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Tarkistus 77
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unioni tunnustaa 
kaikkien valtioiden riippuvuuden 
elintarvikkeiden ja maatalouden 
geenivaroista sekä kyseisten geenivarojen 
erityisluonteen ja tärkeyden 
maailmanlaajuisen ruokaturvan ja 
maatalouden kestävän kehityksen 
saavuttamisen kannalta pyrittäessä 
vähentämään köyhyyttä sekä hillitsemään 
ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen 
ja tunnustaa elintarvikkeiden ja 
maatalouden kasvigeenivaroja koskevan 
kansainvälisen sopimuksen ja FAO:n 
geenivarakomission perustavanlaatuisen 
merkityksen tässä suhteessa.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon elintarvikkeiden ja maatalouden geenivarojen merkitys 
elintarviketurvan kannalta sekä niiden merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Tarkistus 78
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) On tunnustettu käytäntö, että 
kaikkia elintarvikkeiden ja maatalouden 
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kasvigeenivaroja vaihdetaan tutkimus-, 
kasvatus- ja koulutustarkoituksissa 
elintarvikkeiden ja maatalouden 
kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti materiaalin 
siirtosopimuksen ehtoja noudattaen, 
sellaisena kuin se on määritelty European 
Genebank Integrated System (AEGIS) -
järjestelmän perustamisesta laaditussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa; pöytäkirjan 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti on 
tunnustettu, että mainittu käytäntö on 
yleissopimuksen ja pöytäkirjan 
tavoitteiden mukainen eikä ole 
ristiriidassa niiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 79
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Toimivalta ja vastuu niiden toimien 
käytännön täytäntöönpanosta, joilla 
pyritään suojaamaan alkuperäiskansojen 
ja paikallisyhteisöjen oikeuksia 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
koskevien järjestelyjen yhteydessä, säilyisi 
jäsenvaltioilla ja niiden tuomioistuimilla.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleissa olisi ainakin mainittava muut kuin rahalliset hyödyt, koska ne 
kuuluvat osana Nagoyan pöytäkirjaan (5 artikla). Lisäämällä sanat ”mahdollisesta 
myöhemmästä kaupallistamisesta” osoitetaan, että kaupallistaminen ei ole käyttöön liittyvä
väistämätön lieveilmiö (ja että se on itse asiassa paljon harvinaisempaa kuin muu kuin 
rahallinen käyttö).

Tarkistus 81
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen liittyvä 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä 

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

niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskeva Nagoyan pöytäkirja, jäljempänä 
’Nagoyan pöytäkirja’, on uusi 
kansainvälinen sopimus, jonka 
yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät 
29 päivänä lokakuuta 2010. Nagoyan 
pöytäkirjassa tarkastellaan 
syventävämmin yleissopimuksen yleisiä 
sääntöjä, jotka koskevat geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuutta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen jakamista.

Or. en

Perustelu

Kuten myös Nagoyan pöytäkirjan 3 artiklassa täsmennetään, pöytäkirjassa pannaan 
täytäntöön biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 15 artikla eikä siinä voida 
näin ollen laajentaa yleisiä sääntöjä, jotka sisältyvät biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen mainittuun artiklaan.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 83
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Biologista monimuotoisuutta 
koskevaan yleissopimukseen liittyvä 
geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 

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

koskeva Nagoyan pöytäkirja, jäljempänä 
’Nagoyan pöytäkirja’, on uusi 
kansainvälinen sopimus, jonka 
yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät 
29 päivänä lokakuuta 2010. Nagoyan 
pöytäkirja tarkentaa yleissopimuksen 
yleisiä sääntöjä, jotka koskevat 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen saatavuutta sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
jakamista.

Or. en

Perustelu

Kuten myös Nagoyan pöytäkirjan 3 artiklassa täsmennetään, pöytäkirjassa pannaan 
täytäntöön biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 15 artikla eikä siinä voida 
näin ollen laajentaa yleisiä sääntöjä, jotka sisältyvät mainittuun artiklaan.

Tarkistus 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Geenivarojen luvaton hankkiminen 
tai sellaisten tuotteiden luvaton käyttö tai 
myöhempi kaupallistaminen, jotka 
perustuvat tällaisiin varoihin tai niihin 
liittyvään perinteiseen tietämykseen, olisi 
kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Komission käyttöön ottaman asianmukaista huolellisuutta koskevan velvoitteen lisäksi on 
asetettava yleinen kielto, joka koskee geenivarojen laitonta käyttöä. Näin käännetään 
todistustaakka, kuten laitonta puutavaraa (asetus (EU) N:o 995/2010) ja laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä IUU-kalastusta koskevissa tapauksissa on jo tehty, 
helpottaen siten oikeusprosessia ja täytäntöönpanoa vastaavien toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kohdalla.
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Tarkistus 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Geenivarojen luvattoman 
hankkimisen tai sellaisten tuotteiden, 
jotka perustuvat tällaisiin varoihin tai 
niihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen, luvattoman käytön tai 
myöhemmän kaupallistamisen johdosta 
määrätään rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/99/EY1 mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Perustelu

Kiellon lisäksi on määrättävä riittävän varoittavia seuraamuksia. Tämä jätetään komission 
ehdotuksessa täysin jäsenvaltioiden harkintavaltaan: siinä ei ennakoida rikosoikeudellisia 
seuraamuksia vaan ainoastaan sakkoja, toimintojen keskeyttämistä ja geenivarojen 
takavarikointia.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen 
käyttö viittaa geneettisen aineksen 
näytteiden geneettisen ja biokemiallisen 

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

tutkimukseen ja kehittämiseen.

Or. de

Tarkistus 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen 
käyttö viittaa geenivarojen geneettisen ja 
biokemiallisen koostumuksen 
tutkimukseen ja kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 89
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen 
käyttö viittaa geenivarojen geneettisen ja 
biokemiallisen koostumuksen 
tutkimukseen ja kehittämiseen.
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eristettyjen aineiden tutkimus ja kehitys.

Or. en

Perustelu

Sanojen ”use/utilization” (suomeksi: käyttö) epäselvä määrittäminen 3 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti mahdollistaa monenlaiset riskialttiit tulkinnat. On käytettävä Nagoyan 
pöytäkirjassa käytetyn sanan ”utilization” määritelmää ja varmistettava termin 
johdonmukainen käyttö. Tässä johdanto-osan kappaleessa olisi ilmennettävä ”geenivarojen 
käyttöä” asetuksen 3 artiklan mukaisesti, jotta vältetään harhaanjohtavat tulkinnat ja 
noudatetaan Nagoyan pöytäkirjan 2 artiklassa esitetyn ”käytön” määritelmää.

Tarkistus 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) On tärkeää määrittää Nagoyan 
pöytäkirjan mukaisesti, että geenivarojen 
käyttö viittaa geenivarojen geneettisen ja 
biokemiallisen koostumuksen 
tutkimukseen ja kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 91
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tällä hetkellä olemassa ei ole 
kansainvälisesti sovittua määritelmää 
”geenivaroihin liittyvästä perinteisestä 

Poistetaan.
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tietämyksestä” tai alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen ”hallussa” olevasta 
tietämyksestä. Näiden termien ja 
käsitteiden kansainvälisistä määritelmistä 
neuvotellaan Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön hallitustenvälisessä 
komiteassa. Tämän vuoksi toimittajien ja 
käyttäjien joustavuuden ja 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi viitattava geenivaroihin 
liittyvään perinteiseen tietämykseen 
sellaisena kuin se kuvataan hyötyjen 
jakamista koskevissa sopimuksissa.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 92
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseksi. Tämän vuoksi olisi 
määritettävä ainoastaan asianmukaisen 

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

koskevat asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseen sovellettavia välineitä ja 
toimenpiteitä, olisi tuettava tunnustamalla 
parhaat käytännöt sekä toteuttamalla 
alakohtaisia toimintasääntöjä, 
mallisopimuslausekkeita sekä ohjeita 
koskevia täydentäviä toimenpiteitä, joilla 
pyritään lisäämään oikeusvarmuutta ja 
vähentämään kustannuksia. Käyttäjien 
velvoite säilyttää saatavuuden ja hyötyjen 
jakamisen kannalta merkitykselliset tiedot 
olisi rajoitettava ajallisesti siten, että aika 
vastaa mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 



PE513.008v01-00 14/72 AM\937380FI.doc

FI

harjoittamiseksi. Tämän vuoksi olisi 
määritettävä ainoastaan asianmukaisen 
huolellisuuden vähimmäisvaatimukset. 
Käyttäjien erityisiä valintoja, jotka 
koskevat asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseen sovellettavia välineitä ja 
toimenpiteitä, olisi tuettava tunnustamalla 
parhaat käytännöt sekä toteuttamalla 
alakohtaisia toimintasääntöjä, 
mallisopimuslausekkeita sekä ohjeita 
koskevia täydentäviä toimenpiteitä, joilla 
pyritään lisäämään oikeusvarmuutta ja 
vähentämään kustannuksia. Käyttäjien 
velvoite säilyttää saatavuuden ja hyötyjen 
jakamisen kannalta merkitykselliset tiedot 
olisi rajoitettava ajallisesti siten, että aika 
vastaa mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

harjoittamiseksi. Näin on erityisesti kun 
kyseessä ovat myöhemmän vaiheen 
käyttäjät, joihin olisi sovellettava 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta 
vain silloin, kun niiden saatavilla on 
geenivaroja, joita ne käyttävät 
alkuperäisen käyttäjän saatavilla olleessa 
muodossa. Käyttäjien velvoite säilyttää 
saatavuuden ja hyötyjen jakamisen 
kannalta merkitykselliset tiedot olisi 
rajoitettava ajallisesti siten, että aika vastaa 
mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

Or. de

Tarkistus 94
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa Nagoyan 
pöytäkirjan tehokas täytäntöönpano, 
kaikkien geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen käyttäjien 
olisi harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen 
tietämys on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia ja 
että tilanteen mukaan hyödyt jaetaan. 
Kuitenkin kun otetaan huomioon se, että 
unionissa on monia erilaisia käyttäjiä, ei 
ole asianmukaista velvoittaa kaikkia 
käyttäjiä toteuttamaan samoja toimenpiteitä 
asianmukaisen huolellisuuden 
harjoittamiseksi. Tämän vuoksi olisi 
määritettävä ainoastaan asianmukaisen 
huolellisuuden vähimmäisvaatimukset. 

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

Tämä pätee erityisesti myöhemmän 
vaiheen käyttäjien kohdalla, joihin olisi 
sovellettava asianmukaisen huolellisuuden 
velvoitetta vain siinä tapauksessa, että 
niiden saatavilla on geenivaroja, joita ne 
käyttävät alkuperäisen käyttäjän 
saatavilla olleessa muodossa. Käyttäjien 
velvoite säilyttää saatavuuden ja hyötyjen 
jakamisen kannalta merkitykselliset tiedot 
olisi rajoitettava ajallisesti siten, että aika 
vastaa mahdollisen innovaation ajanjaksoa.

Or. en

Tarkistus 95
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Käyttäjien kehittämillä parhailla 
käytännöillä olisi oltava tärkeä rooli 
määritettäessä asianmukaisen 
huolellisuuden toimenpiteitä, jotka 
erityisen hyvin edistävät määräysten 
noudattamista Nagoayn pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmässä siten, että 
turvataan oikeusvarmuus ja kustannukset 
pysyvät alhaisina. Käyttäjien tulisi voida 
käyttää perustana eri tutkimus- ja 
teollisuudenaloilla jo käytössä olevia 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevia 
toimintasääntöjä. Käyttäjien järjestöjen 
olisi voitava pyytää, että komissio 
määrittää, voidaanko jonkin järjestön 
käyttämä menetelmien, välineiden tai 
mekanismien tietty yhdistelmä tunnustaa 
parhaaksi käytännöksi. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
harkittava, vähentääkö se, että käyttäjä 
noudattaa tunnustettua parasta käytäntöä, 

(16) Erityisiä valintoja, joita käyttäjät 
tekevät asianmukaisen huolellisuuden 
velvoitteen täytäntöön panemiseksi 
sovellettaviin välineisiin ja toimenpiteisiin 
liittyen, olisi tuettava tunnustamalla 
parhaat käytännöt. Käyttäjien kehittämillä 
parhailla käytännöillä olisi oltava tärkeä 
rooli määritettäessä asianmukaisen 
huolellisuuden toimenpiteitä, jotka
erityisen hyvin edistävät määräysten 
noudattamista Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanojärjestelmässä siten, että 
turvataan oikeusvarmuus ja kustannukset 
pysyvät alhaisina ja toteutetaan 
lisätoimenpiteitä alakohtaisten 
toimintasääntöjen ja 
mallisopimuslausekkeiden tueksi. 
Käyttäjien tulisi voida käyttää perustana eri 
tutkimus- ja teollisuudenaloilla jo käytössä 
olevia saatavuutta ja hyötyjen jakoa 
koskevia toimintasääntöjä. Käyttäjien 
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riskiä siitä, että kyseinen käyttäjä ei 
noudata määräyksiä, ja oikeuttaako se 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
vähentämiseen. Saman olisi koskettava 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolten yhteisesti 
hyväksymiä parhaita käytäntöjä.

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

Or. en

Tarkistus 96
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Käyttäjien tulisi ilmoittaa toimien 
ketjun tietyissä vaiheissa, että ne ovat 
harjoittaneet asianmukaista huolellisuutta. 
Sopivia vaiheita kyseisille ilmoituksille 
ovat julkisen tutkimusrahoituksen
vastaanottaminen, teollis- ja 
tekijänoikeuksien hakeminen 
asianomaisilta kansallisilta, alueellisilta 
tai kansainvälisiltä elimiltä, luvan 
pyytäminen geenivarojen perusteella 
kehitetyn tuotteen saattamiselle 
markkinoille, tai kaupallistaminen, jonka 
yhteydessä lupaa tuotteen saattamiselle 
markkinoille ei vaadita. Ilmoitus, joka 
tehdään pyydettäessä lupaa markkinoille 
saattamiseen, ei sinänsä muodostaisi 
hyväksymismenettelyn osaa ja se 
osoitettaisiin suoraan tämän asetuksen 
nojalla perustetuille viranomaisille.
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Or. en

Tarkistus 97
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä selvä ero julkisten ja yksityisten/kaupallisten kerääjien välillä; viimeksi 
mainitut jätetään huomiotta alkuperäisessä sanamuodossa, vaikka juuri he osallistuvat 
merkittävällä tavalla geenivarojen kaupalliseen käyttöön.

Tarkistus 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Geenivarojen keräämisen luonnosta 
suorittavat sekä kaupallisia tarkoituksia 
varten että kaupallisissa aikeissa toimivat 
yritykset, joilla on erityistä 
asiantuntemusta etsinnän, keräämisen ja 
talteenoton alalla, sekä ei-kaupallisia 
tarkoituksia varten korkeakouluissa 
toimivat tutkijat tai kerääjät. Suurimmassa 
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geenivarat kolmansissa maissa. osassa tapauksia ja miltei kaikilla aloilla 
juuri kerätyt geenivarat saadaan välittäjiltä, 
kokoelmilta tai edustajilta, jotka hankkivat 
geenivarat kolmansissa maissa, niin 
kaupallisesti kuin ei-kaupallisesti.

Or. en

Perustelu

Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC) -järjestön mukaan on 
olemassa lukuisia esimerkkejä siitä, että (unionin) yritykset toimivat erityisesti 
elintarvikkeiden, hajusteiden ja lääkkeiden tutkimuksen ja kehityksen alalla suoraan tai 
välittäjien välityksellä geenivaroja toimittavissa maissa, perustellen kaupallisin tarkoituksin 
geenivarojen keräämistä luonnosta.

Tarkistus 99
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Geenivarojen keräämisen luonnosta 
suorittavat yleensä ei-kaupallisia 
tarkoituksia varten korkeakouluissa 
toimivat tutkijat tai kerääjät. Suurimmassa 
osassa tapauksia ja miltei kaikilla aloilla 
juuri kerätyt geenivarat saadaan välittäjiltä, 
kokoelmilta tai edustajilta, jotka hankkivat 
geenivarat kolmansissa maissa. Tällä 
asetuksella olisi varmistettava, että kaikki 
osallistuvat osapuolet noudattavat 
keskinäisesti sovittujen ehtojen 
määräyksiä, jotka ovat tärkeitä 
ensimmäisen saatavuuden yhteydessä 
kolmannen osapuolen siirrolle. Tässä 
tarkoituksessa myöhempi käyttö tai 
kaupallistaminen voi edellyttää uutta 
ennakkosuostumusta ja uusia 
keskinäisesti sovittuja ehtoja.

Or. en
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Tarkistus 100
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska ”luotettu” on hyvin latautunut termi, olisi suotavampaa käyttää neutraalimpaa termiä, 
kuten ”rekisteröity”.
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Tarkistus 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tarkistettava, 
noudattavatko käyttäjät velvoitteitaan. 
Tässä yhteydessä toimivaltaisten 
viranomaisten olisi hyväksyttävä 
kansainvälisesti tunnustetut 
vaatimustenmukaisuustodistukset 
todisteeksi siitä, että todistuksen kattamat 
geenivarat on laillisesti hankittu ja että 
keskinäisesti sovitut ehdot on laadittu. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pidettävä tarkastuksista kirjaa, ja 
asianmukaiset tiedot olisi asetettava 
saataville ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tarkistettava, 
noudattavatko käyttäjät velvoitteitaan. 
Tässä yhteydessä toimivaltaisten 
viranomaisten olisi hyväksyttävä 
kansainvälisesti tunnustetut 
vaatimustenmukaisuustodistukset 
todisteeksi siitä, että todistuksen kattamat 
geenivarat on laillisesti hankittu ja että 
keskinäisesti sovitut ehdot on laadittu. 
Mikäli kansainvälistä todistusta ei ole 
saatavilla, olisi hyväksyttävä muut 
oikeudellisesti hyväksyttävät 
vaatimustenmukaisuustodistukset 
todisteeksi siitä, että todistuksen kattamat 
geenivarat on laillisesti hankittu ja että 
keskinäisesti sovitut ehdot on laadittu. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pidettävä tarkastuksista kirjaa, ja 
asianmukaiset tiedot olisi asetettava 
saataville ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 102
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin olisi pantava toimeen 
Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa 



AM\937380FI.doc 21/72 PE513.008v01-00

FI

tarkoitettu hyötyjen jaon periaate, kunnes 
pöytäkirjassa vahvistettu 
maailmanlaajuinen monenvälinen 
järjestelmä perustetaan. Kunnes 
maailmanlaajuinen monenvälinen 
hyötyjenjakojärjestelmä on perustettu, 
olisi perustettava unionin 
hyötyjenjakamisrahasto, johon kerätään 
hyötyjenjakomaksut ja kanavoidaan ne 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun 
maailmanlaajuisesti. Tässä tarkoituksessa 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
yksityiskohtaisia perusteita ja sääntöjä 
hyötyjen jakamiseksi tilanteissa, joissa 
geenivarat ovat peräisin jäsenvaltioiden 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta tai 
geenivarojen alkuperää ei voida vahvistaa 
tai ennakkosuostumusta ei voida myöntää 
tai saada. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 103
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämän asetuksen tavoitteina on 
minimoida riski siitä, että unionissa 
käytetään laittomasti hankittuja geenivaroja 

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

geenivaroja, ja tukea geenivarojen käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakamista keskinäisesti 
sovituin ehdoin. Näitä tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
niiden laajuuden vuoksi ja 
sisämarkkinoiden paremman toimivuuden 
varmistamiseksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi 
toteuttaa Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisia toimenpiteitä. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 104
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään säännöistä, 
joilla säännellään geenivarojen ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen saatavuutta sekä niiden
käytöstä saatavien hyötyjen jakamista, 
biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liittyvän geenivarojen 
saannista ja saatavuudesta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta 

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

tehdyn Nagoyan pöytäkirjan, jäljempänä 
’pöytäkirja’, määräysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjaan sisältyy kaksi pilaria: saatavuutta koskeva pilari ja määräysten 
noudattamista koskeva pilari. Saatavuus ja hyötyjen jakaminen eivät kuitenkaan sellaisinaan 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, vaan enemmänkin se, miten käyttäjät noudattavat 
Nagoyan pöytäkirjassa vahvistettuja asianmukaisia määräyksiä.

Tarkistus 105
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjaan sisältyy kaksi pilaria: saatavuutta koskeva pilari ja määräysten 
noudattamista koskeva pilari, jotka on vahvistettu myös komission ehdotuksen perusteluissa. 
Saatavuus ja hyötyjen jakaminen eivät kuitenkaan sellaisinaan kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan, vaan enemmänkin se, miten käyttäjät noudattavat Nagoyan pöytäkirjassa 
vahvistettuja asianmukaisia määräyksiä.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 108
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 109
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan valtioiden 
täysivaltaisten oikeuksien piiriin 
kuuluviin geenivaroihin sekä 
geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen, jotka on hankittu sen 

Tätä asetusta sovelletaan geenivaroihin 
sekä geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen, jotka on hankittu tai joita on 
käytetty alkuperämaiden 
oikeudenkäyttöalueella tai sen 
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jälkeen, kun Nagaoyan pöytäkirja on tullut 
voimaan unionissa. Sitä sovelletaan myös 
kyseisten geenivarojen käytöstä saataviin 
hyötyihin sekä geenivaroihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen.

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

Or. en

Perustelu

On tosiasia, että geenivaroja on laajamittaisesti saataville niiden alkuperämaiden 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella sellaisten hyödykkeiden muodossa, joilla käydään 
vapaasti kauppaa. Tällaisten geenivarojen viennin tarkoituksena on kuitenkin käydä 
hyödykekauppaa eikä käyttää niitä geenivaroina. Tästä syystä on keskeisen tärkeää 
varmistaa, että sellaisten geenivarojen, jotka on hankittu niiden alkuperämaan 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolella, käyttäminen ja niistä saatavan hyödyn jakaminen 
kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tätä asetusta ei sovelleta geenivaroihin, 
joiden saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
säännellään sellaisella erityisellä 
kansainvälisellä instrumentilla, jonka
osapuoli unioni on.

Tätä asetusta ei sovelleta geenivaroihin, 
joiden saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
säännellään sellaisilla erityisillä 
kansainvälisillä instrumenteilla, joiden
osapuoli unioni on.

Or. de

Tarkistus 111
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta geenivaroihin, 
joiden saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
säännellään sellaisella erityisellä 
kansainvälisellä instrumentilla, jonka 
osapuoli unioni on.

Tätä asetusta ei sovelleta geenivaroihin, 
jotka ovat peräisin valtioista, jotka eivät 
ole allekirjoittaneet Nagoyan pöytäkirjaa 
ja joissa ei säännellä saatavuutta 
Nagoyan pöytäkirjan vaatimuksien 
mukaisesti. Tätä asetusta ei myöskään 
sovelleta geenivaroihin, jotka ovat 
saatavilla hyödykkeinä tai joiden 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
säännellään sellaisella erityisellä 
kansainvälisellä instrumentilla, jonka 
osapuoli unioni on. On otettava 
asianmukaisesti huomioon hyödylliset ja 
tarkoituksenmukaiset toimet tai
käytännöt, joita toteutetaan muiden 
kansainvälisten järjestöjen kehyksessä, 
edellyttäen, että ne ovat yleissopimuksen 
ja tämän pöytäkirjan tavoitteiden 
mukaisia eivätkä ole ristiriidassa niiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa olisi selvennettävä erityisesti hyödykkeiden asemaan nähden: 
hyödykkeiden, jotka ovat saatavilla rajoituksetta tavanomaisten kaupankäyntikanavien 
välityksellä, olisi edelleen oltava saatavilla rajoituksetta ja ne olisi siten suljettava 
yksiselitteisesti asetusluonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi asetusluonnoksen 
2 artiklan 2 kohtaa olisi laajennettava siten, että se kattaa myös Nagoyan pöytäkirjan 4 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut meneillään olevan työn tai käytännöt.

Tarkistus 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maatalouden biologisen 
monimuotoisuuden erityisluonteen, 
ominaispiirteiden ja ongelmien vuoksi, 
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jotka edellyttävät erityisratkaisuja, tätä 
asetusta ei sovelleta elintarvikkeiden ja 
maatalouden geenivaroihin, jos ne 
kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan 4 artiklan, 
8 artiklan c alakohdan, 19 artiklan ja 20 
artiklan mukaisten olemassa olevien tai 
tulevien erityisinstrumenttien 
soveltamisalaan.

Or. de

Tarkistus 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) luettelon määritelmä: geenivarojen 
luettelot koostuvat samaan lajiin 
kuuluvista yksilöistä. Seuraavan tärkeän 
seikan muodostavat paikalliset 
populaatiot (maatiaiskannat, ekotyypit, 
kotoperäiset lajit, lajikkeet ja jopa 
alalajit). Geenivarojen luetteloiden 
laatiminen samoin kuin jäljittäminen 
edellyttää objektiivista 
viivakoodimenetelmää, jonka olisi 
perustuttava DNA-sekvensoinnin 
tekniikkaan;

Or. en

Tarkistus 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) ”kaupallistamisella” tarkoitetaan 
tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa 
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saataville yhteisön markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Termiä ”kaupallistaminen” on selvennettävä oikeudellisesti; ehdotettu määritelmä on 
”markkinoille saattamista” koskevan määritelmän mukainen, joka on esitetty eri EU:n 
säännöksissä, kuten kosmeettisista valmisteista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 ja 
ehdotuksissa kulutustavaroiden turvallisuudesta ja tuotteiden markkinavalvonnasta 
annettaviksi asetuksiksi.

Tarkistus 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) jäljitettävyyden käsite: geneettiset 
tuotteet on määriteltävä molekyylitasolla 
riittävän tarkasti, jotta niiden alkuperä ja 
tarkoitus voidaan määritellä 
yksiselitteisesti. Jäljitettävyysjärjestelmä 
edellyttää asianmukaista jokaista tuotetta 
koskevan tapahtumaketjun ja käytön 
rekisteröintiä, mutta jokaisen geneettisen 
yksikön jäljittämiseen tarvitaan kuitenkin 
DNA-tasoista sormenjälkeä;

Or. en

Tarkistus 116
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ”saatavuudella” tarkoitetaan 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen hankintaa 

4) ”saatavuudella” tarkoitetaan 
geenivarojen hankintaa Nagoyan 
pöytäkirjan osapuolimaassa noudattaen 
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Nagoyan pöytäkirjan osapuolimaassa 
noudattaen kyseisessä osapuolimaassa 
sovellettavia kansallisia saatavuutta ja 
hyötyjen jakamista koskevia säädöksiä tai 
määräyksiä.

kyseisessä osapuolimaassa sovellettavia 
kansallisia saatavuutta ja hyötyjen 
jakamista koskevia säädöksiä tai 
määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 117
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5) ”käyttäjällä” tarkoitetaan luonnollista tai 
oikeudellista henkilöä, joka käyttää 
geenivaroja;

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 118
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ”keskinäisesti sovituilla ehdoilla” 
tarkoitetaan geenivarojen ja niihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
toimittajan ja kyseisten geenivarojen tai 

7) ”keskinäisesti sovituilla ehdoilla” 
tarkoitetaan geenivarojen toimittajan ja 
kyseisten geenivarojen tai perinteisen 
tietämyksen käyttäjän välillä tehtyä 



AM\937380FI.doc 31/72 PE513.008v01-00

FI

perinteisen tietämyksen käyttäjän välillä 
tehtyä sopimusta, jossa esitetään erityiset 
ehdot kyseisestä käytöstä saatavien 
hyötyjen oikeudenmukaiselle ja 
tasapuoliselle jaolle ja joka voi myös 
sisältää lisäehtoja ja –edellytyksiä 
kyseisten geenivarojen tai tietämyksen 
käytölle;

sopimusta, jossa esitetään erityiset ehdot 
kyseisestä käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle jaolle 
ja joka voi myös sisältää lisäehtoja ja –
edellytyksiä kyseisten geenivarojen tai 
tietämyksen käytölle;

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 119
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ”geenivaroihin liittyvällä perinteisellä 
tietämyksellä” tarkoitetaan 
alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön 
perinteistä tietämystä, jolla on merkitystä 
geenivarojen käytölle ja joka kuvataan 
geenivarojen käyttöön sovellettavissa 
keskinäisesti sovituissa ehdoissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 120
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a) ”laittomasti hankituilla 
geenivaroilla” tarkoitetaan geenivaroja ja 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä, jotka on hankittu sovellettavan 
kansainvälisen ja kansallisen 
lainsäädännön vastaisesti tai 
alkuperämaassa sovellettavien 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
koskevien määräyksien vastaisesti taikka 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
sovellettavien tapaoikeuden, käytäntöjen 
ja menettelyjen vastaisesti;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on Nagoyan pöytäkirjan 12 artiklan mukainen. Perinteisen tietämyksen 
saatavuuteen liittyvää pätevää ennakkosuostumusta ei voida saada alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen sovellettavien tapaoikeuden, käytäntöjen ja menettelyjen vastaisesti. 
Kansallisten viranomaisten on otettava ne huomioon pöytäkirjaa täytäntöön pantaessa.

Tarkistus 121
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 122
Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) ”hyödykkeellä” tarkoitetaan tämän 
asetuksen mukaisessa merkityksessä 
geenivaroja, joilla käydään vapaasti 
kauppaa kaupan tuotteena.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan ”hyödykkeiden” määritelmän lisäämistä tarkistuksen 1 (2 artikla) 
täydentämiseksi; siinä selvennetään, että hyödykkeiden, jotka ovat saatavilla rajoituksetta 
tavanomaisten kaupankäyntikanavien välityksellä, olisi edelleen oltava saatavilla 
rajoituksetta ja ne olisi siten suljettava yksiselitteisesti asetusluonnoksen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 123
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b) ”tutkimuksella ja kehityksellä” 
tarkoitetaan geenivarojen koostumuksen 
geneettistä tai biokemiallista tutkimusta 
faktojen vahvistamiseksi ja johtopäätösten 
tekemiseksi, mukaan luettuna 
innovointien ja käytännön sovellusten 
luominen; tämä ei kata tutkimusta, jota 
tehdään terveyttä ja turvallisuutta 
koskevien sääntelyvaatimuksien 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

”Tutkimuksen ja kehityksen” määritelmää olisi käytettävä Nagoyan pöytäkirjan yhteydessä. 
On kuitenkin tarpeen lisätä tekstiin lause, jotta vältetään määritelmän mahdollinen väärä 
tulkinta tai sekoittaminen testeihin tai tutkimuksiin, joita on tehty terveyttä ja turvallisuutta 
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koskevien sääntelyvaatimuksien noudattamiseksi.

Tarkistus 124
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Laittomasti hankitut geenivarat ovat 
kiellettyjä unionissa.

Or. en
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Perustelu

Komission käyttöön ottaman asianmukaista huolellisuutta koskevan järjestelmän lisäksi on 
asetettava yleinen kielto, joka koskee geenivarojen laitonta käyttöä. Näin käännetään 
todistustaakka, kuten laitonta puutavaraa (asetus (EU) N:o 95/2010) ja laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä IUU-kalastusta koskevissa tapauksissa on jo tehty, 
helpottaen siten oikeusprosessia ja täytäntöönpanoa vastaavien toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kohdalla.

Tarkistus 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
asianmukaisen huolellisuuden velvoite ei 
koske alkuperäisestä geenivarasta 
kehitetyn tuotteen (esimerkiksi 
kasvilajikkeen) jatkokäyttöä, jos tuotteen 
osalta on kyseessä käyttökelpoinen 
geenivara.

Or. de

Tarkistus 127
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen oikeudenkäyttöalueen 
soveltamisalaan kuulumattomien 
geenivarojen tapauksessa, tai kun 
alkuperämaata ei voida vahvistaa tai 
etukäteissuostumusta ei voida myöntää tai 
saada, uusien käyttäjien on osallistuttava 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun 
keskittyneeseen unionin 
hyötyjenjakamisrahastoon, kunnes 
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Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa 
vahvistettu maailmanlaajuinen 
monenvälinen järjestelmä perustetaan.

Or. en

Tarkistus 128
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen hankinnan 
päivämäärä ja paikka;

1) geenivarojen hankinnan päivämäärä ja 
paikka;

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) kansainvälisesti tunnustettu 
vaatimustenmukaisuustodistus siinä 
tapauksessa, että Nagoyan pöytäkirjan 
sopimuspuolet ovat Nagoyan pöytäkirjan 
6 artiklan mukaisia täysivaltaisia 
oikeuksiaan käyttäen saaneet käyttöönsä 
geenivaroja, tai

Or. en
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Tarkistus 130
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) geenivarojen ja kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen kuvaus, 
mukaan lukien käytettävissä olevat
yksilöivät tunnisteet;

2) geenivarojen kuvaus, mukaan lukien 
käytettävissä olevat yksilöivät tunnisteet;

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 133
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 134
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sanaa ”lupa” käytetään Nagoyan pöytäkirjassa sekä itse asetuksen tekstissä. Tästä syystä on 
asianmukaista sovittaa yhteen terminologiaa sekaannuksien välttämiseksi.

Tarkistus 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 137
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 138
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuja
velvoitteita sovelletaan myöhemmän 
vaiheen käyttäjiin ainoastaan silloin, kun 
niiden saatavilla on geenivaroja, joita ne 
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käyttävät alkuperäisen käyttäjän 
saatavilla olleessa muodossa.

Or. de

Tarkistus 140
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun geenivaroja on käytetty 
markkinoille saatettuun uuteen 
kasvilajikkeeseen, edellä 1−3 kohdassa 
tarkoitettuja velvoitteita ei sovelleta tämän 
uuden kasvilajikkeen käyttäjiin. Siten 
geenivaraa käyttänyttä ensimmäistä 
käyttäjää koskevista velvoitteista 
luovutaan.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen 4 artiklaa ei voida soveltaa siemenalan tutkimukseen. Kasvinjalostajat käyttävät 
uuden kasvilajikkeen luomiseksi geenivaroja (mukaan lukien myynnissä olevat kasvilajikkeet) 
ja niihin sovelletaan siten tätä asetusta. Koska markkinoille saattamisen yhteydessä on jo 
varmistettu, että kasvinjalostajat noudattavat pöytäkirjaa, kaikista velvoitteista on 
vapautettava ne, jotka käyttävät markkinoille saatettua lajiketta tutkimustarkoituksiin. 

Tarkistus 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Unionin luotettavat kokoelmat
1. Komissio perustaa luotettavien 
kokoelmien unionin rekisterin ja ylläpitää 
sitä. Kyseisen rekisterin on oltava 
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internetpohjainen, käyttäjille helposti 
saatavilla ja sen on sisällettävä niiden 
geenivarojen kokoelmat, jotka 
noudattavat unionin luotettavalle 
kokoelmalle asetettuja perusteita.
2. Kunkin jäsenvaltion on sen 
lainkäytäntövallan piiriin kuuluvan 
kokoelman pyynnöstä harkittava kyseisen 
kokoelman sisällyttämistä luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin. Kun 
jäsenvaltio on varmistanut, että kokoelma 
täyttää 3 kohdassa esitetyt perusteet, se 
ilmoittaa komissiolle viipymättä kyseisen 
kokoelman nimen, yhteystiedot ja tyypin. 
Komissio sisällyttää näin saadut tiedot 
viipymättä luotettavien kokoelmien 
unionin rekisteriin.
3. Jotta kokoelma voidaan sisällyttää 
luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin, kokoelman omistajan on 
osoitettava pystyvänsä:
a) soveltamaan standardoituja 
menetelmiä vaihtaessaan geenivarojen 
näytteitä ja niihin liittyviä tietoja muiden 
kokoelmien kanssa sekä toimittaessaan 
geenivarojen näytteitä ja niihin liittyviä 
tietoja kolmansille henkilöille niiden 
käyttöä varten;
b) huolehtimaan siitä, että geenivaroja ja 
niihin liittyviä tietoja toimitetaan 
kolmansille henkilöille niiden käyttöä 
varten ainoastaan sellaisten asiakirjojen 
kanssa, jotka osoittavat, että geenivarat ja
tiedot on hankittu noudattaen 
sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia 
sekä tilanteen mukaan keskinäisesti 
sovittuja ehtoja, joilla varmistetaan 
hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako;
c) pitämään kirjaa kaikista geenivaroista 
ja niihin liittyvistä tiedoista, jotka 
toimitetaan kolmansille henkilöille niiden 
käyttöä varten;
d) laatimaan tai käyttämään yksilöiviä 
tunnisteita kolmansille henkilöille 
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toimitettuja geenivarojen näytteitä varten;
e) käyttämään asianmukaisia seuranta- ja 
jäljitysvälineitä vaihdettaessa 
geenivarojen näytteitä ja niihin liittyviä 
tietoja muiden kokoelmien kanssa.
4. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkistettava, että kukin niiden 
lainsäädäntövaltaan kuuluva ja 
luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin sisältyvä kokoelma todella 
soveltaa 3 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä, mikäli niiden 
lainsäädäntövaltaan kuuluva ja 
luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin sisältyvä kokoelma ei enää 
noudata 3 kohdan säännöksiä.
5. Mikäli on näyttöä siitä, että luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin sisältyvä 
kokoelma ei sovella 3 kohdassa esitettyjä 
toimenpiteitä, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä määritettävä korjaavat toimet 
keskustellen asiasta kyseisen kokoelman 
omistajan kanssa.
Komissio poistaa kokoelman luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteristä, jos se on 
erityisesti 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella päätellyt, 
että luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin sisältyvällä kokoelmalla on 
merkittäviä tai jatkuvia vaikeuksia 
noudattaa 3 kohtaa.
6. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien 
täytäntöönpanolle. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 142
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Unionin luotettavat kokoelmat Unionin rekisteröidyt kokoelmat

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 143
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa luotettavien
kokoelmien unionin rekisterin ja ylläpitää 
sitä. Kyseisen rekisterin on oltava 
internetpohjainen, käyttäjille helposti 
saatavilla ja sen on sisällettävä niiden 
geenivarojen kokoelmat, jotka noudattavat 
unionin luotettavalle kokoelmalle 
asetettuja perusteita.

1. Komissio perustaa kokoelmien unionin 
rekisterin ja ylläpitää sitä. Kyseisen 
rekisterin on oltava internetpohjainen, 
käyttäjille helposti saatavilla ja sen on 
sisällettävä niiden geenivarojen kokoelmat, 
jotka noudattavat unionin rekisteröidylle
kokoelmalle asetettuja perusteita.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 144
Pavel Poc
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on sen 
lainkäytäntövallan piiriin kuuluvan 
kokoelman pyynnöstä harkittava kyseisen 
kokoelman sisällyttämistä luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin. Kun 
jäsenvaltio on varmistanut, että kokoelma 
täyttää 3 kohdassa esitetyt perusteet, se 
ilmoittaa komissiolle viipymättä kyseisen 
kokoelman nimen, yhteystiedot ja tyypin. 
Komissio sisällyttää näin saadut tiedot 
viipymättä luotettavien kokoelmien 
unionin rekisteriin.

2. Kunkin jäsenvaltion on sen 
lainkäytäntövallan piiriin kuuluvan 
kokoelman ylläpitäjän pyynnöstä 
harkittava kyseisen kokoelman tai sen 
osan sisällyttämistä kokoelmien unionin 
rekisteriin. Kun jäsenvaltio on varmistanut, 
että kokoelma täyttää 3 kohdassa esitetyt 
perusteet, se ilmoittaa komissiolle 
viipymättä kyseisen kokoelman nimen, 
yhteystiedot ja tyypin. Komissio sisällyttää 
näin saadut tiedot viipymättä unionin 
rekisteröityihin kokoelmiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotus, joka koskee sanojen ”tai sen osan” lisäämistä tekstiin, ilmentää sitä, että vain hyvin 
pieni osa olemassa olevista julkisista kokoelmista täyttäisi unionin 
luotettavista/rekisteröidyistä kokoelmista annetussa asetuksessa vahvistetut vaatimukset. 
Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 145
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kokoelma voidaan sisällyttää 
luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin, kokoelman omistajan on 
osoitettava pystyvänsä:

3. Jotta kokoelma voidaan sisällyttää 
luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin, kokoelman omistajan on tämän 
asetuksen 2 artiklan mukaisesti 
hankittuihin näytteisiin liittyen osoitettava 
pystyvänsä:

Or. en
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Perustelu

Rajoittaen 5 artiklan kattavuutta tässä tarkoituksessa todettakoon, että ainoastaan sellaiset 
näytteet, jotka on hankittu Nagoyan pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, täyttäisivät 4 artiklan 
4 kohdan mukaiset vaatimukset.

Tarkistus 146
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 147
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli on näyttöä siitä, että luotettavien
kokoelmien unionin rekisteriin sisältyvä 
kokoelma ei sovella 3 kohdassa esitettyjä 
toimenpiteitä, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä määritettävä korjaavat toimet 
keskustellen asiasta kyseisen kokoelman 
omistajan kanssa.

Mikäli on näyttöä siitä, että kokoelmien 
unionin rekisteriin sisältyvä kokoelma ei 
sovella 3 kohdassa esitettyjä toimenpiteitä, 
kyseisen jäsenvaltion on viipymättä 
määritettävä korjaavat toimet keskustellen 
asiasta kyseisen kokoelman omistajan 
kanssa.
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 148
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio poistaa kokoelman luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteristä, jos se on 
erityisesti 4 kohdan mukaisesti 
toimitettujen tietojen perusteella päätellyt, 
että luotettavien kokoelmien unionin 
rekisteriin sisältyvällä kokoelmalla on 
merkittäviä tai jatkuvia vaikeuksia 
noudattaa 3 kohtaa.

Komissio poistaa kokoelman kokoelmien 
unionin rekisteristä, jos se on erityisesti 
4 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen 
perusteella päätellyt, että luotettavien 
kokoelmien unionin rekisteriin sisältyvällä 
kokoelmalla on merkittäviä tai jatkuvia 
vaikeuksia noudattaa 3 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus termiin ”unionin rekisteröidyt kokoelmat” on johdanto-osan 19 
kappaleessa ehdotettujen aikaisempien tarkistuksien mukainen.

Tarkistus 149
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien 
täytäntöönpanolle. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

6. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien
täytäntöönpanolle, sekä tarkastellaan 
menetelmiä sellaisten kokoelmien 
rekisteröimiseksi, jotka sijaitsevat 
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tarkastelumenettelyä noudattaen. kolmansissa valtioissa ja täyttävät unionin 
luotettavia kokoelmia koskevat perusteet, 
jotta tuetaan Nagoyan pöytäkirjan 
kokonaisvaltaista täytäntöön panemista.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Luotettavia kokoelmia koskevaan ehdotukseen olisi sisällyttävä mekanismi, jolla jäsenvaltiot 
ja komissio voivat tarkastella mainitun näkökulman soveltamista EU:n ulkopuolella 
sijaitseviin kokoelmiin. Näin otetaan huomioon kokoelmien väliset kumppanuussuhteet ja 
tuetaan kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkistus 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien 
täytäntöönpanolle. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien 
täytäntöönpanolle, sekä tarkastellaan 
menetelmiä sellaisten kokoelmien 
rekisteröimiseksi, jotka sijaitsevat 
kolmansissa valtioissa ja täyttävät unionin 
luotettavia kokoelmia koskevat perusteet, 
jotta tuetaan Nagoyan pöytäkirjan 
kokonaisvaltaista täytäntöön panemista. 
Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on itsestään selvä, ja se on peräisin työasiakirjasta. Myös kaksi muuta 
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tarkistusta esitettiin, mutta niillä vapautetaan koko maatalouden ala. En pidä tätä niiden 
tarkoituksena, ja erityisesti näin suuren alan vapauttamisen seurauksia ei voida valvoa. Tämä 
vaikuttaa minusta enemmän siltä, mitä saadaan aikaan neuvoston ehdotuksen perusteella. 
Voimme vielä tukea tätä kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus 151
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio nimeää saatavuutta ja hyötyjen 
jakoa käsittelevän kansallisen 
tiedonvälityskeskuksen, joka antaa tietoja 
hakijoille niiden pyrkiessä hankkimaan 
geenivaroja ja niihin liittyvää perinteistä 
tietämystä unionissa ja pitää yhteyttä 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sihteeristöön.

3. Komissio nimeää saatavuutta ja hyötyjen 
jakoa käsittelevän kansallisen 
tiedonvälityskeskuksen, joka antaa tietoja 
hakijoille niiden pyrkiessä hankkimaan 
geenivaroja unionissa ja pitää yhteyttä 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sihteeristöön.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Komission 3 kohdassa nimeämän 
tiedonvälityskeskuksen tehtävänä on 
varmistaa asetuksen (EY) N:o 338/97 
nojalla perustettujen asianmukaisten 
unionin elimien ja asetusta täytäntöön 
panevien kansallisten viranomaisten 
kuuleminen.
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Or. en

Perustelu

Asetus (EY) N:o 338/97 ”luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa 
sääntelemällä” tunnetaan yleisesti luonnonvaraisten lajien kauppaa koskevana EU:n 
asetuksena. On olennaisen tärkeää luoda mekanismi, jolla varmistetaan CITES-sopimuksen 
ja Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten välinen 
tehokas koordinointi, jotta torjutaan tehokkaasti sekä laitonta että kestävän kehityksen 
vastaista kauppaa.

Tarkistus 153
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio pyytävät 
kaikkia geenivaroja ja geenivaroihin 
liittyvää perinteistä tietämystä käyttäviä

1. Kaikkien geenivaroja ja/tai
geenivaroihin liittyvää perinteistä 
tietämystä käyttävien julkisen 
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julkisen tutkimusrahoituksen 
vastaanottajia vakuuttamaan, että ne 
harjoittavat 4 artiklan mukaista 
asianmukaista huolellisuutta.

tutkimusrahoituksen vastaanottajien on, 
edellyttäen, että rahoitus myönnetään,
vakuutettava rahoituksen myöntävälle 
viranomaiselle, että ne täyttävät tai ovat 
täyttäneet velvoitteensa 4 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden ja komission on
kehotettava sellaisia käyttäjiä, jotka 
pyytävät lupaa markkinoille saattamiseen 
sellaista tuotetta varten, joka on kehitetty
geenivarojen tai kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
välityksellä, vakuuttamaan ja 
todistamaan, että ne ovat täyttäneet 
4 artiklan mukaiset vaatimukset. Niiden 
on myös pyydettävä mainittuja tietoja 
ennen kuin tuote saatetaan markkinoille,
jolloin lupaa tuotteen markkinoille 
saattamiselle ei vaadita.

Or. en

Tarkistus 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäjien on ilmoitettava 6 artiklan 1 
kohdan mukaisesti perustetuille 
toimivaltaisille viranomaisille, että ne ovat 

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

harjoittaneet 4 artiklan mukaista 
asianmukaista huolellisuutta pyytäessään 
lupaa markkinoille saattamiseen sellaista 
tuotetta varten, joka on kehitetty 
geenivarojen tai kyseisiin geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
perusteella, tai kaupallistamisen 
yhteydessä, jolloin lupaa tuotteen 
markkinoille saattamiselle ei vaadita. 
Tällainen ilmoitus ei ole tarpeen, kun 
käytetyn geenivaran alkuperämaa ei vaadi 
Nagoyan pöytäkirjan 6 artiklassa 
tarkoitettua ennakkosuostumusta ja 
keskinäisesti sovittuja ehtoja.

Or. de

Tarkistus 157
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.
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Tarkistus 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava saatavuuden ja hyötyjen jaon 
tiedonvälitysjärjestelmälle, komissiolle 
ja/tai kyseisen valtion toimivaltaisille 
viranomaisille 1 ja 2 kohtien perusteella 
saadut tiedot.

Or. en

Tarkistus 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

 8 artikla Poistetaan.
Parhaat käytännöt
1. Mikä tahansa käyttäjien järjestö voi 
esittää komissiolle hakemuksen siitä, että 
järjestön kehittämä ja valvoma 
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä tunnustetaan parhaaksi 
käytännöksi. Hakemuksen tueksi on 
esitettävä todisteita ja tietoja.
2. Jos komissio katsoo jonkin käyttäjien 
järjestön sille toimittajien tietojen ja 
todisteiden perusteella, että tietty 
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä, kun käyttäjä sitä todella 
soveltaa, mahdollistaa sen, että käyttäjä 
noudattaa 4 ja 7 artiklassa esitettyjä 
velvoitteitaan, komissio tunnustaa sen 
parhaaksi käytännöksi.
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3. Käyttäjien järjestö ilmoittaa komissiolle 
2 kohdan mukaan tunnustettuun 
parhaaseen käytäntöön mahdollisesti 
tehdyistä muutoksista ja päivityksistä.
4. Mikäli jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tai muut lähteet esittävät 
näyttöä toistuvista tapauksista, joissa 
parhaita käytäntöjä soveltavat käyttäjät 
eivät noudata tämän asetuksen mukaisia 
velvoitteitaan, komissio tutkii 
vuoropuhelussa kyseisten käyttäjien 
järjestöjen kanssa, osoittavatko toistuvat 
määräysten rikkomiset mahdollisia 
parhaiden käytäntöjen puutteita.
5. Komissio peruuttaa parhaan käytännön 
tunnustamisen, jos se toteaa, että parhaan 
käytännön muutokset vaarantavat 
käyttäjän kyvyn täyttää 4 ja 7 artiklassa 
esitetyt edellytykset, tai jos käyttäjien 
toistuvat määräysten rikkomiset liittyvät 
käytännössä ilmeneviin puutteisiin.
6. Komission on laadittava 
internetpohjainen tunnustettujen 
parhaiden käytäntöjen rekisteri ja 
pidettävä se ajan tasalla. Kyseisen 
rekisterin yhdessä osassa on lueteltava 
komission tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustamat parhaat 
käytännöt sekä toisessa osassa esiteltävä 
Nagoyan pöytäkirjan 20 artiklan 
2 kappaleen mukaisesti hyväksytyt 
parhaat käytännöt.
7. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 
menetelmät tämän artiklan 1–5 kohtien 
täytäntöönpanolle. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään kausittain tarkistetun 
suunnitelman mukaisesti ja soveltaen 
riskiperusteista lähestymistapaa, jonka 
tärkeimmät periaatteet komissio määrittää 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Tässä 
lähestymistavassa on otettava huomioon, 
että mikäli käyttäjä soveltaa tämän 
asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tai Nagoyan pöytäkirjan 20 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tunnustettua parasta 
käytäntöä, tämä vähentää riskiä siitä, että 
kyseinen käyttäjä rikkoo määräyksiä.

Or. de
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Tarkistus 162
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään riskiperusteista 
lähestymistapaa soveltaen ja kausittain 
tarkistetun suunnitelman mukaisesti. 
Kehittäessään tätä riskiperusteista 
lähestymistapaa komissio määrittelee 
keskeiset periaatteet 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Tällaisessa lähestymistavassa
on otettava huomioon, että mikäli käyttäjä 
soveltaa tämän asetuksen 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai Nagoyan 
pöytäkirjan 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustettua parasta käytäntöä, 
tämä vähentää riskiä siitä, että kyseinen 
käyttäjä rikkoo määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 163
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään riskiperusteista 
lähestymistapaa soveltaen ja kausittain 
tarkistetun suunnitelman mukaisesti.
Kehittäessään tätä riskiperusteista 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon, että mikäli käyttäjä 
soveltaa tämän asetuksen 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai Nagoyan 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset tehdään kausittain tarkistetun 
suunnitelman mukaisesti ja
riskiperusteista lähestymistapaa soveltaen, 
jonka keskeiset periaatteet komissio 
vahvistaa 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tällaisessa lähestymistavassa on otettava 
huomioon, että mikäli käyttäjä soveltaa 
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pöytäkirjan 20 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnustettua parasta käytäntöä, 
tämä vähentää riskiä siitä, että kyseinen 
käyttäjä rikkoo määräyksiä.

tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai Nagoyan pöytäkirjan 
20 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tunnustettua parasta käytäntöä, tämä 
vähentää riskiä siitä, että kyseinen käyttäjä 
rikkoo määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Komission olisi kehitettävä keskitetysti riskiperusteista lähestymistapaa tai ainakin sen 
periaatteita, jotta vältetään vääristymien syntyminen EU:n markkinoilla.

Tarkistus 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tarkastuksiin on sisällyttävä seuraavat:
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Or. de

Tarkistus 166
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tarkastuksiin on sisällyttävä seuraavat:

Or. en

Tarkistus 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pistokokeet, mukaan lukien paikalla 
tapahtuvat tarkastukset;

c) pistokokeet;

Or. de

Tarkistus 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä kansainvälisesti tunnustettu 
vaatimustenmukaisuustodistus näyttönä 
siitä, että sen mukaiset geenivarat on saatu 
ennakkosuostumuksen mukaisesti ja että 

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä kansainvälisesti tunnustettu 
vaatimustenmukaisuustodistus näyttönä 
siitä, että sen mukaiset geenivarat on saatu 
ennakkosuostumuksen mukaisesti ja että 
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keskinäisesti sovitut ehdot on luotu siten 
kuin ennakkosuostumuksen antavan 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolen saatavuutta 
ja hyötyjen jakoa koskevissa kansallisissa 
säädöksissä tai määräyksissä edellytetään.

keskinäisesti sovitut ehdot on luotu siten 
kuin ennakkosuostumuksen antavan 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolen saatavuutta 
ja hyötyjen jakoa koskevissa kansallisissa 
säädöksissä tai määräyksissä edellytetään. 
Mikäli kansainvälisesti tunnustettua 
todistusta ei ole saatavilla, olisi 
hyväksyttävä muut oikeudellisesti 
hyväksyttävät 
vaatimustenmukaisuustodistukset 
riittäväksi todisteeksi siitä, että 
todistuksen kattamat geenivarat on 
laillisesti hankittu ja että keskinäisesti 
sovitut ehdot on laadittu.

Or. en

Tarkistus 169
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Täytäntöönpanosäännöillä 
määritetään menettelytakeet 7 ja 9–
11 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 
varten.

Or. en

Perustelu

Menettelyn asianmukaisuutta koskevan oikeudellisen periaatteen ja Nagoyan pöytäkirjan 
mukaisesti on olennaisen tärkeää, että menettelytakeet ja prosessit, kuten oikeus tulla 
kuulluksi tai hakea muutosta tehtyihin päätöksiin 7 ja 9–11 artiklan mukaisesti, millä 
suojataan sääntelyn kohteena olevia, pannaan täytäntöön asetuksessa, erityisesti siten, että 
noudattamatta jättämisen johdosta määrätään tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia.

Tarkistus 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Käyttäjien on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä, etenkin järjestämällä pääsy 
toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai 
rekisterit.

6. Käyttäjien on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä.

Or. en

Tarkistus 171
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi havaittujen puutteiden luonteen 
perusteella jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat 
muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen.

Lisäksi havaittujen puutteiden luonteen 
perusteella jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat 
muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen. Näiden 
väliaikaisten toimien on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että kuten 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, tehokkaiden, oikeasuhteisten 
ja varoittavien seuraamusten periaatetta on sovellettava myös väliaikaisiin toimiin.

Tarkistus 172
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi havaittujen puutteiden luonteen 
perusteella jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat 
muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen.

Lisäksi havaittujen puutteiden luonteen 
perusteella jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat 
muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen. Tällaisten 
väliaikaisten toimien on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että kuten myös komission ehdotuksen 11 artiklan 2 kohdassa 
täsmennetään, tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten periaatetta olisi 
sovellettava myös väliaikaisiin toimiin.

Tarkistus 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi havaittujen puutteiden luonteen 
perusteella jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat 
muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen.

Havaittujen puutteiden luonteen perusteella 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa välittömiä 
asianmukaisia väliaikaisia toimia, joita 
ovat muun muassa laittomasti hankittujen 
geenivarojen takavarikointi ja tiettyjen 
toimintojen keskeyttäminen.

Or. en

Tarkistus 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
osapuolet esittävät syytöksiä tai hakevat 
muutosta päätöksiin, jotka on tehty 7 ja 
9 artiklan mukaisesti väitetyissä 
rikkomistapauksissa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
komission kanssa tietoja, jotka koskevat 
tarkastusjärjestelmien organisointia 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamisen seurantaa varten, sekä
9 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa 
todettuja vakavia puutteita ja 11 artiklan 
mukaisesti määrättyjä seuraamuksia.

Or. de

Tarkistus 176
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 

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

komission kanssa tietoja, jotka koskevat 
tarkastusjärjestelmän organisointia 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamisen seurantaa varten, ja tietoja
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tarkastuksissa todetuista vakavista 
puutteista ja 11 artiklan mukaisesti 
määrätyistä seuraamuksista.

Or. en

Tarkistus 177
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkastusjärjestelmien yhteensovittamisen varmistamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa ja 
mahdollisuuksien mukaan kolmansien valtioiden kanssa toimivaltaisten viranomaisten olisi 
osallistuttava vuoropuheluun ja yhteistyöhön tarkastusjärjestelmien organisoimista koskevien 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi.

Tarkistus 178
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Perustetaan geenivarojen saatavuutta
koskeva unionin foorumi.

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

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

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 180
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Unionin foorumi edistää saatavuutta 
koskevien edellytysten 
yhdenmukaistamista unionin tasolla 
keskustelemalla siihen liittyvistä 
kysymyksistä, mukaan lukien 
saatavuusjärjestelmien suunnittelu ja 
suorituskyky, yksinkertaistettu saatavuus 
ei-kaupallista tutkimusta varten, unionissa 
olevien kokoelmien saatavuuskäytännöt, 
unionin sidosryhmien mahdollisuudet 
hankkia geenivaroja kolmansissa maissa ja 
parhaiden käytäntöjen jakaminen. 
Foorumin olisi erityisesti todettava, että 
jos toimivaltainen viranomainen jättää 
vastaamatta saatavuuspyyntöihin, 
asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta 
katsotaan noudatetun eikä saatavuuteen 
liitetä muita velvoitteita.

Or. de
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Tarkistus 182
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kolmansille maille annettu tuki voi olla teknistä tukea, tiedon jakamista ja varojen 
myöntämistä tarvittaessa.

Tarkistus 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) Kun biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen nojalla 
perustettavaa rahastoa tai mitä tahansa 
muuta samassa tarkoituksessa perustettua 
rahastoa on alettu käyttää, on 
varmistettava, että kyseisistä rahastoista 
myönnetään rahoitusta tutkimukseen ja 
geenivarojen luetteloiden laatimiseen.

Or. es

Tarkistus 185
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuettava kustannustehokkaiden 
viestintävälineiden ja –järjestelmien 
kehittämistä, jotta voidaan paremmin 
seurata ja jäljittää geenivarojen kokoelmien 
ja käyttäjien käyttämiä geenivaroja ja 
geenivaroihin liittyvää perinteistä 

c) tuettava kustannustehokkaiden 
viestintävälineiden ja –järjestelmien 
kehittämistä, jotta voidaan paremmin 
seurata ja jäljittää geenivarojen kokoelmien 
ja käyttäjien käyttämiä geenivaroja;
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tietämystä;

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.

Tarkistus 186
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio tarkastelee joka viides vuosi 
ensimmäisen kertomuksensa jälkeen tämän 
asetuksen toimintaa ja tehokkuutta tämän 
asetuksen soveltamista koskevien 
kertomusten ja sen soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Komissio 
tarkastelee kertomuksissaan erityisesti

a) sitä, millaisia hallinnollisia seurauksia 
asetuksella on julkisille tutkimuslaitoksille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
mikroyrityksille

b) tarvetta tarkistaa tämän asetuksen 
säännöksiä, jotka koskevat geenivaroihin 
liittyvää perinteistä tietämystä, ottaen 
huomioon suuntaukset muissa 
asianomaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä, kuten muun muassa 
Maailman henkisen omaisuuden 
järjestössä, edellyttäen, että säännökset 
eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen, 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
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yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
tavoitteiden kanssa
c) tarvetta unionin lisätoimille, jotka 
koskevat geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen 
saatavuutta, jotta pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeudet Nagoyan pöytäkirjan 5 artiklan 
2 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
ja 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 187
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Perinteinen tietämys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä sitä ole syytä tarkastella 
asetuksessa.
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Tarkistus 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 189
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\937380FI.doc 71/72 PE513.008v01-00

FI

perinteisen tietämyksen saatavuutta. tietämyksen saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 190
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen vaikutus saattaa vaihdella alakohtaisesti riippuen siitä, miten eri aloilla 
toimitaan ja miten ne kehittyvät ajan myötä, komission olisi myös arvioitava tiettyihin aloihin 
kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi Nagoyan pöytäkirjan 8 artiklan c kohdan nojalla osapuolien 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeiden ja maatalouden geenivarojen 
tärkeyteen, kun osapuolet panevat pöytäkirjan täytäntöön oman sääntelynsä kehyksessä.

Tarkistus 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Direktiivin 2008/99/EY muuttaminen

Muutetaan ...* ympäristönsuojelusta 
rikollisin keinoin 
19 päivänä marraskuuta 2008 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2008/99/EY1 seuraavasti:
1) lisätään 3 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”j) laittomasti hankitut geenivarat”
2) lisätään liitteeseen A luetelmakohta 
seuraavasti:
”Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o …/2013, annettu…, 
geenivarojen saannista ja saatavuudesta 
sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta 
jaosta unionissa”.
__________________
1 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.
* EUVL: vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en


