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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava 
tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0576),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0322/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Prantsusmaa Senati, Itaalia Senati ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. märtsi 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning kalanduskomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Geneetilised ressursid on looduslike, 
kultiveeritud ja kodustatud liikide 
genofond ning nad on tähtsad ja muutuvad 
üha tähtsamaks paljudes 
majandussektorites, sh toiduainete 
tootmine, metsandus, ravimite 
väljatöötamine ja biopõhiste 
taastuvenergiaallikate väljatöötamine.

(2) Geneetilised ressursid on looduslike, 
kultiveeritud ja kodustatud liikide 
genofond ning nad on tähtsad ja muutuvad 
üha tähtsamaks paljudes 
majandussektorites, sh toiduainete 
tootmine, metsandus, biotehnoloogia,
ravimite ja kosmeetikatoodete
väljatöötamine ja tootmine ja biopõhiste 
taastuvenergiaallikate väljatöötamine.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Kohalike ja põliskogukondade valduses 
olevatest traditsioonilistest teadmistest, 
sealhulgas traditsioonilise eluviisiga 
kohalike ja põliskogukondade teadmistest, 
uuendustest ja tavadest, mis on olulised 
bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja 
säästvaks kasutamiseks, võib saada olulist 
infot, mis võib aidata teha teaduslikke 
avastusi geneetiliste ressursside
potentsiaalselt väärtuslike geneetiliste või 
biokeemiliste omaduste kohta. Selliste 
kogukondade õigusi, mis on sätestatud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põlis-
ja hõimurahvaste konventsioonis (nr 169) 
ning samuti ÜRO Peaassamblee poolt 
2007. aastal vastu võetud ÜRO 
deklaratsioonis põlisrahvaste õiguste 
kohta, tuleb austada ja ELi 
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rakendusmeetmed peaksid seda eesmärki 
toetama.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikliga 8 ja ÜRO 
õigusaktidega. Kohalikud ja põliskogukonnad aitavad traditsiooniliste teadmiste säilitamise 
ja kasutamisega suuresti kaasa kohapealse bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja seda 
tuleks tunnustada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oluline on tuletada meelde, et 
Euroopa patendikonventsiooni kohaselt ei 
saa patentida taimesorte ja loomaliike 
ning taime- ja loomakasvatuse bioloogilisi 
protsesse. Kui leiutised põhinevad 
geneetilistel ressurssidel või geneetiliste 
ressursside komponentidel, tuleks 
patenditaotlustes, mis hõlmavad muu 
hulgas geneetilisi ressursse, tooteid, 
sealhulgas derivaate ja biotehnoloogiast 
tuletatud protsesse või geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilisi 
teadmisi, märkida ressursid ja nende 
päritolu, ning see teave tuleks esitada 
asjaomastele asutustele ja edastada 
pädevale asutusele. Sama kohustus peaks 
kehtima uute taimesortidega seotud 
õiguste kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on meelde tuletada Euroopa patendikonventsioonis sisalduvat elusorganismide 
patentimise keeldu. Läbipaistvuse ja tõhususe ning parema jälgitavuse huvides peaks 
patenditaotlused sisaldama viidet geneetilistele ressurssidele ja nende päritolule.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Geneetilisi ressursse peaks säilitama 
in-situ ja kasutama säästvalt, ning nende 
kasutamisest saadav tulu tuleks jaotada 
õiglaselt ja erapooletult. See aitaks kaasa 
vaesuse kaotamisele ning seeläbi ÜRO 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisele, nagu on sätestatud 29. 
oktoobril 2010. aastal 
konventsiooniosaliste poolt vastu võetud 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu õiglase 
ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli 
(edaspidi „Nagoya protokoll”) 
preambulis. Konventsiooniosalistena on 
EL ja enamik selle liikmesriike Nagoya 
protokolli allkirjastanud. Tuleks toetada 
võimekust selle protokolli tulemuslikuks 
rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks unustada, et suur osa maailma rahvastikust sõltub otseselt bioloogilisest 
mitmekesisusest kui sissetulekuallikast. Maailma vaeseimate piirkondade geneetilise ressursi 
suhtes vale lähenemisviisi võtmise tagajärjed oleksid nende piirkondade elanikele laastavad. 
Nagoya protokollis tunnustati seda asjaolu ja protokolli tuleks asjakohaselt rakendada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Konventsioonis tunnustatakse riikide 
suveräänset õigust nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatel aladel leiduvatele 
loodusvaradele ja nende õigust otsustada 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu üle.

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

Konventsiooniga kohustatakse kõiki osalisi 
hõlbustama juurdepääsu –
keskkonnasõbralikuks kasutamiseks teiste 
osaliste jaoks – sellistele geneetilistele 
ressurssidele, millele neil on suveräänsed 
õigused. Samuti on kõik 
konventsiooniosalised kohustatud võtma 
meetmeid, et jagada õiglaselt ja 
erapooletult teadus- ja arendustegevuse 
tulemusi ning geneetiliste ressursside 
ärilisest või muust kasutamisest saadavat 
tulu kõnealuseid ressursse pakkuva 
osalisega. Selline jagamine toimub 
vastastikku kokkulepitud tingimustel.
Konventsiooniga reguleeritakse ka sellist 
geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja 
nende kasutamisest saadava tulu jaotamist, 
mis on seotud bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ja säästva kasutamise suhtes 
asjakohaste kohalike ja põliskogukondade 
teadmiste, innovatsiooni ja tavadega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia tekst kooskõlla bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni artikliga 15.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu ning nende 
ressursside ja teadmiste kasutamisest ja 
hilisemast turustamisest saadava tulu 
jaotamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Biopiraatlus, mis seisneb geneetiliste 
ressursside ebaseaduslikus omandamises, 
selliste ressursside või nendega seotud 
traditsioonilistel teadmistel põhinevate 
toodete loata kasutamises või hilisemas 
turustamises, peab olema keelatud ning 
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selle suhtes tuleb kohaldada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ 
(keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse vahenditega)1 kohaseid 
kriminaalkaristusi.
_______________
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.

Or. en

Selgitus

Tõhususe huvides tuleb hoolsusmeetmetele lisada ebaseaduslikult omandatud geneetiliste 
ressursside kasutamise või nende hilisema turustamise keeld. Direktiivi keskkonna kaitsmise 
kohta kriminaalõiguse vahenditega tuleks samuti ajakohastada ja lisada sinna kuriteona 
biopiraatlus, kui see on toime pandud ettekavatsetult või tõsise hooletuse tagajärjel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Käesoleva määrusega loodud 
raamistikku on vaja ka geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ning nende 
kasutamisest saadava tulu jaotamisega 
seotud osaliste, kohalike ja 
põliskogukondade ning sidusrühmade 
vahelise usalduse säilitamiseks ning 
suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Suur osa geneetilistest ressurssidest asub lõunapoolsetes riikides, kus elanikkonnal on selle 
bioloogilise mitmekesisusega tihe side. Tõhusalt toimiv määrus suurendab meie 
välispartnerite usaldust ja tagab seeläbi Euroopa kasutajatele püsiva juurdepääsu 
geneetilistele ressurssidele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Õiguskindluse tagamiseks on oluline, et 
Nagoya protokolli rakendamise eeskirju 
kohaldataks üksnes geneetiliste ressursside 
ja geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsiooniliste teadmiste uute 
omandamiste ja kasutuste suhtes, mis 
toimuvad või on alanud pärast Nagoya 
protokolli jõustumist Euroopa Liidus.

Or. en

Selgitus

Oluline on hõlmata kõik geneetiliste ressursside kasutamisega seotud tegevused kooskõlas 
meie rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist 
ja Nagoya protokollist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Nagoya protokolliga kooskõlas tuleb 
määratleda, et geneetiliste ressursside 
kasutamine tähendab geneetilise materjali 
proovide geneetilise või biokeemilise 
koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevust, mis hõlmab ka Nagoya 
protokolli osalisriigis juurde pääsetud 
geneetilistest ressurssidest eraldatud 
ühenditega seotud teadus- ja 
arendustegevust. Teadus- ja 
arendustegevuse all tuleb mõista 
geneetiliste ressursside geneetilise või 
biokeemilise koostise uurimist ja 
tundmaõppimist, et teha kindlaks faktid ja 
jõuda järeldusteni, sealhulgas uuenduste 
ja praktiliste rakendusteni.
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Or. en

Selgitus

Termin „teadus- ja arendustegevus” Nagoya protokolli kontekstis vastavalt Rahvusvahelise 
Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu (IUCN) selgitavale juhisele; termin põhineb Oxford 
Dictionary määratlusel ja tavatähendusel, mida kohaldatakse kooskõlas rahvusvaheliste
lepingute õiguse Viini konventsiooni artikli 31 lõikega 1.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Praegu puudub „geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste” ja selliste teadmiste kohaliku ja 
põliskogukonna „valduses olemise” 
rahvusvaheliselt kokkulepitud määratlus. 
Nende terminite ja mõistete rahvusvahelisi 
määratlusi räägitakse praegu läbi 
Ülemaailmse Intellektuaalomandi 
Organisatsiooni valitsustevahelises 
komitees.

Or. en

Selgitus

Nagoya protokollis ei piirata geneetiliste ressurssidega seotud traditsioonilisi teadmisi 
vastastikku kokkulepitud tingimustega.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse keskseks osaks olevaid hoolsusmeetmeid ei tohi õõnestada täpsustuste 
lisamisega, mis tegelikkuses määrust kitsendavad ja nõrgendavad. Nõrgemad 
hoolsusmeetmed oleksid vastuolus Nagoya protokolli eesmärgiga ja neid tuleks seetõttu 
vältida.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kasutajate väljakujundatud parimad 
tavad peaksid olema tähtsad selliste 
vajaliku hoolsuse meetmete 
väljaselgitamisel, mis sobivad eriti hästi 
Nagoya protokolli rakendamise süsteemi 
järgimiseks suure õiguskindluse ja väikeste 
kuludega. Kasutajatel peaks olema 
võimalik tugineda juba olemasolevatele 
akadeemilise sektori ja eri tööstusharude 
tegevusjuhenditele. Kasutajate ühendustel 
peaks olema õigus taotleda, et komisjon 
teeks kindlaks, kas teatavat ühenduse 
jälgitavat menetluste, vahendite või 
mehhanismide kogumit võiks tunnustada 
parima tavana. Liikmesriikide pädevad 
asutused peaksid võtma arvesse, et 
tunnustatud parima tava kasutaja puhul on 
nõuete täitmatajätmise risk väiksem ning 
seega on põhjendatud vähesem nõuete 
täitmise kontrollimine. Sama peaks 
kehtima ka Nagoya protokolli osaliste 
ühise otsusega vastuvõetud parimate 
tavade kohta.

(16) Geneetiliste ressursside kasutamise, 
nendele juurdepääsu ja tulu õiglase 
jaotamise huvidega ja oskusteabega
kasutajate või organisatsioonide
väljakujundatud parimad tavad peaksid 
olema tähtsad selliste vajaliku hoolsuse 
meetmete väljaselgitamisel, mis sobivad 
eriti hästi Nagoya protokolli rakendamise
süsteemi järgimiseks suure õiguskindluse 
ja väikeste kuludega. Kasutajatel peaks 
olema võimalik tugineda juba 
olemasolevatele akadeemilise sektori ja eri 
tööstusharude tegevusjuhenditele, juhul 
kui need on vastavuses Nagoya protokolli 
ja käesoleva määrusega. Kasutajate 
ühendustel peaks olema õigus taotleda, et 
komisjon teeks kindlaks, kas teatavat 
ühenduse jälgitavat menetluste, vahendite 
või mehhanismide kogumit võiks 
tunnustada parima tavana. Liikmesriikide 
pädevad asutused peaksid võtma arvesse, 
et tunnustatud parima tava kasutaja puhul 
on nõuete täitmatajätmise risk väiksem 
ning seega on põhjendatud vähesem nõuete 
täitmise kontrollimine. Sama peaks 
kehtima ka Nagoya protokolli osaliste 
ühise otsusega vastuvõetud parimate 
tavade kohta.

Or. en

Selgitus

Kõik asjaomased osalejad peaksid saama teha ettepanekuid parimate tavade kohta. See 
kehtib eriti põhja-lõuna organisatsioonide, kohalike ja põliskogukondade, bioloogilist 
mitmekesisust kaitsvate organisatsioonide ja kasutajaorganisatsioonide kohta, kes juba 
kohaldavad tulu jaotamise põhimõtet ja on asjaga otseselt seotud. Muudatusettepaneku 
eesmärk on ergutada edasipüüdlike parimate tavade kasutamist, mis on kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse eesmärgiga.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oluline on tõhustada kasutajapoolse nõuete täitmise jälgimist, et tagada järelevalveahela 
terviklikkus ja seeläbi jälgitavus ja õiguskindlus kõikide jaoks. Muudatusettepanekuga 
luuakse kontrollpunktid järelevalveahela otsustavates etappides, samal ajal muudetakse kogu 
protsess sujuvamaks ja püütakse ennetada võimalikke lünki.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

materjale peamiselt akadeemilised uurijad 
või kogujad mitteärilistel eesmärkidel. 
Valdavatel juhtudel ja peaaegu kõigis 
sektorites pääsetakse uutele kogutud 
geneetilistele ressurssidele juurde 
vahendajate, kogude või geneetilisi 
ressursse kolmandatest riikidest 
omandanud agentide kaudu. Käesoleva 
määrusega tuleks tagada, et kõik seotud 
osalised järgivad esmase juurdepääsu 
vastastikku kokkulepitud tingimusi, mida 
kohaldatakse andmete edastamisel 
kolmandatele isikutele. Paljudel juhtudel 
on hilisema kasutuse või turustamise 
korral vaja uut informeeritud nõusolekut 
ning vastastikku kokkulepitud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Kasutajad peavad alati järgima järelevalveahelat ning täitma eelneva informeeritud 
nõusoleku tingimust ja vastastikku kokkulepitud tingimusi. Seetõttu on oluline selgelt 
määratleda kasutajate ülesanne leppida uue (hilisema) kasutamise korral kokku uued 
tingimused, mis erinevad või lähevad kaugemale algselt kokkulepitud tingimustest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kogud on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste olulised pakkujad. Luua tuleks
ELi usaldusväärsete kogude süsteem.
Süsteem tagaks, et ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse kantud kogude 
omanikud rakendavad tõhusalt meetmeid, 
et edastada geneetiliste ressursside proove 
kolmandatele isikutele üksnes koos 
dokumentidega, mis tõendavad seaduslikku 
omandamist ja vajaduse korral vastastikku 
kokkulepitud tingimuste kehtestamist. ELi 
usaldusväärsete kogude süsteem peaks 

(19) Kogud on ELis kasutatavate 
geneetilistele ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kõige juurdepääsetavamad
pakkujad. Tarnijatena saavad nad täita 
olulist rolli ja aidata teistel 
järelevalveahela osalistel oma kohustusi 
täita. Selle võimaldamiseks tuleks luua 
ELi usaldusväärsete kogude süsteem.
Süsteem tagaks, et ELi usaldusväärsete 
kogude registrisse kantud kogude 
omanikud rakendavad tõhusalt meetmeid, 
et edastada geneetiliste ressursside proove 
kolmandatele isikutele üksnes koos 
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märgatavalt vähendama riski, et ELis 
kasutatakse ebaseaduslikult omandatud 
geneetilisi ressursse. Liikmesriikide 
pädevad asutused teeksid kindlaks, kas 
teatav kogu vastab ELi usaldusväärseks 
koguks tunnistamise nõuetele. Kui 
kasutajad on saanud geneetilise ressursi 
ELi usaldusväärsete kogude registrisse 
kantud kogust, tuleks lugeda, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust kogu 
vajaliku teabe otsimisel. See peaks olema 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

dokumentidega, mis tõendavad seaduslikku 
omandamist ja vajaduse korral vastastikku 
kokkulepitud tingimuste kehtestamist. ELi 
usaldusväärsete kogude süsteem peaks 
märgatavalt vähendama riski, et ELis 
kasutatakse ebaseaduslikult omandatud 
geneetilisi ressursse. Liikmesriikide 
pädevad asutused teeksid kindlaks, kas 
teatav kogu vastab ELi usaldusväärseks 
koguks tunnistamise nõuetele. Kui 
kasutajad on saanud geneetilise ressursi 
ELi usaldusväärsete kogude registrisse 
kantud kogust, tuleks lugeda, et nad on 
rakendanud vajalikku hoolsust kogu 
vajaliku teabe otsimisel. See peaks olema 
eriti kasulik teadlastele ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Kogud saavad võtta ELi geneetiliste ressursside järelevalveahelas otsustava tähtsusega rolli. 
Seetõttu on oluline sõnaselgelt mainida pakkuja asemel nende tarnija rolli ja kinnitada nende 
kui sageli ahela alguses asuva vahendaja tähtsust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) EL peaks tegutsema 
omaalgatuslikult, et tagada globaalse 
mitmepoolse kasu jaotamise 
mehhanismiga seoses Nagoya protokollis 
sätestatud eesmärkide saavutamine, et 
suurendada vahendeid bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks ja selle 
komponentide säästvaks kasutamiseks 
kogu maailmas.

Or. en



PR\932319ET.doc 19/54 PE508.195v01-00

ET

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni egiidi all on parajasti käimas rahvusvahelised 
läbirääkimised, et rakendada Nagoya protokolli artiklis 10 määratletud globaalne 
mitmepoolne tulu jaotamise mehhanism. EL on läbirääkimiste osaline ja peaks näitama oma 
tahet aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse kaitsele kogu maailmas, rakendades oma 
eesmärgid ELi tulu jaotamise fondi kaudu ja ennetades globaalse mehhanismi loomist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) EL peaks ise rakendama Nagoya 
protokolli artiklis 10 sätestatud tulu 
jaotamise põhimõtet, seni kuni luuakse 
protokollis ette nähtud globaalne 
mitmepoolne mehhanism. Kuni 
mitmepoolne mehhanism toimima 
hakkab, tuleks luua ELi tulu jaotamise 
fond, mis koguks tulu jaotamise 
sissemakseid ning suunaks need 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks 
kogu maailmas. Selleks tuleks delegeerida 
komisjonile volitused võtta kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte seoses üksikasjalike 
kriteeriumide ja eeskirjadega tulu 
jaotamiseks olukordades, kus geneetilised 
ressursid pärinevad väljaspool 
liikmesriikide jurisdiktsiooni asuvatest 
piirkondadest või kus geneetiliste 
ressursside päritoluriiki ei ole võimalik 
määrata või kui ei ole võimalik anda või 
saada eelnevat informeeritud nõusolekut. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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Or. en

Selgitus

Oluline on esitada juhised delegeeritud aktide vastuvõtmise kohta olukordades, kus 
geneetilised ressursid pärinevad väljaspool liikmesriikide jurisdiktsiooni asuvatest 
piirkondadest või kus geneetiliste ressursside päritoluriiki ei ole võimalik määrata, tulu 
jaotamise mehhanismi ja ELi tulu jaotamise fondi loomise kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Oluline on meelde tuletada Nagoya protokolli eesmärki, nii nagu see on sõnastatud protokolli 
artiklis 1, ning protokolli aluseks oleva bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärke.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kasutamisest saadava tulu ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste suhtes, samuti ka hilisema 
rakendamise ja turustamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Oluline on hõlmata kõik geneetiliste ressursside kasutamisega seotud tegevused kooskõlas 
meie rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist 
ja Nagoya protokollist. Vastavalt konventsiooni artiklile 15 ja Nagoya protokolli artiklile 5 
jaotatakse geneetiliste ressursside kasutamisest ning hilisemast rakendamisest ja 
turustamisest pärit tulu õiglaselt ja erapooletult. Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
kõikide geneetiliste ressursside, mitte üksnes riikide suveräänsete õiguste alla kuuluvate 
selliste geneetiliste ressursside suhtes.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Derivaadid moodustavad geneetilistest ressurssidest olulise osa ja tuleks määruses selgelt ära 
märkida.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „derivaat” – looduslikult esinev 
biokeemiline ühend, mis tekib 
bioloogiliste või geneetiliste ressursside 
geeniekspressiooni või metabolismi 
tulemusel, olenemata sellest, kas see 
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sisaldab funktsionaalseid pärilikkuse 
üksusi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse Nagoya protokolli artiklis 2 esitatud määratlus.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „kasutaja” – geneetilisi ressursse või 
nendega seotud traditsioonilisi teadmisi
kasutav või geneetilisi ressursse või 
geneetilistel ressurssidel või geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilistel 
teadmistel põhinevaid tooteid hiljem 
turustav füüsiline või juriidiline isik;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek järgib täpsemalt Nagoya protokolli ning täpsustab, et kasutuse alla 
kuulub nii kasutamine kui ka turustamine.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „geneetiliste ressursside kasutamine” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 

biokeemilise koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevus;

(6) „geneetiliste ressursside kasutamine” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 

biokeemilise koostisega seotud teadus- ja 
arendustegevus, sealhulgas biotehnoloogia 
rakendamise teel;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse termin kooskõlla Nagoya protokolli artiklis 2 kasutatuga.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „biotehnoloogia” – mistahes 
tehnoloogiline rakendus, mis kasutab 
bioloogilisi süsteeme, elusorganisme või 
nende derivaate spetsiifilise kasutusalaga 
toodete või protsesside väljatöötamiseks 
või modifitseerimiseks;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse Nagoya protokolli artiklis 2 esitatud määratlus.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) „teadus- ja arendustegevus” –
geneetiliste ressursside geneetilise või 
biokeemilise koostise uurimine ja 
tundmaõppimine, et teha kindlaks faktid 
ja jõuda järeldusteni, sealhulgas 
uuenduste ja praktiliste rakendusteni;

Or. en

Selgitus

Termin „teadus- ja arendustegevus” on määratletud Nagoya protokollis kasutatu kohaselt, 
vastavalt Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu (IUCN) selgitavale 
juhisele Nagoya protokolli kohta, lk 65.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) „geneetiliste ressurssidega seotud 
traditsioonilised teadmised” – kohaliku või 
põliskogukonna traditsioonilised 
teadmised, mis on asjakohased geneetiliste 
ressursside kasutamise jaoks;

Or. en

Selgitus

Nagoya protokollis ei piirata geneetiliste ressurssidega seotud traditsioonilisi teadmisi 
vastastikku kokkulepitud tingimustega.
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Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Termin on vajalik artikli 4 lõikes 1 esitatud keelu kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Termin on vajalik artikli 4 lõikes 1 esitatud keelu kehtestamiseks.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaat” – juurdepääsuluba või 
sellega samaväärne dokument, mille on 
väljastanud pädev riigiasutus kooskõlas 
Nagoya protokolli artikli 6 lõike 3 
puntiga e ja mis on kättesaadav 
juurdepääsu ja tulu jaotamise 
teabevõrgustikule;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „juurdepääsu ja tulu jaotamise 
teabevõrgustik” – Nagoya protokolli 
artikli 14 lõike 1 kohaselt loodud üleilmne 
teabevahetusportaal.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Biopiraatlus on ELis keelatud. 

Or. en
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Selgitus

Tõhususe huvides tuleb hoolsusmeetmetele lisada ebaseaduslikult omandatud geneetiliste 
ressursside kasutamise või nende hilisema turustamise keeld. Muudatusettepanek järgib 
mõistet, mida kasutatakse määruses (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid 
turule laskvate ettevõtjate kohustused, ELT L 295, 11.12.2010, lk 23.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kasutajad teevad kindlaks, rakendades 
seejuures vajalikku hoolsust, et kasutatud 
geneetilistele ressurssidele ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsioonilistele 
teadmistele on juurde pääsetud eelneva 
informeeritud nõusoleku alusel ja 
vastastikku kokkulepitud tingimustel, 
nagu need on määratletud juurdepääsu ja 
tulu jaotamist reguleerivate asjakohaste 
õigusnormide või regulatiivsete nõuetega,
ning et tulu jaotatakse nendel vastastikku 
kokkulepitud tingimustel õiglaselt ja 
erapooletult. Kasutajad otsivad, säilitavad 
ja edastavad ka hilisematele kasutajatele
kogu teabe ja dokumendid, mis on
olulised juurdepääsu ja tulu jaotamise 
seisukohast ning käesoleva määruse 
nõuete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides on oluline märkida eelnevat informeeritud nõusolekut ja vastastikku 
kokkulepitud tingimusi, ning tagada, et nõuetekohaselt edastatakse kõik vajalikud dokumendid 
ja teave, mis kindlustavad geneetiliste ressursside kasutamise kehtestatud korra kohaselt.



PE508.195v01-00 28/54 PR\932319ET.doc

ET

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Geneetilised ressursid ja nendega 
seotud traditsiooniline teave edastatakse 
muudele kasutajatele ainult eelneva 
informeeritud nõusoleku alusel ja 
vastastikku kokkulepitud tingimustel. 
Hilisemad kasutajad võivad saadud 
materjali kasutada ainult kooskõlas 
algselt kokkulepitud tingimustega. Kui 
eelnev informeeritud nõusolek ja 
vastastikku kokkulepitud tingimused 
puuduvad või kui hilisemad kasutajad 
soovivad kasutada geneetilisi ressursse või 
traditsioonilisi teadmisi tingimustel, mis ei 
sisaldu algselt kokkulepitud tingimustes, 
peavad nad päritoluriigilt saama eelneva 
informeeritud nõusoleku ning vastastikku 
kokkulepitud tingimused enne uut 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Kasutajad peavad alati järgima järelevalveahelat ning täitma eelneva informeeritud 
nõusoleku tingimust ja vastastikku kokkulepitud tingimusi. Seetõttu on oluline selgelt 
määratleda kasutajate ülesanne leppida uue (hilisema) kasutamise korral kokku uued 
tingimused, mis erinevad või lähevad kaugemale algselt kokkulepitud tingimustest.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga ja Nagoya protokolliga ei tohiks tulu 
jaotamine piirduda ainult olukordadega, mille puhul on võimalik kehtestada vastastikku 
kokkulepitud tingimused. Seda eelkõige rahvusvahelistes vetes asuvate geneetilisi ressursse ja 
nn ajaloolisi ressursse arvestades. Nendest ressurssidest pärit tulu tuleb jaotada ELi tulu 
jaotamise fondi, mille eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse kaitse kogu maailmas.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) juurdepääsu käsitlevad otsused ja 
vajaduse korral vastastikku kokkulepitud 
tingimused, sealhulgas tulu jaotamise 
kord;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutajad säilitavad juurdepääsu ja tulu 
jaotamise seisukohast olulise teabe 20 
aastat pärast kasutusaja lõppu.

3. Kasutajad säilitavad juurdepääsu ja tulu 
jaotamise seisukohast olulise teabe 20 
aastat pärast kasutusaja või hilisema 
turustamisaja lõppu.
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Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse artikli 14 b 
kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada hiljemalt … * 
tulu jaotamise eeskirjad kooskõlas lõikega 
1 c. Nende eeskirjadega nõutakse tulu 
jaotamist vähemalt asjaomase sektori 
parima tava tasemel ning kehtestatakse 
tingimused mitterahalise tulu jaotamiseks.
____________
* Väljaannete talitus, palun sisestada 
kuupäev kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.



PR\932319ET.doc 31/54 PE508.195v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 4 lõike 1 c rakendamisega.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Selleks et tagada ainult selliste 
geneetiliste ressursside edastamine, mis 
on omandatud kooskõlas kohaldatavate 
nõuetega, luuakse ELi usaldusväärsete 
kogude vabatahtlik süsteem. Komisjon 
loob ELi usaldusväärsete kogude registri ja 
haldab seda. Register on avatud 
vormingus, internetipõhine, kasutajatele 
hõlpsasti ligipääsetav ja hõlmab 
geneetiliste ressursside kogusid, mille 
kohta on kindlaks tehtud, et need vastavad 
ELi usaldusväärse kogu kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Oluline on täpsustada ELi usaldusväärsete kogude süsteemi vabatahtlikku olemust.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nõudeid ja täideti tulu õiglase ja erapooletu 
jaotamise vastastikku kokkulepitud 
tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) registreerima kõik kolmandatele 
isikutele kasutamiseks edastatud 
geneetiliste ressursside proovid ja kogu 
nendega seotud teabe;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused ning juurdepääsu 
ja tulu jaotamise kontaktisikud annavad 
nõu üldsusele ja võimalikele kasutajatele, 
kes otsivad teavet käesoleva määruse ning 
konventsiooni ja Nagoya protokolli 
asjaomaste sätete rakendamise kohta 
ELis.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kasutajad kinnitavad artikli 6 lõike 1 
kohaselt kindlaks määratud pädevatele 
asutustele, et nad järgisid artiklit 4 ja 
esitavad seda tõendava teabe järgmistel 
juhtudel: 

(a) eelneva informeeritud nõusoleku 
taotlemisel ja vastastikku kokkulepitud 
tingimuste kehtestamisel;
(b) rahaliste vahendite saamisel 
teadusuuringute jaoks, mis on seotud 
geneetiliste ressursside ja geneetiliste 
ressurssidega seotud traditsiooniliste 
teadmiste kasutamisega; 
(c) asjaomaselt riiklikult, piirkondlikult 
või rahvusvaheliselt asutuselt patendi või 
uue taimesordi õiguste kaitse taotlemisel, 
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mis hõlmab muu hulgas juurdepääsetud 
geneetilisi ressursse, tooteid, sh derivaate 
ja biotehnoloogia kasutamisest tulenevaid 
protsesse või geneetiliste ressurssidega 
seotud traditsioonilisi teadmisi; 
(d) geneetiliste ressursside või nendega 
seotud traditsiooniliste teadmiste põhjal 
välja töötatud tootele turustamisloa 
taotlemisel või 
(e) juhul, kui turustamisluba ei ole vaja, 
sellealase äritegevuse ajal.

Or. en

Selgitus

Oluline on tõhustada kasutajapoolse nõuete täitmise jälgimist, et tagada järelevalveahela 
terviklikkus ja seeläbi jälgitavus ja õiguskindlus kõikide jaoks. Muudatusettepanekuga 
luuakse kontrollpunktid järelevalveahela otsustavates etappides, samal ajal muudetakse kogu 
protsess sujuvamaks ja püütakse ennetada võimalikke lünki.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused edastavad komisjonile
iga kahe aasta järel lõigete 1 ja 2 alusel 
saadud teabe. Komisjon koostab saadud 
teabest kokkuvõtte ja teeb selle
kättesaadavaks juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabevõrgustikule.

3. Pädevad asutused kontrollivad punktide 
b kuni e kohaselt edastatud teavet ja
edastavad komisjonile kolme kuu jooksul 
käesoleva artikli alusel saadud teabe.
Komisjon koostab kolme kuu jooksul
saadud teabest kokkuvõtte ja teeb
rahvusvaheliselt tunnustatud 
vastavussertifikaadi jaoks vajaliku teabe
kättesaadavaks juurdepääsu ja tulu 
jaotamise teabevõrgustikule ja üldsusele, 
hõlpsalt kasutatavas avatud vormingus 
ning internetipõhiselt.

Or. en

Selgitus

Oluline on viia tekst kooskõlla Nagoya protokolliga, eelkõige protokolli artiklis 17 
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määratletud rahvusvaheliselt tunnustatud vastavussertifikaadi saamise kriteeriumidega.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes kasutajate ühendus võib 
esitada komisjonile taotluse, et tema 
arendatud ja jälgitavat menetluste, 
vahendite või mehhanismide kogumit 
tunnustataks parima tavana. Taotlusele 
lisatakse tõendavad materjalid ja andmed.

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

Or. en

Selgitus

Kõik asjaomased osalejad peaksid saama teha ettepanekuid parimate tavade kohta. See 
kehtib eriti põhja-lõuna organisatsioonide, kohalike ja põliskogukondade, bioloogilist 
mitmekesisust kaitsvate organisatsioonide ja kasutajaorganisatsioonide kohta, kes juba 
kohaldavad tulu jaotamise põhimõtet ja on asjaga otseselt seotud. Muudatusettepaneku 
eesmärk on ergutada edasipüüdlike parimate tavade kasutamist, mis on kooskõlas 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse eesmärgiga.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab iga taotlust, võttes 
vajaduse korral arvesse taotleja, 
asjaomaste pakkujate, kasutajate, 
ametiasutuste, institutsioonide, 
valitsusvaheliste ja valitsusväliste 
organisatsioonide, kohalike ja 
põliskogukondade ning teiste osalejate 
esitatud teavet ja tõendeid. Komisjon 
tunnustab menetluste, vahendite või 
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mehhanismide kogumit parima tavana, kui 
ta leiab kasutajate ühenduse esitatud 
andmete ja tõendite põhjal, et tõhusa 
rakendamise korral võimaldavad 
asjaomased menetlused, vahendid või 
mehhanismid kasutajal täita artiklites 4 ja 7 
sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriikide pädevatelt asutustelt 
või muudelt allikatelt saadud tõenditest 
ilmnevad korduvad juhtumid, mil parimat 
tava järginud kasutajatel on jäänud 
käesolevast määrusest tulenevad 
kohustused täitmata, uurib komisjon 
asjakohase kasutajate ühendusega kõnelusi 
pidades, kas need korduvad nõuete 
täitmata jätmise juhtumid on märk parima 
tava võimalikest puudujääkidest. 

4. Kui liikmesriikide pädevatelt asutustelt 
või muudelt allikatelt saadud tõenditest 
ilmnevad juhtumid, mil parimat tava 
järginud kasutajatel on jäänud käesolevast 
määrusest tulenevad kohustused täitmata, 
uurib komisjon asjakohase kasutajate 
ühendusega kõnelusi pidades, kas need 
nõuete täitmata jätmise juhtumid on märk 
parima tava võimalikest puudujääkidest. 

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon tühistab parima tava 
tunnustuse, kui ta on kindlaks teinud, et 
asjaomase tava muudatustega on piiratud 
kasutaja suutlikkust täita artiklites 4 ja 7 
sätestatud tingimusi või kui korduv nõuete 
täitmata jätmine kasutajate poolt on seotud 
kõnealuse tava puudujääkidega.

5. Komisjon tühistab parima tava 
tunnustuse, kui ta on kindlaks teinud, et 
asjaomase tava muudatustega on piiratud 
kasutaja suutlikkust täita artiklites 4 ja 7 
sätestatud tingimusi või kui nõuete täitmata 
jätmine kasutajate poolt on seotud 
kõnealuse tava puudujääkidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused teevad kontrolle, et 
teha kindlaks, kas kasutajad täidavad 
artiklites 4 ja 7 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused teevad kontrolle, et 
teha kindlaks, kas kasutajad täidavad 
artiklites 4 ja 7 sätestatud nõudeid ning et 
vajaduse korral veenduda, et kasutajad 
deklareeritud parimaid tavasid tõhusalt 
rakendavad.

Or. en

Selgitus

Kui riskipõhise lähenemisviisi alusel toimuva kontrolli puhul võetakse arvesse ka parimate 
tavade rakendamist, siis peavad pädevad asutused kontrollima ka seda, kas tunnustatud 
parima tava menetlusi, vahendeid või mehhanisme tõhusalt rakendatakse.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uuritakse meetmeid, mida kasutaja 
võtab vajaliku hoolsuse rakendamiseks 
kooskõlas artikliga 4;

(a) uuritakse meetmeid, mida kasutaja 
võtab artikli 4 nõuete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Nõuete täitmise kontrollimine peab hõlmama kõiki artikli 4 elemente, sealhulgas 
biopiraatluse keeld.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uuritakse dokumente ja registreid, mis 
tõendavad artikli 4 kohast vajaliku 
hoolsuse rakendamist konkreetsete 
kasutamiste puhul;

(b) uuritakse dokumente ja registreid, mis 
tõendavad artikli 4 nõuetele vastavust
konkreetsete kasutamiste puhul;
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Or. en

Selgitus

Nõuete täitmise kontrollimine peab hõlmama kõiki artikli 4 elemente, sealhulgas 
biopiraatluse keeld.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kontrollide tulemusel avastatakse puudusi, 
võib pädev asutus, ilma et see piiraks 
artikli 11 kohaldamist, väljastada teate 
selle kohta, et kasutaja peab võtma 
parandusmeetmeid.

7. Kui käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3
osutatud kontrollide või artikli 7 lõike 2 
kohase kontrolli tulemusel avastatakse 
puudusi, võib pädev asutus, ilma et see 
piiraks artikli 11 kohaldamist, väljastada 
teate selle kohta, et kasutaja peab võtma 
parandusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Juhul kui kasutaja ei anna positiivseid või 
rahuldavaid vastuseid ning avastatud 
puuduste iseloomust sõltuvalt võivad 
liikmesriigid võtta kohe ajutisi meetmeid, 
sh arestida ebaseaduslikult omandatud 
geneetilised ressursid ja peatada
konkreetse kasutamise, sh geneetilistel 
ressurssidel või nendega seotud 
traditsioonilistel teadmistel põhinevate 
toodete turustamise.

Or. en
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Selgitus

Määrus peab ergutama kasutajaid puudusi kõrvaldama. Tuleb täpsustada, et kasutamise 
peatamine hõlmab võimalust kõrvaldada turult biopiraatlusest tulenevad tooted.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon on volitatud vastu võtma 
rakendusakte, millega nähakse ette 
käesoleva artikli lõigete 1–7 rakendamise 
kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

8. Komisjonile antakse artikli 14 b 
kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega nähakse ette käesoleva 
artikli lõigete 1–7 rakendamise kord.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on kasutajapoolse nõuete täitmise kontrollimise menetluste 
kehtestamiseks ja riskipõhise lähenemisviisi rakendamiseks asjakohasemad, sest nimetatud 
aktid täiendavad määruse vähemolulisi sätteid.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse 
kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ.

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse 
kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ hõlpsalt 
kasutatavas avatud vormingus ja 
internetipõhiselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahatrahvid; (a) rahatrahvid, mis on proportsionaalsed 
asjaomaste geneetiliste ressursside 
kasutamise väärtusega ja jätavad 
vastutavad isikud vähemalt tulemuslikult 
ilma toime pandud rikkumisega saadud 
majanduslikust kasust, ning mida 
korduva rikkumise korral suurendatakse;

Or. en

Selgitus

Tõhususe huvides peavad trahvid jätma vastutavad isikud vähemalt ilma rikkumisega saadud 
majanduslikust kasust. Selle põhimõtte leiab ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 
(ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta) artiklist 46.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) konkreetse kasutamise kohene 
peatamine;

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

Or. en

Selgitus

 Tuleb täpsustada, et kasutamise peatamine hõlmab võimalust kõrvaldada turult 
biopiraatlusest tulenevad tooted.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon püüab saavutada 
kokkulepped Euroopa Patendiameti ja 
Maailma Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooniga, tagamaks et 
patenditaotlused sisaldavad viidet 
geneetilistele ressurssidele ja nende 
päritolule.

Or. en

Selgitus

Kuigi Euroopa Patendiamet ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon oleksid 
mõistlikud kontrollpunktid Nagoya protokollile vastavuse kontrollimiseks, jääb see käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja. Komisjon peaks sellegipoolest püüdma saavutada nende 
organisatsioonidega kokkulepped, tagamaks et patenditaotlused sisaldavad viidet 
geneetilistele ressurssidele ja nende päritolule.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ELi platvorm aitab ühtlustada 
juurdepääsutingimusi ELis seeläbi, et 
arutatakse nendega seotud küsimusi, sh 
liikmesriikide juurdepääsusüsteemide 
ülesehitus ja tulemuslikkus, selliste 
teadusuuringute edendamine, mis aitavad 
kaasa bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 
ja säästvale kasutamisele, eelkõige 
arenguriikides, lihtsustatud juurdepääs 
mitteärilistel eesmärkidel tehtavate 
teadusuuringute jaoks, ELis asuvate 
kogude juurdepääsutavad, ELi 
sidusrühmade juurdepääs kolmandates 
riikides ja parimate tavade vahetamine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Nagoya protokolli artikliga 8.

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtavad meetmeid nende kasutajate 
toetamiseks, kes aitavad kaasa bioloogilise 
ja kultuurilise mitmekesisuse 
säilitamisele, kuid kellel on piiratud 
vahendid usaldusväärsete kogude hulka 
pääsemiseks;

Or. en

Selgitus

Et vältida kogude ebavõrdset olukorda, peaksid liikmesriigid ja komisjon võtma meetmeid, et 
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aidata piiratud vahenditega kogudel saada usaldusväärsete kogude hulka.

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse määrusesse Nagoya protokolli artikli 18 sätted, et 
tagada õiguskaitse kättesaadavus. Vastav säte sisaldub ka juurdepääsu ja tulu jaotamist 
käsitlevates Taani õigusaktides.

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) ergutavad kasutajaid ja pakkujaid 
suunama geneetiliste ressursside 
kasutamisest või hilisemast turustamisest 
saadavat otsest tulu bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsesse ja selle 
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komponentide säästvasse kasutamisse.

Or. en

Selgitus

Geneetiliste ressursside kasutamisest saadavat tulu tuleks kasutada bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks, nagu on sätestatud Nagoya protokolli artiklis 9.

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) toetavad taotluse korral 
piirkondlikku koostööd tulu jaotamisel 
seoses piiriüleste geneetiliste ressursside 
ja nendega seotud traditsiooniliste 
teadmistega.

Or. en

Selgitus

Liikide ja traditsiooniliste teadmiste levik ei järgi sageli riigipiire. Et vältida 
kauplemissüsteemi, millega tekitatakse ebalojaalne konkurents samade geneetiliste 
ressursside osas, peaks EL asjaomaste poolte taotlusel toetama koostöömehhanismide loomist 
tulu õiglaseks ja erapooletuks jaotamiseks kõikide asjaomaste osaliste vahel, nagu on 
määratletud Nagoya protokolli artiklis 11.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi tulu jaotamise fond
1. Luuakse ELi tulu jaotamise fond 
(edaspidi „fond”).
2. Fond saab tulu artikli 4 lõike 1c 
rakendamisest.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
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artikli 14 b kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte bioloogilise mitmekesisuse 
kaitset kõikjal maailmas rahastava ELi 
tulu jaotamise fondi rakendamise ja
toimimise korra sätestamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuni luuakse Nagoya protokolli artikli 10 kohane rahvusvaheline mehhanism, peaks ELi tulu 
jaotamise fond ennetavalt koguma tulu mistahes rahalise tulu jaotamiselt, mis saadakse 
selliste geneetiliste ressursside kasutamisest või hilisemast turustamisest, mis pärinevad 
piirkondadest väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni või mille päritoluriiki ei ole võimalik 
määratleda.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 b
Delegeerimine

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Volitused võtta vastu artikli 4 lõikes 4 a, 
artikli 9 lõikes 8 ja artikli 14 a lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ... [artikli 
17 lõikes 1 osutatud kuupäev]. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase ajavahemiku möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist. 
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 4 lõikes 4 a, artikli 9 lõikes 8 
ja artikli 14 a lõikes 3 osutatud volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. 
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud artikli 4 lõike 4 a, artikli 9 lõike 8 
või artikli 14 a lõike 3 kohaselt, jõustub 
ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatamist või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid on vajalikud, et kehtestada eeskirjad tulu jaotamise kohta 
olukordades, kus geneetilised ressursid pärinevad väljaspool liikmesriikide jurisdiktsiooni 
asuvatest piirkondadest või kus geneetiliste ressursside päritoluriiki ei ole võimalik määrata, 
selleks, et kehtestada kasutajapoolse nõuete täitmise kontrollimise menetlused ja rakendada 
riskipõhist lähenemisviisi, ning ELi tulu jaotamise fondi loomiseks, kuna need aktid 
täiendavad määruse vähemolulisi sätteid. 
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Nõuandefoorum

Komisjon tagab, et määruse rakendamisel 
on tagatud liikmesriikide esindajate, 
asjakohaste pakkujaorganisatsioonide,
kasutajate ühenduste, valitsustevaheliste 
ja valitsusväliste organisatsioonide ning 
kohalike ja põliskogukondade esindajate 
tasakaalustatud osalus. Need pooled 
aitavad kaasa eelkõige artikli 4 lõike 5, 
artikli 9 lõike 8 ja artikli 14 a lõike 3 
kohaste delegeeritud õigusaktide 
sõnastamisele ja läbivaatamisele, artiklite 
5, 7 ja 8 rakendamisele ning vastastikku 
kokkulepitud tingimuste kehtestamise 
suuniste sõnastamisele ja läbivaatamisele. 
Pooled kohtuvad nõuandefoorumil. 
Komisjon kehtestab nimetatud foorumi
töökorra. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel ja sidusrühmi esindavatel organisatsioonidel peab olema võimalus määruse 
rakendamisel osaleda ja sellele kaasa aidata, sealhulgas osaleda delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide koostamisel. Eeskujuks on ökodisaini käsitleva direktiivi 2005/32/EÜ 
nõuandefoorum.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga kümne aasta järel pärast esimese 
aruande esitamist vaatab komisjon 
käesoleva määruse kohaldamist 
käsitlevatele aruannetele ja määruse 

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

kohaldamisel saadud kogemustele 
tuginedes läbi määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse. Oma aruannetes analüüsib 
komisjon eelkõige halduslikku mõju 
avalik-õiguslikele teadusasutustele, 
väikestele või keskmise suurusega 
ettevõtjatele ja mikroettevõtjatele. Samuti 
kaalub ta, kas on vaja täiendavaid ELi 
meetmeid geneetilistele ressurssidele ja 
nendega seotud traditsioonilistele 
teadmistele juurdepääsu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Direktiivi 2008/99/EÜ muutmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse vahenditega1

muudetakse alates ...* järgmiselt:
(1) Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt: 
„(j) biopiraatlus”
(2) A lisasse lisatakse järgmine taane:
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
määrus (EL) nr .../2013, milles 
käsitletakse juurdepääsu geneetilistele 
ressurssidele ning nende kasutamisest 
saadava tulu õiglast ja erapooletut 
jaotamist Euroopa Liidus”.
____________
* Väljaannete talitus, palun sisestada 
kuupäev üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist.
1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse vahenditega tuleks samuti ajakohastada 
ja lisada sinna kuriteona biopiraatlus, kui see on toime pandud ettekavatsetult või tõsise 
hooletuse tagajärjel.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikleid 4, 7 ja 9 hakatakse kohaldama 
üks aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva.

2. Artikli 4 lõikeid 1–4, artikleid 7 ja 9
hakatakse kohaldama üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en
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SELETUSKIRI

Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja 
erapooletu jaotamine (Nagoya protokoll): protokolli ratifitseerimine ELi poolt ja rakendamine 
ELis 2012/0278(COD)

Üldine taust

Bioloogilise mitmekesisuse kadumine toimub üha ulatuslikumalt ja üha kiiremini. On 
kindlaks tehtud, et maailmas ähvardab väljasuremise oht üht imetajaliiki neljast, üht linnuliiki 
kaheksast ja rohkem kui üht kahepaiksete liiki kolmest (IUCN, 2012). Viimase 50 aastaga on
halvenenud ligikaudu 60% ökosüsteemide olukord (FAO, 2010). Lisaks eetilistele ja 
moraalsetele küsimustele on sellisel allkäigul ka tohutu majanduslik ja sotsiaalne mõju:
aastaks 2050 moodustab kahju aastas 7% ülemaailmsest kogutoodangust (TEEB 2010).

Paradoksaalselt on just bioloogiline mitmekesisus teadusuuringute, tehnoloogiliste 
rakenduste, ravimi-, toiduaine- ja kosmeetikatööstuse ning muude valdkondade jaoks 
ammendamatuks uuenduste ja avastuste allikaks. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse on seega 
otsustavalt tähtis mitte ainult planeedi põhja- ja lõunapoolkera elanikkonna jaoks, vaid ka 
Euroopa sotsiaalmajandusliku elujõulisuse tagamiseks ning kõikide Euroopa kodanike jaoks, 
kes saavad bioloogilise mitmekesisuse kasutamisest otsest kasu.

Selleks et kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning sellega seotud kogukondi ja teadmisi, tuleb 
geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamisest saadav tulu 
jaotada õiglaselt ja erapooletult. Selline jaotamine peab aitama säilitada bioloogilist ja 
kultuurilist mitmekesisust in-situ ja tagama kohaliku elanikkonna jaoks ressursside 
jätkusuutliku kasutamise.

Seda eesmärki silmas pidades allkirjastati 2010. aastal bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste 10. konverentsi raames Nagoya protokoll, mis käsitleb geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist.

Raportööri ettepanek

Käesoleva komisjoni määruse ettepanekuga soovitakse rakendada Nagoya protokolli Euroopa 
Liidus. Raportööri jaoks on tähtis, et ELi määrus järgiks võimalikult täpselt kõneluse 
rahvusvahelise lepingu mõtet ja sisu.

Komisjon ettepanek on kindel alus, millele ehitada tõhus Euroopa tasandil süsteem. 
Sellegipoolest eeldab Nagoya protokolli täielik järgimine teatavate mehhanismide 
tõhustamist, nagu raportöör oma ettepanekutes esitab. Kui ressurssidele juurdepääs jäetakse 
liikmesriikide suveräänsuseks, on oluline luua selge ELi raamistik loodusressursside 
kasutamisest saadava tulu õiglaseks ja erapooletuks jaotamiseks. 

Euroopa Parlamendile tutvustatavas raporti projektis soovib raportöör reageerida täna 
teadaolevatele erinevatele olukordadele ja vajadustele, mida on väljendanud ja millele 
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ootavad lahendust Euroopa osalejad, aga ka meie partnerid kolmandates riikides.

Muudatusettepanekute eesmärk on tuua eelkõige kasu Euroopa kodanikele ja tagada 
jälgitavus ja eetika, rahvusvaheliste kohustuste täitmine ning tulu õiglane ja erapooletu 
jaotamine.

Selge õigusraamistiku vastuvõtmine tuleb kasuks kõikidele kasutajatele, nii era- kui avaliku 
sektori ettevõtjatele, kuna see tagab neile ühelt poolt püsiva juurdepääsu geneetilistele 
ressurssidele ja teiselt poolt õiguskindluse kogu kasutusahela ulatuses. 

Lisaks saavad avaliku ja erasektori kogud ja teadusinstituudid, kes on Euroopa kasutusahelas
peamised vahendajad, toetuda lihtsatele ja kohandatud eeskirjadele. On oluline, et käesolevat 
määrust kohaldataks kooskõlas Nagoya protokolli asjaomaste sätetega kõikide osalejate ja 
eelkõige mitteärilistel eesmärkidel teadusuuringute tegijate suhtes, sest nemad edastavad 
kasutajatele geneetilisi ressursse ja väärtuslikku teavet, millega seoses tuleb tagada jälgitavus 
ja õiguskindlus. 

Raportööri tehtud muudatusettepanekute eesmärk on tagada rahvusvaheline õiglus ja 
tarnijatest kolmandate riikide usaldus, mis soodustab kaubavahetust Euroopa Liidu 
kasutajariikidega. Kolmandate riikide geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu 
õiglane ja erapooletu jaotamine ei piirdu ainult rahalise kasu jaotamisega, vaid võimaldab 
keskkonnakaitset, sotsiaalset arengut ja ressursside säästvat kasutamist in-situ.

Peamised punktid

Geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutusahela 
parandamine
Kasutusahela terviklikkus on määrava tähtsusega, et tagada jälgitavus ja õiguskindlus 
kasutajate jaoks. See tähendab, et geneetilist ressurssi tuleb alati kasutada pakkujaga 
(tarnijaga) kokkulepitud tingimuste kohaselt. Kui kavandatakse algselt kokkulepitust erinevat 
kasutamist, tuleb eelnevalt sõlmida uus juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitlev leping, milles 
võetakse arvesse muudatusi.
Raportöör teeb ettepaneku säilitada kontrollpunktid turustamisloa taotlemisel ja era- või 
avaliku sektori teadusuuringute tegemiseks rahalise toetuse saamise ajal, et mitte seada 
riiklikke uurimisinstituute ja ülikoole ebasoodsasse olukorda. 
Samuti on oluline lisada teatamise kohustus juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitleva lepingu 
sõlmimisel, et oleks teada, millal geneetiline ressurss Euroopa süsteemi lisandub. 
Kehtestada tuleb ka pädevate asutuste poolne kontroll patenditaotluse esitamisel. See
puudutab eelkõige riikide patendiameteid aga ka Euroopa Patendiametit, kes käsitleb 
enamikku patente ja kellega Euroopa Liit peab kokkuleppele jõudma.
Kasutusahela parandamine võimaldab vältida kontrollimise tekitatavat halduslikku 
lisakoormust, kuna jälgitavus on kehtestatud selgete ja toimivate eeskirjadega. Lisaks 
võimaldab see vältida karistamist menetluse lõpus, näiteks kui ettevõtja taotleb turustusluba, 
pärast seda kui on investeerinud märkimisväärsed vahendid teadus- ja arendustegevusse, ning 
loa andmisest keeldutakse, kuna ettevõtja kasutas geneetilisi ressursse ilma loata.

Läbipaistvuse ja õiguskindluse tõhustamine
Raportööri jaoks on otsustavalt tähtis punkt geneetiliste ressursside ebaseaduslik omandamine 
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ja kasutamine ehk biopiraatlus, mis tuleb ELis keelata. Sellised tavad on vastuolus õiglusega 
ja Euroopa Liidu väärtustega, tekitavad inimlikke tragöödiaid, kahjustavad Euroopa Liidu 
liikmesriikide rahvusvahelist mainet ja meie suhteid tarnijariikidega ning tekitavad õiguslikke 
probleeme ELi kasutajatele.
Hoolsusmeetmed eeldavad, et kasutajad võtavad kõik vajalikud meetmed kehtivate nõuete 
täitmiseks. Kuid seda mehhanismi tuleb tugevdada biopiraatluse keelamisega, et järk-järgult 
avalduks hoiatav mõju. Nende kahe vahendi koosmõju võimaldab suurendada usaldusväärsust 
ning muuta juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitlevad mehhanismid tõrgeteta toimivaks.
Selleks tuleb esitada biopiraatluse õiguslik määratlus ja kehtestada asjakohased karistused. 
Euroopa Liit saaks seeläbi vahendi, mis sarnaneks vahendiga, mille parlament kehtestas 2010. 
aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 995/2010, 
milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused.

Geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste uued kasutused ja 
järkjärguline nõuetega vastavusse viimine
Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ja Nagoya protokollis sätestatakse geneetiliste 
ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste mistahes kasutamisest saadava tulu 
õiglane ja erapooletu jaotamine. Raportöör teeb ettepaneku, et mistahes uue kasutuse puhul, 
mis tekib pärast käesoleva määruse jõustumist, sõlmitaks juurdepääsu ja tulu jaotamist 
käsitlev leping. Selline mehhanism võimaldab kõikide Euroopa geneetiliste ressursside 
kasutamise järkjärgult nõuetele vastavaks muuta. Suur osa maailma geneetilistest 
ressurssidest on juba Euroopa kogudes olemas. Komisjoni ettepanekus ei ole nende 
geneetiliste ressursside hõlmamist ette nähtud, mis võib tekitada probleeme, ning raportööri 
arvates on suurim probleem see, et mõned ebaseaduslikult omandatud ressursside kasutamise 
viisid võidakse nii seaduspäraseks muuta. Lisaks ei tohiks seada ebasoodsasse olukorda neid 
kasutajaid, kes juba kohaldavad tulu jaotamise põhimõtet võrreldes nendega, kes seda ei tee, 
samuti tuleks vältida olukorda, kus Euroopa kogus olemasoleva geneetilise ressurssiga seoses 
päritoluriigis enam tulu ei jaotata. Kõnealune mehhanism julgustab kolmandaid riike andma 
tagatistega ja püsivat juurdepääsu oma geneetilistele ressurssidele ja nendega seotud 
traditsioonilistele teadmistele.

ELi tulu jaotamise fond ja mitmepoolse globaalse mehhanismi tõhustamine 
Raportööri arvates on otsustavalt tähtis, et kasutajad võtaksid vajalikud meetmed, et sõlmida 
enne mistahes geneetiliste ressursside uut kasutamist juurdepääsu ja tulu jaotamist käsitlev 
leping. Sellegipoolest möönab ta, et mõnede geneetiliste ressursside päritolu on võimatu 
kindlaks määrata, näiteks selliste ressursside puhul, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsioon 
alla või nn ajalooliste ressursside puhul. Sellise olukorra lahendamiseks teeb raportöör 
ettepaneku luua ELi tulu jaotamise fond, mida geneetiliste ressursside kasutajad rahastavad, et 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust kogu maailmas. ELi fond võib aidata kaasa Nagoya 
protokolli artiklis 10 sätestatud tulu jaotamise mitmepoolse globaalse mehhanismi loomisele. 

Raportööri muudatusettepanekute eesmärk on kindlustada Euroopa Liidule koht ja 
juhtpositsioon käimasolevatel ja tulevastel rahvusvahelistel läbirääkimistel, edendades 
edasiviivaid seisukohti, et saavutada kiiresti kaugeleulatuvate sihtidega mitmepoolse 
globaalse mehhanismi loomine, mis aitaks lahendada bioloogilise mitmekesisuse kaitsega ja 
säästva kasutamisega seotud ülesandeid. 
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