön tulokset sekä geenivarojen 
kaupallisesta ja muusta käytöstä saatavat 
hyödyt kyseisten geenivarojen käyttöön 
antaneen osapuolen kanssa. Jakaminen 
perustuu geenivaran alkuperämaan 
ennakkosuostumusta koskevaan 
vaatimukseen, ja hyödyt perustuvat
keskinäisesti sovittuihin ehtoihin.
Yleissopimuksessa käsitellään myös 
saatavuutta ja etujen jakamista, joka liittyy 
sellaisiin alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen tietoihin, innovaatioihin 
ja käytäntöihin, joilla on merkitystä 
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön kannalta. Geenivaroja 
olisi hyödynnettävä tasapainoisesti ja 
kestävästi, ja paikallisyhteisöt olisi 
otettava legitiimillä tavalla mukaan, koska 
se on ainoa tapa, jolla niiden käytön 
tarjoamat mahdollisuudet, kehitys ja 
hyödyt voidaan jakaa oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti kaikkien osapuolten 
kesken.
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Tarkistus 10

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 
pöytäkirja laajentaa merkittävästi 
yleissopimuksen yleisiä sääntöjä, jotka 
koskevat geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
saatavuutta sekä niiden hyödyntämisestä ja 
sitä seuraavasta kaupallistamisesta
saatavien hyötyjen jakamista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tärkeää luoda Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanolle selkeät ja vakaat 
puitteet, joiden tulisi parantaa 
mahdollisuuksia luontoon perustuville 
tutkimus- ja kehitystoimille unionissa. 
Lisäksi on merkittävää estää laittomasti 
hankittujen geenivarojen tai geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttö 
unionissa ja tukea niiden hyötyjen 
jakamista koskevien sitoumusten 
tehokasta täytäntöönpanoa, jotka on 
esitetty toimittajien ja käyttäjien välillä 
keskinäisesti sovituissa ehdoissa.

(8) On tärkeää luoda Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanolle selkeät ja vakaat 
puitteet, joiden olisi tuettava sen 
päätavoitetta, toisin sanoen luonnon 
monimuotoisuuden suojelua ja kestävää 
käyttöä sekä geenivarojen käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakoa. Tämä merkitsee myös, 
että estetään laittomasti hankittujen 
geenivarojen tai kyseisiin varoihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttö 
unionissa. On myös tärkeää parantaa 
mahdollisuuksia unionissa toteutettaville
luontoon perustuville tutkimus- ja 
kehitystoimille erityisesti kehittämällä
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geenivarojen ja perinteisen tietämyksen
käyttöön liittyvän oikeusvarmuuden 
edellytyksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Geenivarojen luvattomaan 
hankintaan tai näihin varoihin tai näihin 
varoihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen perustuvien tuotteiden 
luvattomaan käyttöön ja sitä seuraavaan 
kaupallistamiseen perustuva biopiratismi 
olisi kiellettävä ja siihen olisi sovellettava 
direktiivin 2008/99/EY mukaisia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Tällä asetuksella perustettava kehys 
on tarpeen myös luottamuksen 
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi osapuolten, 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
sekä geenivarojen saatavuuteen ja 
hyötyjen jakamiseen osallistuvien 
sidosryhmien välillä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on 
tärkeää, että sääntöjä, joilla pannaan 

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

täytäntöön Nagoyan pöytäkirja, 
sovellettaisiin ainoastaan geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen uuteen hankintaan ja uuteen 
hyödyntämiseen, jotka alkavat sen jälkeen, 
kun Nagoyan pöytäkirja tulee voimaan 
EU:ssa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen
käyttö viittaa geneettisen aineksen 
näytteiden geneettisen ja biokemiallisen 
koostumuksen tutkimukseen ja 
kehittämiseen, johon kuuluu myös 
Nagoyan osapuolimaassa hankitusta 
geneettisestä aineksesta johdettujen 
eristettyjen aineiden tutkimus ja kehitys.

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen
hyödyntäminen viittaa geneettisen 
aineksen näytteiden geneettisen ja 
biokemiallisen koostumuksen 
tutkimukseen ja kehittämiseen, johon 
kuuluu myös Nagoyan osapuolimaassa 
hankitusta geneettisestä aineksesta 
johdettujen eristettyjen aineiden tutkimus 
ja kehitys.

Tarkistus 16

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 

(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 tällaisessa tapauksessa hyödyt jaetaan
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
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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.

ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseksi. Asianmukaisen 
huolellisuuden harjoittamisen 
helpottamiseen sovellettavia välineitä ja 
toimenpiteitä, jotka ovat osoittautuneet 
luotettaviksi ja tehokkaiksi, olisi tuettava 
tunnustamalla parhaat käytännöt. Olisi 
tuettava myös alakohtaisia 
toimintasääntöjä, mallisopimuslausekkeita 
sekä ohjeita, 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.

Tarkistus 17

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 
käyttämä menetelmien, välineiden tai 
mekanismien tietty yhdistelmä tunnustaa 
parhaaksi käytännöksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
harkittava, vähentääkö se, että käyttäjä 

(16) Olisi arvioitava parhaita käytäntöjä, 
joita ovat kehittäneet käyttäjät tai 
järjestöt, joiden etuun geenivarojen käyttö 
ja saatavuus sekä hyötyjen jakaminen 
vaikuttavat ja joilla on niihin liittyvää 
kokemusta. Silloin kun parhaat käytännöt 
katsotaan hyödyllisiksi sekä Nagoyan 
pöytäkirjan ja tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisiksi, niitä olisi 
hyödynnettävä määritettäessä 
asianmukaisen huolellisuuden 
toimenpiteitä, jotka erityisen hyvin 
edistävät määräysten noudattamista 
Nagoayn pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmässä siten, että 
turvataan oikeusvarmuus ja kustannukset 
pysyvät alhaisina. Käyttäjien olisi voitava
käyttää perustana eri tutkimus- ja 
teollisuudenaloilla jo käytössä olevia 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia 
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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.

toimintasääntöjä, kun käyttäjien on niiden 
ansiosta helpompi noudattaa 
velvoitteitaan, joihin sisältyy hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako.
Käyttäjien järjestöjen olisi voitava pyytää, 
että komissio määrittää, voidaanko jonkin 
järjestön käyttämä menetelmien, välineiden 
tai mekanismien tietty yhdistelmä 
tunnustaa parhaaksi käytännöksi käyttäjien 
velvoitteiden noudattamisen 
helpottamiseksi. 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.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Käyttäjien tulisi ilmoittaa käytön 
muodostavien toimien ketjun tietyissä 
vaiheissa, että ne ovat harjoittaneet
asianmukaista huolellisuutta. Sopivia 
vaiheita kyseisille ilmoituksille ovat
julkisten tutkimusapurahojen 
vastaanottaminen, luvan pyytäminen 
geenivarojen perusteella kehitetyn tuotteen 
saattamiselle markkinoille, tai 
kaupallistaminen, jonka yhteydessä lupaa 
tuotteen saattamiselle markkinoille ei 
vaadita. Ilmoitus, joka tehdään 
pyydettäessä lupaa markkinoille 
saattamiseen, ei sinänsä muodostaisi 
hyväksymismenettelyn osaa ja se 
osoitettaisiin suoraan tämän asetuksen 
nojalla perustetuille viranomaisille.

(17) Käyttäjien olisi ilmoitettava toimien 
ketjun tietyissä vaiheissa, että ne ovat 
harjoittaneet asianmukaista huolellisuutta, 
ja todistettava se. Sopivia vaiheita 
kyseisille ilmoituksille ovat
ennakkosuostumuksen ja keskinäisesti 
sovittujen ehtojen vahvistaminen,
tutkimusapurahojen vastaanottaminen,
teollis- ja tekijänoikeuksien 
tunnustamisen hakeminen asianomaiselta 
kansalliselta, alueelliselta tai 
kansainväliseltä instituutiolta, luvan 
pyytäminen geenivarojen perusteella 
kehitetyn tuotteen saattamiselle 
markkinoille, tai kaupallistaminen, jonka 
yhteydessä lupaa tuotteen saattamiselle 
markkinoille ei vaadita. Ilmoitus, joka 
tehdään pyydettäessä teollis- ja 
tekijänoikeuksien tunnustamista tai lupaa 
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markkinoille saattamiseen, ei sinänsä 
muodostaisi hyväksymismenettelyn osaa ja 
se osoitettaisiin suoraan tämän asetuksen 
nojalla perustetuille viranomaisille.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Geenivarojen keräämisen luonnosta 
suorittavat yleensä ei-kaupallisia 
tarkoituksia varten korkeakouluissa 
toimivat tutkijat tai kerääjät. Suurimmassa 
osassa tapauksia ja miltei kaikilla aloilla 
juuri kerätyt geenivarat saadaan välittäjiltä, 
kokoelmilta tai edustajilta, jotka hankkivat 
geenivarat kolmansissa maissa.

(18) Geenivarojen keräämisen luonnosta 
suorittavat yleensä ei-kaupallisia 
tarkoituksia varten korkeakouluissa 
toimivat tutkijat tai kerääjät. Suurimmassa 
osassa tapauksia ja miltei kaikilla aloilla 
juuri kerätyt geenivarat saadaan välittäjiltä, 
kokoelmilta tai edustajilta, jotka hankkivat 
geenivarat kolmansissa maissa. Tällä 
asetuksella olisi varmistettava, että kaikki 
asianosaiset osapuolet noudattavat 
alkuperäisen saatavuuden siirtoa 
kolmannelle osapuolelle koskevia 
keskinäisesti sovittuja ehtoja. Monissa 
tapauksissa myöhempi käyttö tai 
kaupallistaminen voi edellyttää uutta 
ennakkosuostumusta ja uusia 
keskinäisesti sovittuja ehtoja.

Tarkistus 20

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 

(19) Useimmat kokoelmat ovat unionissa 
käytettävien geenivarojen sekä 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen helpoimmin tavoitettavia
toimittajia. Ne voivat toimittajina auttaa 
merkittävästi hallussapitoketjun muita 
käyttäjiä noudattamaan velvoitteitaan. 
Tätä varten olisi perustettava unionin 
luotettavien kokoelmien järjestelmä.
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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 
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.

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 
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.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Unionin luotettavien kokoelmien 
olisi noudatettava Nagoyan pöytäkirjan 
tavoitetta. Niiden olisi edistettävä 
tietoisuuden lisäämistä ja valmiuksien 
luomista pöytäkirjan 21 ja 22 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla siinä määrin kuin 
niiden käytettävissä olevat resurssit sen 
sallivat. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat harkita rahoituksen myöntämistä 
kokoelmien näihin toimintoihin. Unionin 
jokaisen luotettavan kokoelman olisi 
pyrittävä edistämään geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
dokumentointia tarvittaessa yhteistyössä 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen, 
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viranomaisten, antropologien ja muiden 
toimijoiden kanssa. Tällaisen tietämyksen 
tarkastelussa olisi kunnioitettava siihen 
liittyviä oikeuksia. Tällaista tietämystä 
koskevat tiedot olisi julkaistava silloin kun 
se on omiaan edistämään siihen liittyvien 
oikeuksien suojelua eikä millään tavalla 
ole ristiriidassa suojelun kanssa tai 
haittaa sitä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Nagoyan pöytäkirjan 18 artiklan 
mukaan kunkin osapuolen on 
varmistettava, että sen 
oikeusjärjestelmään sisältyy mahdollisuus 
turvautua oikeussuojakeinoihin, jotka 
ovat sopusoinnussa soveltuvien 
lainkäyttövaatimusten kanssa, sen varalta, 
että keskinäisesti sovituista ehdoista 
syntyy riita. Ehtoja koskevat sopimukset 
ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia. 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolina EU:n 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
valitusmenettelyt. Menettelyjen olisi 
oltava mahdollisimman samankaltaisia.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Euroopan unionin olisi toimittava 
ennakoivalla tavalla sen varmistamiseksi, 
että Nagoyan pöytäkirjan 
maailmanlaajuisen monenvälisen 
hyötyjen jakojärjestelmän perustamista 
koskevat tavoitteet saavutetaan, jotta 
voidaan lisätä resursseja luonnon 
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monimuotoisuuden suojelun ja sen osien 
kestävän käytön tukemiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa 
esitetty hyötyjen jakoa koskeva periaate 
olisi otettava käyttöön unionissa 
odotettaessa pöytäkirjassa tarkoitetun 
hyötyjen jakoa koskevan 
maailmanlaajuisen monenvälisen 
järjestelmän käyttöönottoa. Olisi 
perustettava unionin 
hyötyjenjakamisrahasto monenvälisen 
järjestelmän perustamiseen saakka. 
Saadusta hyödystä maksettavat 
suoritukset olisi kerättävä rahastoon ja 
ohjattava maailmanlaajuiseen luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun. Tätä 
varten komissiolle olisi siirrettävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä hyötyjen 
jakamista koskevista yksityiskohtaisista 
ehdoista ja säännöistä tilanteissa, joissa 
geenivarat ovat peräisin jäsenvaltioiden 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta tai 
näiden varojen alkuperämaata ei voida 
osoittaa tai ennakkosuostumusta ei voida 
antaa tai saada. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Saatavuutta käsittelevän unionin 
foorumin olisi mahdollistettava keskustelut 
ja edistettävä toimia, jotka koskevat 
saatavuutta koskevien edellytysten 
yksinkertaistamista,
saatavuusjärjestelmien suunnittelua ja 
suorituskykyä, ei-kaupallisen tutkimuksen 
yhdenmukaistettua saatavuutta, unionissa 
olevien kokoelmien saatavuuskäytäntöjä, 
unionin sidosryhmien mahdollisuuksia 
saada geenivaroja kolmansissa maissa ja 
parhaiden käytäntöjen jakamista.

(23) Saatavuutta sekä hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa
käsittelevän unionin foorumin olisi 
mahdollistettava keskustelut ja edistettävä 
toimia, jotka koskevat saatavuutta 
koskevien edellytysten yksinkertaistamista,
saatavuus- ja hyötyjenjakojärjestelmien
suunnittelua ja suorituskykyä, ei-
kaupallisen tutkimuksen 
yhdenmukaistettua saatavuutta ja hyötyjen 
jakoa, unionissa olevien kokoelmien
saatavuus- ja hyötyjenjakokäytäntöjä, 
unionin sidosryhmien mahdollisuuksia
saada ja jakaa hyötyjä geenivaroja 
kolmansissa maissa ja parhaiden 
käytäntöjen jakamista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
jakaminen luonnon monimuotoisuuden 
suojelemiseksi ja sen osien kestävän 
käytön edistämiseksi biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 alakohta

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 saatavuutta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen
oikeudenmukaista ja tasapuolista
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 ja 
niiden tukemiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään geenivarojen 
ja geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen käyttäjille asetettavat 
velvoitteet. Tällä asetuksella perustettu 
Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmä kattaa myös 
järjestelyt, joiden avulla käyttäjien on 
helpompi noudattaa velvoitteitaan, sekä 
puitteet seurannalle ja 
valvontajärjestelyille, joita unionin 
jäsenvaltioiden on kehitettävä ja otettava 
käyttöön. Tähän asetukseen sisältyy myös 
säännöksiä, joilla rohkaistaan 
asianosaisia toimiin tietoisuuden 
lisäämiseksi geenivarojen ja niitä 
koskevan perinteisen tietämyksen 
merkityksestä sekä niiden saatavuudesta 
ja hyötyjen jakamisesta sekä toimiin 
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kehitysmaiden valmiuksien kehittämisen 
edistämiseksi Nagoyan pöytäkirjan 
määräysten mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta

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 geenivaroihin 
sekä geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen, jotka on hankittu tai joita 
hyödynnetään sen jälkeen, kun Nagoyan
pöytäkirja on tullut voimaan unionissa. Sitä 
sovelletaan myös kyseisten geenivarojen 
käytöstä saataviin hyötyihin sekä 
geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen sekä myöhempään 
soveltamiseen ja kaupallistamiseen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) "geenivaroilla" tarkoitetaan geneettistä 
ainesta, joka on tai saattaa olla arvokasta;

3) �geenivaroilla� tarkoitetaan geneettistä 
ainesta, joka on tai saattaa olla arvokasta, 
tai sen johdannaisia;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) “käyttäjällä” tarkoitetaan luonnollista tai
oikeudellista henkilöä, joka käyttää 
geenivaroja tai geenivaroihin liittyvää 
perinteistä tietämystä;

5) ”käyttäjällä” tarkoitetaan luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää 
geenivaroja tai geenivaroihin liittyvää 
perinteistä tietämystä tai kaupallistaa 
myöhemmin geenivaroja tai geenivaroihin 
tai niitä koskevaan perinteiseen 
tietämykseen perustuvia tuotteita;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6) ”geenivarojen hyödyntämisellä” 
tarkoitetaan geenivarojen geneettisten ja/tai 
biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja 
kehittämistä myös bioteknologiaa 
soveltamalla;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) ”laittomasti saaduilla geenivaroilla” 
tarkoitetaan geenivaroja ja geenivaroihin 
liittyvää perinteistä tietämystä, jotka on 
saatu siten, että kansainvälisiä ja 
alkuperämaassa sovellettavia kansallisia 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
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koskevia säännöksiä tai määräyksiä ei ole 
noudatettu;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b) ”biopiratismilla” tarkoitetaan 
laittomasti hankittujen geenivarojen tai 
näistä varoista johdettujen tuotteiden tai 
niihin liittyvän perinteisen tietämyksen 
käyttöä tai kaupallistamista;

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Luettelon määritelmä

Geenivarojen luettelot koostuvat samaan 
lajiin kuuluvista yksilöistä. Seuraavan
tärkeän seikan muodostavat paikalliset 
populaatiot (maatiaiskannat, ekotyypit, 
kotoperäiset lajit, lajikkeet tai jopa 
alalajit). Jäljittämisen osalta geenivarojen 
luettelot edellyttävät objektiivista 
viivakoodimenetelmää, jonka olisi 
perustuttava DNA:n 
sekvensointitekniikkaan.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Laittomasti saatujen geenivarojen 
käyttö ja kaupallistaminen EU:ssa on 
kielletty.

Tarkistus 38

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 saatavuutta ja hyötyjen jakoa 
koskevien säädösten tai määräysten 
mukaisesti sen jälkeen kun mahdollisesti 
tarvittava ennakkosuostumus on saatu ja
noudattaen täysimääräisesti hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista 
jakamista koskevia velvoitteita yhteisesti 
sovittujen ehtojen mukaisesti. Käyttäjien 
on haettava, säilytettävä ja siirrettävä 
muille käyttäjille tiettyjä tietoja, joilla on 
merkitystä saatavuudelle ja hyötyjen 
jakamiselle sekä tämän asetuksen 
säännösten noudattamiselle.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 kohta – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Geenivaroja ja geenivaroihin liittyvää 
perinteistä tietämystä voidaan siirtää 
muille käyttäjille vain 
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ennakkosuostumuksella ja keskinäisesti 
sovituin ehdoin. Muut käyttäjät voivat 
käyttää hankkimaansa ainesta vain 
alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Jos 
ennakkosuostumusta ja keskinäisesti 
sovittuja ehtoja ei ole tai muut käyttäjät 
aikovat käyttää geenivaroja tai perinteistä 
tietämystä olosuhteissa, joita alkuperäiset 
ehdot eivät kata, alkuperämaalta on 
saatava ennakkosuostumus ja 
keskinäisesti sovitut ehdot ennen uuden 
käytön aloittamista.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kansallisen oikeudenkäyttöalueen 
ulkopuolelta peräisin olevien 
geenivarojen osalta tai kun 
alkuperämaata ei voida määrittää tai kun 
ennakkosuostumuksen myöntäminen tai 
saaminen ei ole mahdollista, uusien 
käyttäjien on huolehdittava hyötyjen 
jakamisesta unionin 
hyötyjenjakamisrahastoon, josta 
suojellaan luonnon monimuotoisuutta 
maailmanlaajuisesti Nagoyan pöytäkirjan 
10 artiklan mukaisen maailmanlaajuisen 
monenvälisen hyötyjen jakoa koskevan 
järjestelmän perustamiseen saakka. 

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) haettava, säilytettävä ja siirrettävä muille 
käyttäjille seuraavat tiedot:

a) haettava, säilytettävä ja siirrettävä muille 
käyttäjille kansainvälisesti tunnustettu 
vaatimustenmukaisuustodistus siinä 
tapauksessa, että Nagoyan pöytäkirjan 
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sopimuspuolet ovat Nagoyan pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisia täysivaltaisia 
oikeuksiaan käyttäen saaneet käyttöönsä 
geenivaroja, tai jos näin ei ole;

1) geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen hankinnan 
päivämäärä ja paikka;
2) geenivarojen ja kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen kuvaus, 
mukaan lukien käytettävissä olevat 
yksilöivät tunnisteet;
3) lähde, josta geenivarat tai 
geenivaroihin liittyvä tietämys suoraan 
hankittiin, sekä geenivarojen tai 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen myöhemmät käyttäjät;
4) saatavuuteen ja hyötyjen jakamiseen 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai 
niiden puuttuminen;
5) tilanteen mukaan saatavuutta koskevat 
päätökset ja keskinäisesti sovitut ehdot;

Perustelu

4 artiklan 2 kohdan 1–5 alakohta siirretään seuraavaan tarkistukseen.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) haettava, säilytettävä ja siirrettävä 
muille käyttäjille seuraavat tiedot:
1) geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen hankinnan 
päivämäärä ja paikka;
2) geenivarojen ja kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen kuvaus, 
mukaan lukien käytettävissä olevat 
yksilöivät tunnisteet;
3) lähde, josta geenivarat tai 
geenivaroihin liittyvä tietämys suoraan 



PE507.953v02-00 26/43 AD\937492FI.doc

FI

hankittiin, sekä geenivarojen tai 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen myöhemmät käyttäjät;
4) saatavuuteen ja hyötyjen jakamiseen 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tai 
niiden puuttuminen;
5) tilanteen mukaan saatavuutta koskevat 
päätökset ja keskinäisesti sovitut ehdot;

Perustelu

4 artiklan 2 kohdan 1–5 alakohdasta tulee uusi a a alakohta.

Tarkistus 43

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 
päätökset ja keskinäisesti sovitut ehdot
hyötyjenjakojärjestelyt mukaan luettuina;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Käyttäjien, jotka hankkivat geenivaran
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa unionin 
luotettavien kokoelmien rekisterissä 
mainitusta kokoelmasta, katsotaan 
harjoittaneen asianmukaista huolellisuutta 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen saatavuuden sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
jakamisen osalta.

4. Käyttäjien, jotka ovat hankkineet
geenivaran tai geenivaraan liittyvää 
perinteistä tietämystä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa unionin luotettavien 
kokoelmien rekisterissä mainitusta 
kokoelmasta ja toimittavat tästä 
kokoelmasta yhdessä geenivarojen tai 
perinteisen tietämyksen kanssa saamansa 
asiakirjat, katsotaan harjoittaneen 
asianmukaista huolellisuutta geenivarojen 
ja geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuuden sekä niiden 
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käytöstä saatavien hyötyjen jakamisen 
osalta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä hyötyjen jakamista 
koskevien sääntöjen vahvistamiseksi 
1 c kohdan mukaisesti [kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
mennessä. Säännöissä on edellytettävä 
hyötyjen jakamista vähintään kyseisen 
alan parhaiden käytäntöjen mukaan ja 
vahvistettava edellytykset muiden kuin 
rahallisten hyötyjen jakamiselle. 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) soveltamaan standardoituja menetelmiä 
vaihtaessaan geenivarojen näytteitä ja
niihin liittyviä tietoja muiden kokoelmien 
kanssa sekä toimittaessaan geenivarojen 
näytteitä ja niihin liittyviä tietoja 
kolmansille henkilöille niiden käyttöä 
varten;

a) soveltamaan standardoituja menetelmiä 
vaihtaessaan geenivarojen näytteitä ja
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä koskevia tietoja muiden 
kokoelmien kanssa sekä toimittaessaan 
geenivarojen näytteitä ja tätä tietämystä 
koskevia tietoja kolmansille henkilöille 
niiden käyttöä varten;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huolehtimaan siitä, että geenivaroja ja b) huolehtimaan siitä, että geenivaroja ja 
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niihin liittyviä tietoja toimitetaan 
kolmansille henkilöille niiden käyttöä
varten ainoastaan sellaisten asiakirjojen 
kanssa, jotka osoittavat, että geenivarat ja 
tiedot on hankittu noudattaen sovellettavia
oikeudellisia vaatimuksia sekä tilanteen 
mukaan keskinäisesti sovittuja ehtoja, 
joilla varmistetaan hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako;

niihin liittyviä tietoja toimitetaan 
kolmansille henkilöille niiden 
hyödyntämistä varten ainoastaan sellaisten 
asiakirjojen kanssa, jotka osoittavat, että 
geenivarat ja tiedot on hankittu noudattaen 
sovellettavia saatavuutta ja hyötyjen 
jakamista koskevaa lainsäädäntöä ja 
määräyksiä sekä keskinäisesti sovittuja 
ehtoja, joilla varmistetaan hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) pyrkimään yhteistyössä 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen, 
muiden kokoelmien, viranomaisten, 
järjestöjen tai instituutioiden kanssa 
tarvittaessa geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen dokumentointiin 
tai tällaista tietämystä koskevan tiedon 
saataville asettamiseen, jotta voidaan 
suojella kyseessä olevia oikeuksia ja 
helpottaa tällaisen tietämyksen käyttöä 
asianosaisten oikeuksia täysimääräisesti 
kunnioittaen;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) lisäämään osaltaan tietoisuutta 
geenivarojen ja niihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen sekä niiden 
saatavuuden ja niiden käytöstä saatavien 
hyötyjen jaon tärkeydestä Nagoyan 
pöytäkirjan 21 artiklan mukaisesti; 
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) edistämään valmiuksien luomista 
kehitysmaissa Nagoyan pöytäkirjan 
22 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäjien on ilmoitettava 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti perustetuille 
toimivaltaisille viranomaisille, että ne ovat
harjoittaneet 4 artiklan mukaista 
asianmukaista huolellisuutta pyytäessään 
lupaa markkinoille saattamiseen sellaista 
tuotetta varten, joka on kehitetty 
geenivarojen tai kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
perusteella, tai kaupallistamisen 
yhteydessä, jolloin lupaa tuotteen 
markkinoille saattamiselle ei vaadita. 

2. Käyttäjien on ilmoitettava 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti perustetuille 
toimivaltaisille viranomaisille, että ne ovat
täyttäneet 4 artiklassa säädetyt 
edellytykset ja toimitettava tätä koskevat 
tiedot:

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 kohta – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaessaan ennakkosuostumuksen 
ja keskinäisesti sovitut ehdot;
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) vastaanottaessaan tutkimusrahoitusta 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen käyttöön; 

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) hakiessaan asianomaiselta 
kansalliselta, alueelliselta tai 
kansainväliseltä instituutiolta patenttia tai 
uusia kasvinjalostajanoikeuksia, jotka 
kattavat muun muassa bioteknologiasta 
saatavat geenivarat, tuotteet (myös 
johdannaiset) ja prosessit, tai geenivaraan 
liittyvän perinteisen tietämyksen; 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) pyytäessään lupaa markkinoille 
saattamiseen sellaista tuotetta varten, joka 
on kehitetty geenivarojen tai kyseisiin 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen perusteella, tai 

(Teksti on peräisin 7 artiklan 2 kohdan lopusta.)
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Tarkistus 56

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 b–e alakohdan mukaisesti 
toimitetut tiedot ja toimitettava komissiolle
tämän artiklan mukaisesti saadut tiedot
kolmen kuukauden kuluessa. Komissio 
tekee yhteenvedon vastaanotetuista 
tiedoista kolmen kuukauden kuluessa ja 
asettaa kansainvälisesti tunnustetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen 
edellyttämät tiedot saatavuuden ja hyötyjen 
jaon tiedonvälitysjärjestelmän sekä yleisön
saataville helppokäyttöisessä avoimessa 
muodossa.

Tarkistus 57

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 yhteenliittymä 
tai järjestö, jonka etuun geenivarojen 
käyttö ja saatavuus sekä hyötyjen 
jakaminen vaikuttavat ja jolla on niitä 
koskevaa asiantuntemusta, 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.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo jonkin käyttäjien
järjestön sille toimittajien tietojen ja 
todisteiden perusteella, että tietty 
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä, kun käyttäjä sitä todella 
soveltaa, mahdollistaa sen, että käyttäjä 
noudattaa 4 ja 7 artiklassa esitettyjä 
velvoitteitaan, komissio tunnustaa sen
parhaaksi käytännöksi.

2. Komissio arvioi jokaisen hakemuksen 
ottaen tarvittaessa huomioon hakijan, 
asianosaisten toimittajien, käyttäjien, 
viranomaisten, instituutioiden, hallitusten 
välisten organisaatioiden sekä 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
toimijoiden edustajien esittämät tiedot ja 
todisteet. Komissio määrittää näiden
tietojen ja todisteiden perusteella,
mahdollistaako tietty menetelmien, 
välineiden tai mekanismien yhdistelmä, 
kun käyttäjä sitä todella soveltaa, sen, että 
käyttäjä noudattaa 4 ja 7 artiklassa 
esitettyjä velvoitteitaan, mukaan luettuina 
velvoitteet, jotka koskevat 
ennakkosuostumuksen hankkimista sekä 
hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakamista keskinäisesti 
sovituin ehdoin. Komissio tunnustaa
hakemuksessa esitetyn menetelmien, 
välineiden tai mekanismien yhdistelmän
parhaaksi käytännöksi, jos tämä 
yhdistelmä antaa käyttäjille 
mahdollisuuden noudattaa velvoitteitaan 
ja tekee sen luotettavammin ja 
tehokkaammin kuin muut olemassa tai 
kehitteillä olevat yhdistelmät.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun geenivarojen tai geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttö 
voi johtaa siihen, että kehitetään 
lääkkeitä, jotka vaikuttavat tarjoajan 
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etuun sekä yleiseen ihmisoikeuteen 
nauttia korkeimmasta saavutettavissa 
olevasta terveydestä, tuotteiden 
kohtuuhintainen saatavuus voi olla 
merkittävä näkökohta hyötyjen 
oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa 
jakamisessa, ja tämä on otettava 
huomioon asianomaisen alan parhaissa 
käytännöissä.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kun geenivarojen tai geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttö 
voi vaikuttaa elintarviketurvaan, koska 
sillä esimerkiksi rajoitetaan 
maanviljelijöiden mahdollisuuksia 
jälkikylvöihin tai siementen vaihtoon, 
tällaisten kielteisten vaikutusten 
välttäminen voi olla merkittävä näkökohta 
hyötyjen oikeudenmukaisessa ja 
tasapuolisessa jakamisessa, ja tämä on 
otettava huomioon asianomaisen alan 
parhaissa käytännöissä.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastuksia voidaan tehdä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, että 
käyttäjä ei noudata tätä asetusta, mukaan 
lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien 
osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin 
huoliin.

3. Tarkastuksia on tehtävä, kun 
toimivaltaisella viranomaisella on asiaa 
koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, että 
käyttäjä ei noudata tätä asetusta, mukaan 
lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien 
osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin 
huoliin.
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sakot; a) sakot, jotka ovat oikeassa suhteessa 
kyseisten geenivarojen käytön arvoon;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiettyjen toimintojen välitön 
keskeyttäminen;

b) tiettyjen toimintojen, myös 
geenivaroihin tai niitä koskevaan 
perinteiseen tietämykseen perustuvien 
tuotteiden kaupallistamisen välitön 
keskeyttäminen;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja komission kanssa tämän asetuksen 
noudattamisen varmistamiseksi.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja komission kanssa tehokkaan 
koordinoinnin varmistamiseksi ja tämän 
asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
Yhteistyötä on tehtävä myös muiden 
asianosaisten toimijoiden kanssa, kuten 
kokoelmien, kansalaisjärjestöjen sekä 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
edustajien kanssa, silloin kun se on 
merkityksellistä Nagoyan pöytäkirjan ja 
tämän asetuksen asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta.
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Tarkistus 65

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
saatava asianomaisilta toimijoilta tietoja 
ja vaihdettava keskenään tietoja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä komission kanssa
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tarkastuksissa todetuista vakavista 
puutteista ja 11 artiklan mukaisesti 
määrätyistä seuraamuksista.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio pyrkii yhteisiin 
järjestelyihin Euroopan patenttiviraston 
ja Maailman henkisen omaisuuden
järjestön kanssa sen varmistamiseksi, että 
patenttien rekisteröintiin sisällytetään 
viittaukset geenivaroihin ja niiden 
alkuperään.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Saatavuutta koskeva unionin foorumi Saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskeva 
unionin foorumi
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Tarkistus 68

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 sekä hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista 
jakamista koskeva unionin foorumi.

Tarkistus 69

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, luonnon monimuotoisuuden 
suojelua ja sen kestävää käyttöä edistävän 
tutkimuksen tukeminen erityisesti 
kehitysmaissa, yksinkertaistettu saatavuus 
ei-kaupallista tutkimusta varten, unionissa 
olevien kokoelmien saatavuuskäytännöt, 
unionin sidosryhmien mahdollisuudet 
hankkia geenivaroja kolmansissa maissa
keskinäisesti sovituin ehdoin 
ennakkosuostumuksen saamisen jälkeen, 
hyötyjenjakokäytännöt, parhaiden 
käytäntöjen täytäntöönpano ja 
kehittäminen edelleen sekä 
riitojenratkaisujärjestelyjen toiminta.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio ja komissio voi nimetä 
unionin foorumiin yhden varsinaisen 
jäsenen. Foorumiin voidaan tarvittaessa
kutsua sidosryhmiä ja muita tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
asioiden asiantuntijoita.

4. Kukin jäsenvaltio ja komissio voi nimetä 
unionin foorumiin yhden varsinaisen 
jäsenen. Foorumiin kutsutaan tarvittaessa 
sidosryhmiä, asianosaisten hallitusten 
välisten organisaatioiden ja
kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
asioiden asiantuntijoita.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) koottava biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 
mukaisesti luettelo jäsenvaltioiden 
saatavissa olevista eri geenivaroista 
niiden biologisen monimuotoisuuden 
määrittämiseksi ja rohkaistava myös 
kolmansia maita niiden geenivaroja 
koskevan luettelon laatimiseen, jotta 
voidaan parantaa käyttäjien 
mahdollisuuksia saada niitä käyttöönsä;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) varmistettava, että tilanteissa, joissa 
geenivaroja ja niihin liittyvää perinteistä 
tietämystä käytetään laittomasti tai 
vastoin ennakkosuostumusta tai 
keskinäisesti sovittuja ehtoja, niillä 
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tahoilla, joilla on toimivalta myöntää 
oikeus geenivarojen käyttöön ja 
allekirjoittaa keskinäisesti sovittuja 
ehtoja, on oikeus nostaa kanne, myös 
kieltokanne, tällaisen käytön torjumiseksi 
tai lopettamiseksi sekä vaatia korvausta 
mahdollisesta aiheutuneesta vahingosta ja 
tarvittaessa kyseisten geenivarojen 
takavarikointia; 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) rohkaistava geenivarojen käyttäjiä ja 
toimittajia kanavoimaan geenivarojen 
käytöstä saatavia hyötyjä biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun ja sen osien 
kestävään käyttöön;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) tuettava hyötyjen jakoa koskevaa 
alueellista yhteistyötä rajat ylittävien 
geenivarojen ja niihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen osalta;

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) varmistettava, että biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen nojalla perustettavan 
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rahaston tai mitä tahansa muun samassa 
tarkoituksessa perustetun rahaston 
toiminnan käynnistämisen jälkeen 
kyseisistä rahastoista myönnetään 
rahoitusta tutkimukseen ja geenivarojen 
luetteloiden laatimiseen. 

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi) – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Unionin hyötyjenjakamisrahasto

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi) – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan unionin 
hyötyjenjakamisrahasto.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi) – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Rahasto saa tuloja 4 artiklan 
1 c kohdan täytäntöönpanosta.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi) – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä, joilla otetaan 
käyttöön menetelmät unionin 
hyötyjenjakorahaston täytäntöönpanolle 
ja toiminnalle maailmanlaajuisen 
luonnon monimuotoisuuden suojelemisen 
rahoittamiseksi. 

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi) – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kuulemisfoorumi

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii siitä, että asetuksen 
täytäntöönpanossa varmistetaan 
jäsenvaltioiden edustajien ja 
toimittajaorganisaatioiden, 
käyttäjäyhdistysten, hallitusten välisten 
organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen 
sekä alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen edustajien 
tasapuolinen osallistuminen. Nämä 
osapuolet osallistuvat erityisesti 4 artiklan 
5 kohdan, 9 artiklan 8 kohdan ja 
14 a artiklan 3 kohdan mukaisten 
delegoitujen säännösten määrittämiseen 
ja tarkistamiseen sekä 5, 7 ja 8 artiklan ja 
mahdollisten keskinäisesti sovittuja ehtoja 
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koskevien suuntaviivojen 
täytäntöönpanoon. Nämä osapuolet 
kokoontuvat kuulemisfoorumissa. 
Komissio vahvistaa foorumin 
työjärjestyksen. 

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)
Direktiivi 2008/99/EY
3 artikla – i a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Lisätään seuraava kohta direktiivin 
2008/99/EY 3 artiklaan … * lähtien:
"i a) biopiratismi."
_______________
* EUVL: vuosi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
16 b artikla (uusi)
Direktiivi 2008/99/EY
Liite A – luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b. Lisätään seuraava luetelmakohta 
direktiivin 2008/99/EY liitteeseen A … * 
lähtien:
'– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o …/2013, annettu …, 
geenivarojen saannista ja saatavuudesta 
sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta 
jaosta unionissa."
_____________
* EUVL: vuosi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.
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