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Muudatusettepanek 77
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s (2 a) Euroopa Liit tunnistab kõigi riikide 
vastastikust sõltuvust seoses geneetiliste 
ressursside kasutamisega toidu ja 
põllumajanduse tarbeks ning nende 
ressursside erilisust ja tähtsust 
ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
saavutamisel ning põllumajanduse 
jätkusuutlikul arendamisel vaesuse 
leevendamise ja kliimamuutuste 
kontekstis, ning tunnustab 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvahelise lepingu ning FAO toidu ja 
põllumajanduse geneetiliste ressursside 
komisjoni põhirolli selles.

Or. en

Selgitus

Toiduohutuse olulisus geneetiliste ressursside toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutamisel ja 
nende kohandamine kliimamuutustega peab olema määruses märgitud.

Muudatusettepanek 78
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Tunnustatud tegevus on suunata 
kõik toidu ja põllumajanduse 
taimegeneetilised ressursid 
teadusuuringute, tõuaretuse ja koolituse 
eesmärkidele vastavalt taimegeneetiliste 
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ressursside toidu ja põllumajanduse 
tarbeks kasutamise rahvusvahelise 
lepingu (ITPGRFA) alusel loodud 
taimegeneetiliste ainete loovutamise 
kokkuleppe (SMTA) sätetele ja 
tingimustele, nagu on kindlaks määratud 
vastastikuse mõistmise memorandumis 
Euroopa geenipanga ühtse süsteemi 
loomiseks (AEGIS); vastavalt protokolli 
artikli 4 punktile 3 tunnustatakse, et 
selline tava toetab ja ei ole vastuolus 
konventsiooni ja protokolli eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Pädevus ja vastutus praktiliste 
meetmete rakendamisel, kohalike ja 
põliskogukondade juurdepääsu ja tulu 
jaotamise vahendite kaitsmisel jääb 
liikmesriikidele ja nende kohtutele.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Bioloogilise mitmekesisuse (6) Bioloogilise mitmekesisuse 



AM\937380ET.doc 5/69 PE513.008v01-00

ET

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.

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 ning 
mis tahes hilisemast turustamisest 
saadava rahalise ja mitterahalise tulu 
jaotamise kohta.

Or. en

Selgitus

Mitterahalised tuld peaks olema mainitud vähemalt põhjendustes, kuna need kuuluvad 
Nagoya protokolli juurde (artikkel 5). „Hilisema turustamise” juurde lisatud „mis tahes” 
otstarve on näidata, et turustamine ei ole turustamisele paratamatult kaasnev asjaolu (see on 
tõesti palju vähem levinud kasutamine).

Muudatusettepanek 81
Anna Rosbach

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 

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

ressursside ja teadmiste kasutamisest 
saadava tulu jaotamise kohta.

Or. en

Selgitus

Nagu on täpsustatud ka Nagoya protokolli artiklis 3, rakendab protokoll bioloogilise
mitmekesisuse konventsiooni artiklit 15 ja seetõttu ei saa laiendada selle bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artikli üldeeskirju.

Muudatusettepanek 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 protokollis
täpsustatakse konventsiooni üldeeskirju
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu ning nende ressursside ja 
teadmiste kasutamisest saadava tulu 
jaotamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Nagu on täpsustatud ka Nagoya protokolli artiklis 3, rakendab protokoll bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artiklit 15 ja seetõttu ei saa laiendada selle bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artikli üldeeskirju.

Muudatusettepanek 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Geneetiliste ressursside volitusteta 
omandamine, või nendel ressurssidel või 
traditsioonilistel teadmistel põhinevate 
toodete volitusteta kasutamine või hilisem 
turuleviimine peaks olema keelatud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kehtestatava vajaliku hoolsuse nõudega peab kaasnema geneetiliste ressursside 
ebaseadusliku kasutamise üldine keelustamine. See muudab tõendamiskohustuse 
vastupidiseks, nagu on juba juhtunud ebaseadusliku puidu (määrus (EL) nr 995/2010) ja 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, hõlbustades kohtumenetlust ja 
jõustamist vastavate pädevate riiklike asutuste poolt.

Muudatusettepanek 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Geneetiliste ressursside volitusteta 
omandamine, või nendel ressurssidel või 
traditsioonilistel teadmistel põhinevate 
toodete volitusteta kasutamine või hilisem 
turuleviimine on kriminaalkorras 
karistatavad vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
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2008 aasta direktiivile 2008/99/EÜ, 
keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu1.
__________________
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.

Or. en

Selgitus

Keelustamisega peavad kaasnema piisavalt hirmutavad karistused. Komisjoni ettepanek jätab 
selle tervikuna liikmesriikide otsustada; ta ei näe ette kriminaalkaristusi, vaid ainult trahvid, 
tegevuse peatamise ja geneetiliste ressursside sundvõõrandamise.

Muudatusettepanek 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetiliste 
ressursside geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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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) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetiliste
ressursside geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Pavel Poc

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) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetiliste 
ressursside geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 6 antud ebaselge mõiste „kasutamine” avab ohtlikult laia tõlgendamise 
spektri. Nagoya protokolli mõiste „kasutamine” tarvitamine ja järjepidev kasutamine peab 
olema tagatud. Käesolev põhjendus peab kajastama mõiste „geneetiliste ressursside 
kasutamine” määruse artikli 3 kohaselt, selleks et ära hoida eksitavat tõlgendamist ning oleks 
kooskõlas Nagoya protokolli artikli 2 mõistega „kasutamine”.
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Muudatusettepanek 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetiliste 
ressursside geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu puudub „geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilised 
teadmiste” ja selliste teadmiste kohaliku 
ja põliskogukonna „valduses olemise” 
rahvusvaheliselt kokkulepitud määratlus. 
Nende terminite ja mõistete 
rahvusvahelisi määratlusi räägitakse 
praegu läbi Ülemaailmse 
Intellektuaalomandi Organisatsiooni 
valitsustevahelises komitees. Pakkujatele 
ja kasutajatele paindlikkuse ja 
õigluskindluse tagamiseks tuleks 
käesolevas määruses seetõttu viidata 
geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilistele teadmistele selles 
tähenduses, nagu neid on kirjeldatud tulu 
jaotamise kokkulepetes.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 92
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Nagoya protokolli tõhusa rakendamise 
tagamiseks peaksid kõik geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste kasutajad olema 
kohustatud rakendama vajalikku hoolsust, 
et teha kindlaks, et kasutatud geneetilistele 
ressurssidele ja seonduvatele teadmistele 
on juurde pääsetud kohaldatavate õiguslike 
nõuete kohaselt, ning et tagada vajaduse 
korral tulu jaotamine. Võttes aga arvesse 
ELis olevate kasutajate mitmekesisust, ei 
ole asjakohane kohustada kõiki kasutajaid 
võtma samu vajaliku hoolsuse rakendamise 
meetmeid. See kehtib eriti hilisemate 
kasutajate puhul, kelle suhtes tuleks 
kohaldada vajaliku hoolsuse kohustust 
üksnes juhul, kui juurdepääs 
kättesaadavatele geneetilistele 
ressurssidele ja nende kasutamine on 
samasugune kui esmase kasutaja puhul. 
Aeg, mille jooksul on kasutaja kohustatud 
säilitama juurdepääsu ja tulu jaotamise 
seisukohast olulist teavet, peaks olema 
piiratud, võttes arvesse võimalikuks 
innovatsiooniks vajaminevat aega.

Or. de
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Muudatusettepanek 94
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 95
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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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) Kasutajaid tuleks konkreetsete 
vajaliku hoolsuse rakendamise vahendite 
ja meetmete valimisel toetada parimate 
tavade tunnustamisega. 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 ning täiendavate 
meetmetega valdkondlike 
tegevusjuhendite ja näidis-
lepinguklauslitega. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kasutajad peaksid kasutamisena 
käsitatavate tegevuste ahela teatavates 
etappides kinnitama, et nad on rakendanud 

(17) Kasutajad peaksid tegevuste ahela 
teatavates etappides kinnitama, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust. Selline 
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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.

kinnitamine peaks toimuma
teadusuuringute tegemiseks mõeldud
rahaliste vahendite vastuvõtmise 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. 
Turustamisloa taotlemise ajal esitatud 
kinnitus ei oleks siiski loamenetluse osa, 
vaid oleks suunatud käesoleva määruse 
alusel kindlaks määratud pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Pavel Poc

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 erakogujad ja -ettevõtjad, sageli 
ärilistel eesmärkidel, ja akadeemilised 
uurijad või teadusasutused mitteärilistel
eesmärkidel. Valdavatel juhtudel ja 
peaaegu kõigis sektorites pääsetakse uutele 
kogutud geneetilistele ressurssidele juurde 
vahendajate, kogude või geneetilisi 
ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori ja era-/ärisektori kogujad tuleb selgelt eristada; viimaseid on algses 
sõnastuses eiratud, kuigi neil on märkimisväärne seotus geneetiliste ressursside kasutamisel 
ärilistel eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 98
Gerben-Jan Gerbrandy

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 nii ärilistel eesmärkidel ja 
äriliste kavatsustega ettevõtjad, kellel on 
uurimis-, saagikoristuse- ja 
ekstraktsioonialased eriteadmised, ja ka
akadeemilised uurijad või kogujad 
mitteärilistel eesmärkidel. Valdavatel 
juhtudel ja peaaegu kõigis sektorites 
pääsetakse uutele kogutud geneetilistele 
ressurssidele juurde nii äriliste kui ka 
mitteäriliste vahendajate, kogude või 
geneetilisi ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu.

Or. en

Selgitus

TRAFFICu andmetel on arvukalt näiteid, kus (Euroopa) ettevõtjad, kes on seotud teadus- ja 
arendustegevusega, muu hulgas toidu-, parfüümide ja farmaatsia sektor, töötavad otse või 
vahendajate kaudu riikides, kes vahendavad loodusest kogutud geneetilisi ressursse ärilisel 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 99
Kriton Arsenis

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 

(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 
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ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu.

ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu. Määrusega 
tuleks tagada, et kõik seotud osalised 
järgivad esmase juurdepääsu vastastikku 
kokkulepitud tingimusi, mida 
kohaldatakse andmete edastamisel 
kolmandatele isikutele. Selleks, 
hilisemaks kasutamiseks või 
turuleviimiseks on samuti vaja eelnevalt 
informeeritud nõusolekut ja vastastikku 
kokkulepitud tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Kogud on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste olulised pakkujad. Luua tuleks 
ELi registreeritud kogude süsteem. 
Süsteem tagaks, et ELi registreeritud 
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 
registreeritud kogude süsteem peaks 
märgatavalt vähendama riski, et ELis 
kasutatakse ebaseaduslikult omandatud 
geneetilisi ressursse. Liikmesriikide 
pädevad asutused teeksid kindlaks, kas 
teatav kogu vastab ELi registreeritud
koguks tunnistamise nõuetele. Kui 
kasutajad on saanud geneetilise ressursi 
ELi usaldusväärsete kogude registrisse 
kantud kogust, tuleks lugeda, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust kogu 
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vajaliku teabe otsimisel. See peaks olema 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

vajaliku teabe otsimisel. See peaks olema 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Kuna „usaldusväärne” on väga kaalukas mõiste, oleks eelistatavam neutraalsem mõiste, 
näiteks „registreeritud”.

Muudatusettepanek 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriikide pädevad asutused 
peaksid kontrollima, kas kasutajad täidavad 
oma kohustusi. Siinkohal peaksid pädevad 
asutused käsitama rahvusvaheliselt 
tunnustatud vastavussertifikaate tõendina 
selle kohta, et geneetilised ressursid, mida 
need sertifikaadid hõlmavad, on 
omandatud seaduslikult ja kehtestatud on 
vastastikku kokkulepitud tingimused. 
Pädevad asutused peaksid tehtud kontrollid 
protokollima ja tegema asjakohase teabe 
kättesaadavaks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta.

(20) Liikmesriikide pädevad asutused 
peaksid kontrollima, kas kasutajad täidavad 
oma kohustusi. Siinkohal peaksid pädevad 
asutused käsitama rahvusvaheliselt 
tunnustatud vastavussertifikaate tõendina 
selle kohta, et geneetilised ressursid, mida 
need sertifikaadid hõlmavad, on 
omandatud seaduslikult ja kehtestatud on 
vastastikku kokkulepitud tingimused. Kui 
rahvusvaheline sertifikaat puudub, tuleks 
muul kujul õiguslikult vastuvõetavaid 
kinnitusi arvestada tõendina selle kohta, 
et geneetilised ressursid, mida need 
kinnitused hõlmavad, on omandatud 
seaduslikult ja kehtestatud on vastastikku 
kokkulepitud tingimused. Pädevad 
asutused peaksid tehtud kontrollid 
protokollima ja tegema asjakohase teabe 
kättesaadavaks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) EL peaks rakendama Nagoya 
protokolli artiklis 10 sätestatud tulu 
jaotamise põhimõtet seni, kuni luuakse 
protokollis ette nähtud ülemaailmne 
mitmepoolne mehhanism. Kuni 
mitmepoolne mehhanism toimima 
hakkab, tuleks luua ELi tulu jaotamise 
fond, mis koguks tulu jaotamise 
sissemakseid ja suunaks need bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisele kogu 
maailmas. Selleks tuleks delegeerida 
komisjonile volitused võtta kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte seoses üksikasjalike 
kriteeriumide ja eeskirjadega tulu 
jaotamiseks olukordades, kus geneetilised 
ressursid pärinevad väljaspool 
liikmesriikide jurisdiktsiooni asuvatest 
piirkondadest või kus geneetiliste 
ressursside päritoluriiki ei ole võimalik 
määrata või kui ei ole võimalik anda või 
saada eelnevat informeeritud nõusolekut. 
Eriti oluline on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 104
Anna Rosbach

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 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad geneetilistele ressurssidele 
juurdepääsu ning nende ressursside ja 
teadmiste kasutamisest saadava tulu 
jaotamise põhimõttele vastavuse kohta 
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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 
„Nagoya protokoll”).

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

Or. en

Selgitus

Nagoya protokollil on kaks sammast: juurdepääsusammas ja kasutajapoolse nõuete täitmise 
sammas. Käesolev määrus ei käsitle siiski juurdepääsu ja tulu jaotamist kui sellist, vaid 
pigem seda, kuidas kasutajad täidavad asjakohaseid Nagoya protokollis kehtestatud sätteid.

Muudatusettepanek 105
Maria do Céu Patrão Neves

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 
„Nagoya protokoll”).

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 
„Nagoya protokoll”).

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

Or. en

Selgitus

Nagoya protokollil on kaks sammast: juurdepääsusammas ja kasutajapoolse nõuete täitmise 
sammas, nagu on sätestatud ka komisjoni ettepaneku seletuskirjas. Käesolev määrus ei käsitle 
siiski juurdepääsu ja tulu jaotamist kui sellist, vaid pigem seda, kuidas kasutajad täidavad 
asjakohaseid Nagoya protokollis kehtestatud sätteid.

Muudatusettepanek 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 

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

ning nende kasutamisest saadava tulu 
õiglast ja erapooletut jaotamist (edaspidi 
„Nagoya protokoll”).

Or. de

Muudatusettepanek 108
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 109
Kriton Arsenis

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

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

on pääsetud juurde või mida on kasutatud 
päritoluriigi jurisdiktsioonis või sellest 
väljaspool pärast Nagoya protokolli 
jõustumist Euroopa Liidus. Määrust 
kohaldatakse ka kõnealuste geneetiliste 
ressursside kasutamisest saadava tulu ja 
geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsiooniliste teadmiste suhtes ning ka 
hilisema rakendamise ja turuleviimise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

On tõsisasi, et suur hulk geneetilisi ressursse on saadaval päritoluriigi jurisdiktsioonist 
väljaspool vabalt kaubeldavate toodetena. Ometi on geneetiliste ressursside väljaveo 
kavatsuslik eesmärk kaubavahetus, mitte nende kasutamine geneetiliste ressurssidena. 
Seetõttu on hädavajalik tagada, et väljaspool nende päritoluriigi jurisdiktsiooni toimuv 
geneetiliste ressursside kasutamine ja geneetilistest ressurssidest saadava tulu jaotamine 
kuuluks käesoleva määruse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata selliste 
geneetiliste ressursside suhtes, millele 
juurdepääsu ja mille kasutamisest saadava 
tulu jaotamist reguleeritakse 
rahvusvahelise erivahendiga, milles 
osaleb ka EL.

Käesolevat määrust ei kohaldata selliste 
geneetiliste ressursside suhtes, millele 
juurdepääsu ja mille kasutamisest saadava 
tulu jaotamist reguleeritakse 
rahvusvaheliste erivahenditega, milles 
osaleb ka EL.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata selliste 
geneetiliste ressursside suhtes, millele 
juurdepääsu ja mille kasutamisest saadava 
tulu jaotamist reguleeritakse 
rahvusvahelise erivahendiga, milles osaleb 
ka EL.

Käesolevat määrust ei kohaldata selliste 
geneetiliste ressursside suhtes, mis on pärit 
riikidest, kes ei kuulu Nagoya protokollile 
allakirjutanute hulka ja kellel puudub 
kohapeal igasugune juurdepääsu käsitlev 
seadus kooskõlas Nagoya protokolli 
nõudmistega. Käesolevat määrust ei 
kohaldata ka selliste geneetiliste 
ressursside suhtes, mis on saadaval 
tootena või millele juurdepääsu ja mille 
kasutamisest saadava tulu jaotamist 
reguleeritakse rahvusvahelise erivahendiga, 
milles osaleb ka EL. Arvestama peaks 
kasulikku ja asjakohast käimasolevat tööd 
või tegutsemist teiste rahvusvaheliste 
organisatsioonide raames, eeldusel et 
need on toetavad ega ole vastuolus 
konventsiooni ja protokolli eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Määruse kohaldamisala peaks selgitama, eriti seoses toodete staatusega: tooted, mis on 
saadaval kaubavahetuse tavakanalite kaudu, ilma mis tahes piiranguteta, peaksid olema 
jätkuvalt saadaval ilma piiranguteta ja sellest tulenevalt selgesõnaliselt määruse eelnõust 
välja jäetud. Lisaks peaks määruse eelnõu artikli 2 teist lõiku laiendama, nii et see hõlmaks 
ka mis tahes käimasolevat tööd või tegutsemist, mida on kirjeldatud Nagoya protokolli artikli 
4 lõikes 3.

Muudatusettepanek 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna põllumajanduse bioloogilisel 
mitmekesisusel on eriline olemus, 
tüüpilised omadused ja probleemid, mis 
vajavad erilahendusi, ei kohaldata 
käesolevat määrust toidu ja 
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põllumajanduse jaoks kasutatavate 
geneetiliste ressursside suhtes, kui neile 
kohaldatakse olemasolevaid või tulevasi 
erivahendeid Nagoya protokolli artiklite 4, 
8c, 19 ja 20 kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „turuleviimine” – toote esmakordne 
ühenduse turul kättesaadavaks tegemine;

Or. en
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Selgitus

Seoses mõistega „turuleviimine” on vaja õiguslikku selgust; pakutud mõiste on kooskõlas 
mõistega „turule laskmine” mitmesugustes EÜ õigusaktides, nagu vastavalt 
kosmeetikatoodete määrus (EÜ) nr 1223/2009 ja tarbekaupade ohutuse ning toodete 
turujärelevalve määrused.

Muudatusettepanek 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) „jälgitavus” – geneetilised elemendid 
tuleb kindlaks määrata 
molekulaartasandil piisavalt selgelt, mis 
võimaldaks nende päritolu ja otstarvet 
üheselt identifitseerida. Kuigi jälgitavuse 
süsteem eeldab iga elementi puudutava 
sündmuste jada või kasutusviisi 
nõuetekohast registreerimist, on iga 
geneetilise üksuse jälgitavuse jaoks 
vajalik nn DNA sõrmejälgede 
määramine;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „juurdepääs” – geneetiliste ressursside 
või nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste omandamine Nagoya protokolli 
osalisriigis kooskõlas selle asjakohaste 
õigusnormide või regulatiivsete nõuetega
juurdepääsu ja tulu jaotamise kohta;

(4) „juurdepääs” – geneetiliste ressursside 
omandamine Nagoya protokolli osalisriigis 
kooskõlas selle asjakohaste õigusnormide 
või regulatiivsete nõuetega juurdepääsu ja 
tulu jaotamise kohta;
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Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 117
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „kasutaja” – geneetilisi ressursse 
kasutav füüsiline või juriidiline isik;

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 118
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „vastastikku kokkulepitud 
tingimused” – geneetiliste ressursside või 
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste
pakkuja ning selliste ressursside või 
teadmiste kasutaja vaheline leping, milles 
on sätestatud sellisest kasutamisest saadava 
tulu õiglase ja erapooletu jaotamise 
eritingimused ning mis võib sisaldada ka 
kõnealuste ressursside või teadmiste 
kasutamise lisatingimusi;

(7) „vastastikku kokkulepitud 
tingimused” – geneetiliste ressursside 
pakkuja ning selliste ressursside või 
teadmiste kasutaja vaheline leping, milles 
on sätestatud sellisest kasutamisest saadava 
tulu õiglase ja erapooletu jaotamise 
eritingimused ning mis võib sisaldada ka 
kõnealuste ressursside või teadmiste 
kasutamise lisatingimusi;

Or. en
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Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 119
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilised teadmised” – kohaliku 
või põliskogukonna traditsioonilised 
teadmised, mis on asjakohased 
geneetiliste ressursside kasutamise jaoks 
ja mida on sellistena kirjeldatud ka 
geneetiliste ressursside kasutamise 
vastastikku kokkulepitud tingimustes;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 120
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „ebaseaduslikult omandatud 
geneetilised ressursid” – geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud 
traditsiooniliste teadmiste omandamine 
vastuolus kohaldatavate rahvusvaheliste 
ja riiklike õigusaktidega või juurdepääsu 
ja tulu jaotamist käsitlevate õigusaktide 
nõuetega päritoluriigis või kohalike ja 
põliskogukondade kohaldatavate 
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tavaõiguste, protokollide ja menetlustega;

Or. en

Selgitus

Sõnastus on kooskõlas Nagoya protokolli artikliga 12. Kehtivat eelnevat informeeritud 
nõusolekut traditsioonilistele teadmistele juurdepääsuks ei ole võimalik saada vastuolud 
põlisrahvaste ja kohalike kogukondade kohaldatavate tavaõigustega, protokollide ja 
menetlustega, kohalikud asutused peavad seda protokolli rakendamisel arvesse võtma.

Muudatusettepanek 121
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „biopiraatlus” – ebaseaduslikult 
omandatud geneetiliste ressursside või 
geneetilistel ressurssidel või geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilistel 
teadmistel põhinevate toodete kasutamine 
või hilisem turustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „toode” – käesoleva määruse 
tähenduses geneetiline ressurss, mis on 
vabalt kaubeldav kaubandustoode.

Or. en
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Selgitus

Et täiendada muudatusettepanekut 1 (artikkel 2), mis selgitab, et tooted, mis on saadaval 
kaubavahetuse tavakanalite kaudu, ilma mis tahes piiranguteta, peaksid olema jätkuvalt 
saadaval ilma piiranguteta ja sellest tulenevalt selgesõnaliselt määruse eelnõust välja jäetud, 
teeme ettepaneku lisada mõiste „toode”.

Muudatusettepanek 123
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) „teadus- ja arendustegevus” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 
biokeemilise koostise uurimine ja 
tundmaõppimine, et teha kindlaks faktid 
ja jõuda järeldusteni, sealhulgas 
uuenduste ja praktiliste rakendusteni; see 
ei hõlma mis tahes teaduslikku tööd, mida 
tehakse kooskõlas töötervishoiu ja 
tööohutuse õigusaktide nõuetega.

Or. en

Selgitus

„Teadus- ja arendustegevuse” mõistet peaks kasutama Nagoya protokolli kontekstis. Siiski on 
vajalik lisalause, et vältida mis tahes võimalikke mõiste väärtõlgendusi või segadust 
läbiviidavate katsete ja uuringutega, mis peavad vastama töötervishoiu ja tööohutuse 
õigusaktide nõuetele.

Muudatusettepanek 124
Anna Rosbach

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 

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

pääsetud kooskõlas juurdepääsu ja tulu 
jaotamist reguleerivate asjakohaste 
õigusnormide või regulatiivsete nõuetega 
ning et tulu jaotatakse vastastikku 
kokkulepitud tingimustel õiglaselt ja 
erapooletult. Kasutajad otsivad, säilitavad 
ja edastavad ka hilisematele kasutajatele 
teavet, mis on juurdepääsu ja tulu 
jaotamise seisukohast oluline.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 125
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ebaseaduslikult omandatud 
geneetilised ressursid keelustatakse liidus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kehtestatava vajaliku hoolsuse süsteemiga peab kaasnema geneetiliste ressursside 
ebaseadusliku kasutamise üldine keelustamine. See muudab tõendamiskohustuse 
vastupidiseks, nagu on juba juhtunud ebaseadusliku puidu (määrus (EL) nr 95/2010) ja 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, hõlbustades kohtumenetlust ja 
jõustamist vastavate pädevate riiklike asutuste poolt.

Muudatusettepanek 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

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

1 a. Lõikes 1 nimetatud vajaliku hoolsuse 
kohustus ei kehti algressursist arendatud 
toote (nt taimesordi) edasisele 
kasutamisele tingimusel, et toote puhul ei 
ole tegu kasutatava geneetilise ressursiga.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selliste geneetiliste ressursside puhul, 
mis pärinevad väljapoole riiklikku 
jurisdiktsiooni jäävatest piirkondadest, või 
kui päritoluriiki ei ole võimalik 
määratleda või kui ei ole võimalik anda 
või saada eelnevat informeeritud 
nõusolekut, jaotavad uued kasutajad tulu 
ELi tulu jaotamise fondi, mille 
eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse kogu maailmas, kuni luuakse 
üleilmne mitmepoolne tulu jaotamise 
mehhanism, nagu on sätestatud Nagoya 
protokolli artiklis 10.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) geneetilistele ressurssidele ja nendega (1) geneetilistele ressurssidele juurdepääsu 



AM\937380ET.doc 35/69 PE513.008v01-00

ET

seotud traditsioonilistele teadmistele
juurdepääsu kuupäev ja koht;

kuupäev ja koht;

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaat, juhul kui geneetilised 
ressursid on omandatud Nagoya 
protokolli osalisriigist, kes on 
reguleerinud juurdepääsu geneetilistele 
ressurssidele vastavalt Nagoya protokolli 
artiklile 6, või

Or. en

Muudatusettepanek 130
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kasutatud geneetiliste ressursside või 
nendega seotud traditsiooniliste teadmiste
kirjeldus, sh kättesaadavad kordumatud 
tunnused;

(2) kasutatud geneetiliste ressursside 
kirjeldus, sh kättesaadavad kordumatud 
tunnused;

Or. en
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Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) ressursside või teadmiste otseallikas;

Or. de

Muudatusettepanek 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) vajaduse korral juurdepääsuload ja
vastastikku kokkulepitud tingimused;

Or. de

Muudatusettepanek 133
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõistet „luba” kastutatakse Nagoya protokolli terminoloogias ja ka määruses endas. 
Seetõttu on segaduse vältimiseks kohane terminoloogia ühtlustada.

Muudatusettepanek 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 137
Anna Rosbach

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

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 138
Pavel Poc
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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 saanud geneetilise 
ressursi artikli 5 lõike 1 kohasesse ELi 
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.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 
osutatud kohustust kohaldatakse 
hilisemate kasutajate suhtes üksnes juhul, 
kui juurdepääs kättesaadavatele 
geneetilistele ressurssidele ja nende 
kasutamine on samasugune kui esmase 
kasutaja puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Sophie Auconie



PE513.008v01-00 40/69 AM\937380ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui geneetiline ressurss on sisestatud 
uude turule viidud taimesorti, siis ei 
kohaldata lõigetes 1 kuni 3 sätestatud 
kohustusi selle uue taimesordi 
kasutajatele. Seega tühistatakse 
esimesena geneetilist ressurssi sisestanud 
kasutaja kohustused.

Or. fr

Selgitus

Artikkel 4 ei ole kohandatud seemnesektoris läbiviidavatele teadusuuringutele. Uute 
taimesortide aretamiseks kasutavad aretajad geneetilisi ressursse (sealhulgas turustatud 
taimesortide puhul) ning seetõttu kehtib käesoleva määrus ka nende kohta. Arvestades, et 
protokolli järgimist aretajate poolt kontrollitakse turuleviimise hetkel, tuleks igasugustest 
kohustustest vabastada need isikud, kes kasutavad turustatud sorte teadusuuringute 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
ELi usaldusväärsed kogud
1. Komisjon loob ELi usaldusväärsete 
kogude registri ja haldab seda. Register 
on internetipõhine, kasutajatele hõlpsasti 
ligipääsetav ja hõlmab geneetiliste 
ressursside kogusid, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need vastavad ELi 
usaldusväärse kogu kriteeriumidele.
2. Liikmesriigi jurisdiktsiooni all oleva 
kogu omaniku taotlusel kaalub liikmesriik 
asjaomase kogu kandmist ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse. Kui 
liikmesriik on teinud kindlaks, et see kogu 
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vastab lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, 
teatab ta komisjonile viivitamata kogu 
nimetuse ja liigi ning kontaktisiku 
andmed. Komisjon lisab saadud teabe 
viivitamata ELi usaldusväärsete kogude 
registrisse.
3. Selleks et kogu kantaks ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse, 
tõendab tema omanik, et on suuteline 
tegema järgmist:
(a) kasutama standardmenetlusi 
geneetiliste ressursside proovide ja 
nendega seotud teabe vahetamisel muude 
kogude omanikega ning selliste proovide 
ja sellise teabe edastamisel kolmandatele 
isikutele kasutamiseks;
(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;
(c) registreerima kõik kolmandatele 
isikutele kasutamiseks edastatud 
geneetiliste ressursside proovid ja kogu 
nendega seotud teabe;
(d) looma kolmandatele isikutele 
edastatud geneetiliste ressursside proovide 
kordumatud tunnused ja neid kasutama;
(e) kasutama geneetiliste ressursside 
proovide ja nendega seotud teabe 
vahetamisel muude kogude omanikega 
asjakohaseid jälgimis- ja 
kontrollivahendeid.
4. Liikmesriigid kontrollivad 
korrapäraselt, et kõigi nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluvate kogude 
puhul, mis on kantud ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse, kohaldatakse tõhusalt 
lõike 3 meetmeid.
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Liikmesriigid teatavad komisjonile 
viivitamata, kui mõni nende 
jurisdiktsiooni alla kuuluv ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse kantud 
kogu ei vasta enam lõikele 3.
5. Kui on tõendeid, et ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse kantud kogu puhul ei 
kohaldata lõike 3 meetmeid, selgitab 
asjaomane liikmesriik asjaomase kogu 
omanikuga kõnelusi pidades viivitamata 
välja parandusmeetmed.
Komisjon kõrvaldab ELi usaldusväärsete 
kogude registrist kogu, mille kohta ta on 
eelkõige lõike 4 kohaselt esitatud teabe 
põhjal kindlaks teinud, et selle puhul 
esineb lõike 3 sätete järgimisel suuri või 
püsivaid raskusi.
6. Komisjon on volitatud vastu võtma 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
käesoleva artikli lõigete 1–5 rakendamise 
kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ELi usaldusväärsed kogud ELi registreeritud kogud

Or. en

Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.
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Muudatusettepanek 143
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob ELi usaldusväärsete
kogude registri ja haldab seda. Register on 
internetipõhine, kasutajatele hõlpsasti 
ligipääsetav ja hõlmab geneetiliste 
ressursside kogusid, mille kohta on 
kindlaks tehtud, et need vastavad ELi 
usaldusväärse kogu kriteeriumidele.

1. Komisjon loob ELi kogude registri ja 
haldab seda. Register on internetipõhine, 
kasutajatele hõlpsasti ligipääsetav ja 
hõlmab geneetiliste ressursside kogusid, 
mille kohta on kindlaks tehtud, et need 
vastavad ELi registreeritud kogu 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 144
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi jurisdiktsiooni all oleva 
kogu omaniku taotlusel kaalub liikmesriik 
asjaomase kogu kandmist ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse. Kui 
liikmesriik on teinud kindlaks, et see kogu 
vastab lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, 
teatab ta komisjonile viivitamata kogu 
nimetuse ja liigi ning kontaktisiku andmed. 
Komisjon lisab saadud teabe viivitamata 
ELi usaldusväärsete kogude registrisse.

2. Liikmesriigi jurisdiktsiooni all oleva 
kogu omaniku taotlusel kaalub liikmesriik 
asjaomase kogu või selle osa kandmist ELi 
kogude registrisse. Kui liikmesriik on 
teinud kindlaks, et see kogu vastab lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele, teatab ta 
komisjonile viivitamata kogu nimetuse ja 
liigi ning kontaktisiku andmed. Komisjon 
lisab saadud teabe viivitamata ELi 
registreeritud kogudesse.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud täiendus „või selle osa”, kajastab tõsiasja, et ainult väga väike osa avalikke 
kogusid suudaksid täita määruses ELi usaldusväärsetele/registreeritud kogudele sätestatud 
nõudeid. Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 145
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et kogu kantaks ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse, tõendab 
tema omanik, et on suuteline tegema 
järgmist:

3. Selleks et kogu kantaks ELi 
usaldusväärsete kogude registrisse, tõendab 
tema omanik, seoses vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 2 juurde pääsetud 
proovidega, et on suuteline tegema 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Piirates artikli 5 ulatust selles tähenduses, täidavad artikli 4 lõike 4 sätteid ainult need 
proovid, millele on juurde pääsetud pärast Nagoya protokolli jõustumist.

Muudatusettepanek 146
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 147
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on tõendeid, et ELi usaldusväärsete
kogude registrisse kantud kogu puhul ei 
kohaldata lõike 3 meetmeid, selgitab 
asjaomane liikmesriik asjaomase kogu 
omanikuga kõnelusi pidades viivitamata 
välja parandusmeetmed.

Kui on tõendeid, et ELi kogude registrisse 
kantud kogu puhul ei kohaldata lõike 3 
meetmeid, selgitab asjaomane liikmesriik 
asjaomase kogu omanikuga kõnelusi 
pidades viivitamata välja 
parandusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 148
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kõrvaldab ELi usaldusväärsete
kogude registrist kogu, mille kohta ta on 
eelkõige lõike 4 kohaselt esitatud teabe 
põhjal kindlaks teinud, et selle puhul 
esineb lõike 3 sätete järgimisel suuri või 
püsivaid raskusi.

Komisjon kõrvaldab ELi kogude registrist 
kogu, mille kohta ta on eelkõige lõike 4 
kohaselt esitatud teabe põhjal kindlaks 
teinud, et selle puhul esineb lõike 3 sätete 
järgimisel suuri või püsivaid raskusi.

Or. en
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Selgitus

Mõiste „ELi kogude register” muutmise ettepanek tuleneb eelnevatest 
muudatusettepanekutest, nagu on pakutud põhjenduses 19.

Muudatusettepanek 149
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon on volitatud vastu võtma
rakendusaktid, millega nähakse ette 
käesoleva artikli lõigete 1–5 rakendamise 
kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette käesoleva artikli 
lõigete 1–5 rakendamise kord ja millega 
kaalutakse nende kolmandates riikides 
asuvate kogude registreerimismenetlusi, 
mis täidavad EL usaldusväärsete kogude 
kriteeriumeid, et toetada Nagoya 
protokolli ülemaailmset rakendamist.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärsete kogude ettepanek peaks sisaldama mehhanismi, millega võimaldada 
liikmesriikidel ja komisjonil kaaluda selle elemendi võimalikku rakendamist väljaspool ELi 
asuvatele kogudele. See kajastab kogudevahelist partnerlust ja toetab rahvusvahelist 
koostööd.

Muudatusettepanek 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon on volitatud vastu võtma
rakendusaktid, millega nähakse ette 
käesoleva artikli lõigete 1–5 rakendamise 

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette käesoleva artikli 
lõigete 1–5 rakendamise kord ja millega 
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kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

kaalutakse nende kolmandates riikides 
asuvate kogude registreerimismenetluste 
kehtestamise ettepanekut, mis täidavad 
EL usaldusväärsete kogude kriteeriumeid, 
et toetada Nagoya protokolli ülemaailmset 
rakendamist. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek selgitab iseennast, kuid tuleneb PV-st. Oli veel kaks teist 
muudatusettepanekut, kuid nendega jäetakse terve põllumajandussektor välja, mis ei tundu 
omakorda hea mõttena. Seda loomulikult sellepärast, et tagajärgi ei saa üle vaadata, jättes 
välja nii suure sektori. Parem mõte tundub olevat saada nõukogult ettepanek, et saaksime 
alati toetust kolmepoolse kohtumise jaoks.

Muudatusettepanek 151
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabekeskuse, mille ülesanne on 
anda teavet neile, kes taotlevad 
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele
juurdepääsu ELis, ning teha koostööd 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
sekretariaadiga.

3. Komisjon määrab juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabekeskuse, mille ülesanne on 
anda teavet neile, kes taotlevad 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu 
ELis, ning teha koostööd bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni 
sekretariaadiga.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 152
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni poolt punktis 3 määratud 
tähelepanu keskpunkt tagab 
konsulteerimise asjaomaste liidu loodud 
asutustega ja riiklike rakendusasutustega 
määruse (EÜ) nr 338/97 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise 
reguleerimise teel, on üldtuntud kui ELi elusloodusega kauplemise määrus. Selliste vahendite 
loomine, mis tagavad tõhusa koordineerimise CITESi ja Nagoya protokolli rakendamise eest 
vastutavate riiklike asutuste vahel, on nii ebaseadusliku kui ka jätkusuutmatu 
kaubavahetusega tegelemise aluseks.

Muudatusettepanek 153
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.
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Muudatusettepanek 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõik, kes saavad avalikult sektorilt 
rahalisi vahendeid geneetiliste ressursside 
või nendega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamist hõlmavate 
teadusuuringute jaoks, peavad pärast 
sellise rahastamise heakskiitmist 
kinnitama rahastamisasutusele, et nad
täidavad artikli 4 kohaseid kohustutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
või juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4.

2. Liikmesriigid ja komisjon nõuavad 
kasutajatelt, kes taotlevad turustamisluba 
tootele, mis on loodud, kasutades 
geneetilisi ressursse või nendega seotud 
traditsioonilisi teadmisi, kinnitust ja 
tõendeid selle kohta, et nad täidavad 
artikli 4 kohaseid kohustusi. Samuti 
nõutakse seda teavet enne toote 
turuleviimist juhul, kui turustamisluba ei 
ole vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle



PE513.008v01-00 50/69 AM\937380ET.doc

ET

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 
või juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4.

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 
või juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4. Nimetatud 
kinnitust ei ole vaja, kui kasutatud 
geneetilise ressursi päritoluriik ei nõua 
Nagoya protokolli artikli 6 kohast 
eelnevalt teavitatud nõusolekut ja 
vastastikku kokkulepitud tingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 157
Anna Rosbach

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 
või juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal vajalikku 
hoolsust kooskõlas artikliga 4.

2. Kasutajad kinnitavad artikli 6 lõike 1 
kohaselt kindlaks määratud pädevatele 
asutustele, et nad rakendasid geneetiliste 
ressursside põhjal välja töötatud tootele 
turustamisloa taotlemisel või juhul, kui 
turustamisluba ei ole vaja, sellealase 
äritegevuse ajal vajalikku hoolsust 
kooskõlas artikliga 4.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.
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Muudatusettepanek 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 edastavad 
juurdepääsu ja tulu jaotamise 
teabevõrgustikule, komisjonile ja/või 
asjaomase riigi pädevatele astutustele 
lõigete 1 ja 2 alusel saadud teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 8 välja jäetud
Parimad tavad
1. Mis tahes kasutajate ühendus võib 
esitada komisjonile taotluse, et tema 
arendatud ja jälgitavat menetluste, 
vahendite või mehhanismide kogumit 
tunnustataks parima tavana. Taotlusele 
lisatakse tõendavad materjalid ja andmed.
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.
3. Kasutajate ühendus teatab komisjonile 
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kõigist lõike 2 kohaselt tunnustuse saanud 
parima tava muudatustest või 
ajakohastamistest.
4. Kui liikmesriikide pädevatelt asutustelt 
või muudelt allikatelt saadud tõenditest 
ilmnevad korduvad juhtumid, mil parimat 
tava järginud kasutajatel on jäänud 
käesolevast määrusest tulenevad 
kohustused täitmata, uurib komisjon 
asjakohase kasutajate ühendusega 
kõnelusi pidades, kas need korduvad 
nõuete täitmata jätmise juhtumid on märk 
parima tava võimalikest puudujääkidest.
5. Komisjon tühistab parima tava 
tunnustuse, kui ta on kindlaks teinud, et 
asjaomase tava muudatustega on piiratud 
kasutaja suutlikkust täita artiklites 4 ja 7 
sätestatud tingimusi või kui korduv nõuete 
täitmata jätmine kasutajate poolt on 
seotud kõnealuse tava puudujääkidega.
6. Komisjon koostab tunnustatud 
parimate tavade internetipõhise registri ja 
hoolitseb selle ajakohastamise eest. 
Registri ühes osas on loetletud komisjonilt 
käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
tunnustuse saanud parimad tavad ja teises 
osas Nagoya protokolli artikli 20 lõike 2 
alusel vastu võetud parimad tavad.
7. Komisjon on volitatud vastu võtma 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
käesoleva artikli lõigete 1–5 rakendamise 
kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 162
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 163
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks, et vältida ELis turumoonutusi, peaks komisjon tsentraliseeritult välja töötama 
riskipõhise lähenemisviisi või vähemalt selle põhimõtted.
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Muudatusettepanek 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

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.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad 
vähemalt järgmist:

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad 
järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 166
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad 
vähemalt järgmist:

4. Lõikes 1 osutatud kontrollid hõlmavad 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehakse kohapealseid kontrolle, sh 
kohapealseid auditeid;

(c) tehakse kohapealseid kontrolle;

Or. de

Muudatusettepanek 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused käsitavad 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaati tõendina selle kohta, et 
geneetilisele ressursile, mida see sertifikaat 
hõlmab, on juurde pääsetud eelneva 
informeeritud nõusoleku alusel ja 
kehtestatud on vastastikku kokkulepitud 
tingimused, nagu on ette nähtud eelnevalt 
informeeritud nõusoleku andnud Nagoya 
protokolli osalise riigi õigusnormide või 
regulatiivsete nõuetega juurdepääsu ja tulu 
jaotamise kohta.

5. Pädevad asutused käsitavad 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaati tõendina selle kohta, et 
geneetilisele ressursile, mida see sertifikaat 
hõlmab, on juurde pääsetud eelneva 
informeeritud nõusoleku alusel ja 
kehtestatud on vastastikku kokkulepitud 
tingimused, nagu on ette nähtud eelnevalt 
informeeritud nõusoleku andnud Nagoya 
protokolli osalise riigi õigusnormide või 
regulatiivsete nõuetega juurdepääsu ja tulu 
jaotamise kohta. Juhul kui 
rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat ei 
ole saadaval, peaksid muul kujul 
õiguslikult vastuvõetavad vastavused 
olema arvessevõetavad tõendid selle 
kohta, et geneetilised ressursid, mida need 
sertifikaadid hõlmavad, on omandatud 
seaduslikult ja et kehtestatud on 
vastastikku kokkulepitud tingimused.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Rakenduseeskirjades määratletakse 
menetluslikud tagatised, võttes arvesse 
artiklite 7 ja 9–11 kohaseid menetlusi.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas nõuetekohase menetluse ja Nagoya protokolli õiguslike põhimõtetega on oluline, et 
menetluslikud tagatised ja menetlused, nagu õigus ärakuulamisele ja mis tahes artiklite 7 ja 
9–11 kohase otsuse edasikaebamise õigus, et kaitsta nende õigusi, kellele regulatsiooni 
kohaldatakse, eriti seetõttu, et mittevastavusi karistatakse tõhusate ja hoitavate karistustega.

Muudatusettepanek 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kasutajad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igakülgse 
vajaliku abi ja tagavad eelkõige 
juurdepääsu ruumidele ja dokumentidele 
või registritele.

6. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle võivad pädevad asutused 
avastatud puuduste iseloomust sõltuvalt 
võtta kohe ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine.

Peale selle võivad pädevad asutused 
avastatud puuduste iseloomust sõltuvalt 
võtta kohe ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine. Need ajutised meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Nagu on sätestatud ka artikli 11 lõikes 2, tuleb täpsustada tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate karistuste kohaldamist ka ajutistele meetmetele.

Muudatusettepanek 172
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle võivad pädevad asutused 
avastatud puuduste iseloomust sõltuvalt 
võtta kohe ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine.

Peale selle võivad pädevad asutused 
avastatud puuduste iseloomust sõltuvalt 
võtta kohe ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine. Need ajutised meetmed 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Nagu on sätestatud ka komisjoni ettepaneku artikli 11 lõikes 2, tuleb täpsustada tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kohaldamist ka ajutistele meetmetele.

Muudatusettepanek 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle võivad pädevad asutused 
avastatud puuduste iseloomust sõltuvalt 
võtta kohe ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine.

Pädevad asutused võivad avastatud 
puuduste iseloomust sõltuvalt võtta kohe 
asjakohaseid ajutisi meetmeid, sh arestida 
ebaseaduslikult omandatud geneetilised 
ressursid ja peatada konkreetne 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a . Liikmesriigid võimaldavad osapooltel 
väidetava rikkumise korral esitada 
tõendusi või kaevata artiklite 7 ja 9 
kohane otsus edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet oma käesoleva 
määruse täitmise järelevalveks loodud 
kontrollisüsteemide struktuuri kohta,
artikli 9 lõikes 4 ja artikli 10 lõikes 1 
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osutatud kontrollide tulemusel avastatud 
tõsiste puuduste ning artikli 11 kohaselt 
määratud karistuste kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 177
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Selleks, et tagada ühtlustatud kontrollsüsteem kogu Euroopa Liidus ja nii palju kui võimalik 
kolmandates riikides, peavad pädevad asutused olema dialoogis ja tegema koostööd parimate 
tavade vahetamiseks seoses kontrollide korraldamisega.

Muudatusettepanek 178
Anna Rosbach

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 
juurdepääsu ELi platvorm.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 180
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 182
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) loovad liikmesriikide käsutuses 
olevate ja algupäraste geneetiliste 
ressursside kogu kooskõlas bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni artikliga 7. 
Eesmärgiks on saada paremaid teadmisi 
bioloogilisest mitmekesisusest. Samal aja
toetatakse kolmandaid riike nende 
geneetiliste ressursside kataloogide 
arendamisel, geneetilistele ressurssidele 
juurepääsu läbipaistvuse parandamise 
eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Toetus kolmandatele riikidele võib olla tehniline tugi, teadmiste jagamine ja vajaduse korral 
rahalised vahendid.

Muudatusettepanek 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) 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;

Or. es

Muudatusettepanek 185
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetavad selliste kulutõhusate 
teabevahetusvahendite ja -süsteemide 
väljatöötamist ja kasutamist, mis aitavad 
jälgida ja kontrollida, kuidas kogud ja 
kasutajad kasutavad geneetilisi ressursse ja 
nendega seotud traditsioonilisi teadmisi;

(c) toetavad selliste kulutõhusate 
teabevahetusvahendite ja -süsteemide 
väljatöötamist ja kasutamist, mis aitavad 
jälgida ja kontrollida, kuidas kogud ja 
kasutajad kasutavad geneetilisi ressursse;

Or. en

Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 186
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Iga viie aasta järel pärast esimese 
aruande esitamist vaatab komisjon 
käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlevatele aruannetele ja määruse 
kohaldamisel saadud kogemustele 
tuginedes läbi määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse. Oma aruannetes analüüsib 
komisjon eelkõige järgmist:

a) halduslikku mõju avalik-õiguslikele 
teadusasutustele, väikestele või keskmise 
suurusega ettevõtjatele ja 
mikroettevõtjatele;

b) käesoleva määruse sätete rakendamise 
läbivaatamine, mis puutub geneetiliste 
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ressurssidega seotud traditsioonilisi 
teadmisi, teiste asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
arengute taustal, hõlmates muu hulgas 
Ülemaailmset Intellektuaalomandi 
Organisatsiooni, eeldusel et nad ei ole 
vastuolus käesoleva määruse 
eesmärkidega, bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni ja Nagoya protokolli;
c) vajadus täiendada ELi meetmeid 
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu kohta, selleks et rakendada 
täielikult kohalike ja põliskogukondade 
õigusi vastavalt Nagoya protokolli artikli 
5 lõikele 2, artikli 6 lõikele 2 ja artiklitele 
7 ja 12.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Traditsioonilised teadmised on liikmesriikide pädevuses ja neid ei peaks määruses käsitlema.

Muudatusettepanek 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 189
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga kümne aasta järel pärast esimese 
aruande esitamist vaatab komisjon 
käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlevatele aruannetele ja määruse 
kohaldamisel saadud kogemustele 
tuginedes läbi määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse. Oma aruannetes analüüsib 

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

komisjon eelkõige halduslikku mõju 
konkreetsetele sektoritele, avalik-
õiguslikele teadusasutustele, väikestele või 
keskmise suurusega ettevõtjatele ja 
mikroettevõtjatele. Samuti kaalub ta, kas 
on vaja täiendavaid ELi meetmeid 
geneetilistele ressurssidele ja nendega 
seotud traditsioonilistele teadmistele 
juurdepääsu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna määruse mõju võib eri sektoritele olla erinev, sõltuvalt sellest, kuidas eri sektorid 
töötavad ja arenevad aja jooksul, peaks komisjonilt nõudma ka konkreetsele sektorile 
avalduva mõju hindamist. Lisaks sellele, vastavalt Nagoya protokolli artikli 8 punktile c, 
peaksid osapooled pöörama erilist tähelepanu toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutatavatele 
geneetilistele ressurssidele, kui nad rakendavad protokolli oma õigusalas. 
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Muudatusettepanek 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Direktiivi 2008/22/EÜ muutmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu1 muudetakse 
alates ...* järgmiselt:
(1) Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt:
„(j) ebaseaduslikult omandatud 
geneetilised ressursid”
(2) A lisasse lisatakse järgmine taane:
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
määrus (EL) nr .../2013, milles 
käsitletakse juurdepääsu geneetilistele 
ressurssidele ning nende kasutamisest 
saadava tulu õiglast ja erapooletut 
jaotamist Euroopa Liidus”.
__________________
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
* ELT: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en


