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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja 
saatavuudesta sekä niiden käytöstä unionissa saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja 
tasapuolisesta jaosta
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0576),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0322/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin, Italian senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. maaliskuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Geenivaroilla eli sekä luonnollisten ja 
viljeltyjen taikka jalostettujen kantojen 
sisältämällä geenipoolilla on merkittävä ja
kasvava rooli monilla talouden aloilla, 
kuten elintarviketuotannossa, 
metsätaloudessa, lääkkeiden kehittämisessä 
sekä uusiutuvan energian biopohjaisten 
lähteiden kehittämisessä.

(2) Geenivaroilla eli sekä luonnollisten ja 
viljeltyjen taikka jalostettujen kantojen 
sisältämällä geenipoolilla on merkittävä ja 
kasvava rooli monilla talouden aloilla, 
kuten elintarviketuotannossa, 
metsätaloudessa, biotekniikassa,
lääkkeiden kehittämisessä ja tuotannossa, 
kosmetiikassa sekä energian biopohjaisten 
lähteiden kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen hallussa olevan 
perinteisen tietämyksen perusteella voidaan 
saada merkittävää tietoa, joka voi johtaa 
geenivarojen potentiaalisesti arvokkaiden
geneettisten tai biokemiallisten 
ominaisuuksien löytämiseen, mukaan 
luettuina alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen tietämys, innovoinnit 
ja käytännöt, jotka ilmentävät biologisen 
monimuotoisuuden suojelulle ja 
kestävälle käytölle tärkeitä perinteisiä 
elämäntyylejä. Näiden yhteisöjen 
oikeuksia sellaisina kuin ne on vahvistettu 
Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimuksessa nro 169 alkuperäis- ja 
heimokansoista ja 13 päivänä syyskuuta 
2007 hyväksytyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 
alkuperäiskansojen oikeuksien 
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julistuksessa olisi kunnioitettava ja 
unionin täytäntöönpanotoimilla olisi 
helpotettava tätä tavoitetta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 8 artiklaa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia. Alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt 
myötävaikuttavat suuresti biologisen monimuotoisuuden in situ -suojeluun perinteisen 
tietämyksen suojelun ja soveltamisen kautta, ja se olisi tunnustettava. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tärkeää palauttaa mieliin, että 
Euroopan patenttisopimuksen mukaan 
kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin taikka 
olennaisesti biologiseen menetelmään 
kasvien tai eläinten tuottamiseksi ei 
myönnetä patenttia. Kun keksinnöt 
perustuvat geenivaroihin tai geenivarojen 
osiin, sellaisissa patenttihakemuksissa, 
jotka kattavat muun muassa geenivarat, 
biotekniikan käytöstä johdetut tuotteet, 
myös johdannaiset, ja menetelmät tai 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen, olisi ilmoitettava geenivarat 
ja niiden alkuperä asianomaisille 
viranomaisille ja välitettävä ne 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Samaa 
velvoitetta olisi sovellettava uusiin 
kasvilajikeoikeuksiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää muistuttaa, että Euroopan patenttisopimuksen mukaan elollisille kohteille ei 
myönnetä patenttia. Avoimuuden ja toimivuuden sekä paremman valvonnan vuoksi 
geenivaroja ja niiden alkuperää koskevat tiedot olisi ilmoitettava patentin rekisteröinnin 
yhteydessä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Geenivaroja olisi suojeltava in situ ja 
käytettävä kestävällä tavalla ja niiden 
käytöstä saatavat hyödyt olisi jaettava 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Tällä tuettaisiin köyhyyden poistamista ja 
siten Yhdistyneiden kansakuntien 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista, 
kuten 29 päivänä lokakuuta 2010 
yleissopimuksen osapuolien hyväksymän 
biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liittyvän geenivarojen 
saantia ja saatavuutta sekä niiden 
käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa 
koskevan Nagoyan pöytäkirjan 
johdannossa todetaan. Yleissopimuksen 
osapuolina unioni ja useimmat sen 
jäsenvaltioista ovat allekirjoittaneet 
Nagoyan pöytäkirjan. Olisi tuettava 
valmiuksia panna pöytäkirja tehokkaasti 
täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi unohtaa, kuinka suuri osa maailman väestöstä on suoraan riippuvainen biologisesta 
monimuotoisuudesta tulonlähteenä. Geenivaroja koskevan väärän lähestymistavan 
soveltamisen seuraukset maailman köyhimmillä alueilla olisivat tuhoisia niiden asukkaille. 
Nagoyan pöytäkirjassa myönnetään tämä, ja siksi sitä olisi sovellettava asianmukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan teksti vastaamaan biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen 15 artiklaa.

Tarkistus 6

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 

(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 
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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.

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 ja 
myöhemmästä kaupallistamisesta
saatavien hyötyjen jakamista.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Biopiratismi, jossa joko hankitaan 
luvattomasti geenivaroja tai käytetään 
luvattomasti tai kaupallistetaan
geenivaroihin tai niihin liittyvään 
perinteiseen tietämykseen perustuvia 
tuotteita, olisi kiellettävä ja siitä olisi 
määrättävä rikosoikeudellisia 
rangaistuksia ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/99/EY1 mukaisesti.
_______________
1EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Perustelu

Jotta oltaisiin tehokkaita, asianmukaista huolellisuutta on tuettava laittomasti hankittujen 
geenivarojen käytön tai kaupallistamisen kieltämisellä. Rangaistuksia ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä olisi myös päivitettävä niin, että 
biopiratismista tulee rangaistava, jos teot on tehty joko tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Tällä asetuksella luotua kehystä 
tarvitaan myös säilyttämään geenivarojen 
saatavuuteen ja niistä saatavien hyötyjen 
jakoon osallistuvien osapuolten, 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
sekä sidosryhmien välinen luottamus ja 
lisäämään sitä.
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Or. en

Perustelu

Suurimmassa osassa tapauksia geenivarat sijaitsevat etelän maissa, joissa väestöllä on usein 
läheinen yhteys biologiseen monimuotoisuuteen. Toimivalla asetuksella lisätään ulkoisten 
kumppaniemme luottamusta, minkä avulla eurooppalaisille käyttäjille varmistetaan 
geenivarojen kestävä saatavuus.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi on 
tärkeää, että sääntöjä, joilla pannaan 
täytäntöön Nagoyan pöytäkirja, 
sovellettaisiin ainoastaan sellaiseen 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen uuteen 
hankintaan tai uuteen käyttöön, joka 
tapahtuu tai joka aloitetaan sen jälkeen, 
kun Nagoyan pöytäkirja tulee voimaan 
EU:ssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kattaa kaikki geenivarojen käyttötoiminnot, joihin on sitouduttu kansainvälisellä 
tasolla biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
nojalla. 

Tarkistus 11

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 

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

kehittämiseen, johon kuuluu myös 
Nagoyan osapuolimaassa hankituista 
geenivaroista johdettujen eristettyjen 
aineiden tutkimus ja kehitys. Tutkimuksen 
ja kehityksen olisi ymmärrettävä 
tarkoittavan geenivarojen koostumuksen 
geneettistä tai biokemiallista tutkimusta 
faktojen vahvistamiseksi ja johtopäätösten 
tekemiseksi, mukaan luettuna 
innovointien ja käytännön sovellusten 
luominen.

Or. en

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan yhteydessä termi ”tutkimus ja kehitys” perustuu IUCN Explanatory 
Guiden mukaan Oxford Dictionaryn määritelmiin ja termin tavanomaiseen merkitykseen, jota 
sovelletaan valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Tällä hetkellä olemassa ei ole 
kansainvälisesti sovittua määritelmää 
”geenivaroihin liittyvästä perinteisestä 
tietämyksestä” tai alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen ”hallussa” olevasta 
tietämyksestä. Näiden termien ja 
käsitteiden kansainvälisistä määritelmistä 
neuvotellaan Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön hallitustenvälisessä 
komiteassa.

Or. en
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Perustelu

Nagoyan pöytäkirjalla ei rajoiteta geenivaroihin liittyvää perinteistä tietämystä keskinäisesti 
sovittuihin ehtoihin.

Tarkistus 13

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. 
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.

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

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen selkärankansa olevaa asianmukaista huolellisuutta ei pitäisi vesittää 
lisäämällä määritelmiä, joilla todellakin kavennetaan ja heikennetään sen soveltamisalaa. 
Heikennetty asianmukainen huolellisuus olisi vastoin Nagoyan pöytäkirjaa, joten sitä olisi 
vältettävä.

Tarkistus 14

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, 
riskiä siitä, että kyseinen käyttäjä ei 
noudata määräyksiä, ja oikeuttaako se 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
vähentämiseen. Saman olisi koskettava 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolten yhteisesti 
hyväksymiä parhaita käytäntöjä.

(16) Käyttäjien tai organisaatioiden, joilla 
on kiinnostusta geenivarojen käyttöön ja 
saatavuuteen ja hyötyjen jakamiseen ja 
niihin liittyvää asiantuntemusta,
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 kunhan ne ovat 
yhdenmukaisia Nagoyan pöytäkirjan ja 
tämän asetuksen kanssa. 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, riskiä siitä, että kyseinen 
käyttäjä ei noudata määräyksiä, ja 
oikeuttaako se 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
vähentämiseen. Saman olisi koskettava 
Nagoyan pöytäkirjan osapuolten yhteisesti 
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hyväksymiä parhaita käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien merkittävien toimijoiden olisi voitava ehdottaa parasta käytäntöä. Tämä pätee 
erityisesti Nord-South-organisaatioihin, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen edustajiin, 
biologista monimuotoisuutta suojeleviin organisaatioihin ja käyttäjäorganisaatioihin, jotka jo 
soveltavat hyötyjen jakamisen periaatetta ja ovat suoraan osallisina. Tarkistuksella pyritään 
kannustamaan kunnianhimoisten parhaiden käytäntöjen soveltamiseen tavoitteena olevan 
biologisen monimuotoisuuden suojelun mukaisesti.

Tarkistus 15

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 
ja esittää siitä todisteet. Sopivia vaiheita 
kyseisille ilmoituksille ovat 
ennakkosuostumuksen ja keskinäisesti 
sovittujen ehtojen vahvistaminen, julkisen 
tutkimusrahoituksen vastaanottaminen, 
teollis- ja tekijänoikeuksien haku 
asianmukaisilta kansallisilta, alueellisilta 
tai kansainvälisiltä laitoksilta, luvan 
pyytäminen geenivarojen perusteella 
kehitetyn tuotteen saattamiselle 
markkinoille, tai kaupallistaminen, jonka 
yhteydessä lupaa tuotteen saattamiselle 
markkinoille ei vaadita. Ilmoitus, joka 
tehdään haettaessa teollis- ja 
tekijäoikeuksia tai pyydettäessä lupaa 
markkinoille saattamiseen, ei sinänsä 
muodostaisi hyväksymismenettelyn osaa ja 
se osoitettaisiin suoraan tämän asetuksen 
nojalla perustetuille viranomaisille.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää tehostaa käyttäjien säännösten noudattamisen valvontaa, jotta voidaan varmistaa 
asiakasketjun eheys ja antaa siten kaikille takeet jäljitettävyydestä ja oikeusvarmuudesta. 
Tarkistuksella otetaan käyttöön asiakasketjun tärkeimpien vaiheiden tarkastukset samalla kun 
prosessista tehdään sujuvampi ja mahdolliset porsaanreiät vältetään.

Tarkistus 16

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. Monissa 
tapauksissa käyttö tai kaupallistaminen 
saattaisi edellyttää uutta 
ennakkosuostumusta ja keskinäisesti 
sovittuja ehtoja.

Or. en

Perustelu

Käyttäjien on kunnioitettava koko ajan asiakasketjua ja noudatettava ennakkosuostumusta ja 
keskinäisesti sovittuja ehtoja. Siksi on tärkeää määritellä selvästi, että käyttäjien on 
hankittava uudet ehdot tilanteessa, jossa on kyse uudesta käytöstä, joka poikkeaa keskinäisesti 
sovitusta ehdoista tai menee niitä pidemmälle.
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Tarkistus 17

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 parhaiten saatavilla olevia
toimittajia. Toimittajina niillä voi olla 
tärkeä rooli, kun autetaan muita käyttäjiä 
noudattamaan velvoitteitaan. Siksi 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.

Or. en

Perustelu

Kokoelmilla on tärkeä asema geenivarojen asiakasketjussa unionissa. Siksi niiden rooli 
toimittajina eikä hankkijoina on ilmoitettava selvästi ja vahvistettava niiden merkittävyys 
välittäjänä, joka on usein ketjun alkupäässä.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin olisi toimittava aktiivisesti 
sen varmistamiseksi, että hyötyjen 
jakamisen monenvälistä järjestelmää 
koskevan Nagoyan pöytäkirjan tavoitteet 
saavutetaan, jotta lisätään resursseja 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi ja sen osien kestäväksi 
käyttämiseksi maailmanlaajuisesti. 

Or. en

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tuella käydään parhaillaan
kansainvälisiä neuvotteluja maailmanlaajuisen monenvälisen järjestelmän 
täytäntöönpanemiseksi Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklan mukaisesti. Unioni osallistuu näihin 
neuvotteluihin, ja sen olisi osoitettava sitoumuksensa tavoitteidensa täytäntöönpanoon 
unionin hyötyjenjakamisrahaston kautta monenvälisen mekanismin perustamiseen saakka, 
jotta biologisen monimuotoisuuden suojelua tuettaisiin maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Unionin olisi pantava täyteen 
Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa 
tarkoitettu hyötyjen jaon periaate siihen 
saakka, kunnes pöytäkirjassa vahvistettu 
maailmanlaajuinen monenvälinen 
järjestelmä perustetaan. Kunnes 
monenvälinen järjestelmä perustetaan, 
olisi perustettava unionin 
hyötyjenjakamisrahasto, johon kerätään 
hyötyjenjakomaksut ja kanavoidaan ne 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun 
maailmanlaajuisesti. Komissiolle olisi 
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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 asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa suuntaviivat, jotka liittyvät delegoituja säännöksiä jäsenvaltioiden 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta hankittujen geenivarojen hyötyjen jakamisen alalla tai 
tilanteisiin, joissa geenivarojen alkuperämaata tai keskinäisesti sovittuja ehtoja 
ennakkosuostumusta, noudattamismekanismia ja unionin hyötyjenjakamisrahastoa ei voida 
varmistaa. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
-1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on 
geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako 
ja näin biologisen monimuotoisuuden 
suojelun ja sen osien kestävän käytön 
edistäminen biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen (jäljempänä 
'yleissopimus') tavoitteiden mukaisesti.



PR\932319FI.doc 21/55 PE508.195v01-00

FI

Or. en

Perustelu

On tärkeää palauttaa mieliin Nagoyan pöytäkirjan 1 artiklan tavoite ja sen alkuperänä oleva 
tavoite, joka sisältyy biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen. 

Tarkistus 21

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 geenivaroihin 
sekä geenivaroihin liittyvään perinteiseen 
tietämykseen, jotka on hankittu tai käytetty
sen jälkeen, kun Nagaoyan pöytäkirja on 
tullut voimaan unionissa. Sitä sovelletaan 
myös kyseisten geenivarojen käytöstä sekä 
sovelluksista ja kaupallistamisesta 
saataviin hyötyihin sekä geenivaroihin 
liittyvään perinteiseen tietämykseen. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää kattaa kaikki geenivarojen käyttötoiminnot, joihin on sitouduttu kansainvälisellä 
tasolla biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
nojalla. Yleissopimuksen 15 artiklan ja Nagoyan pöytäkirja 5 artiklan mukaan geenivarojen 
käytöstä sekä myöhemmistä sovelluksista ja kaupallistamisesta saatavat hyödyt on jaettava 
oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
geenivaroihin eikä ainoastaan valtioiden täysivaltaisten oikeuksien piiriin kuuluviin 
geenivaroihin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3) ”geenivaroilla” tarkoitetaan geneettistä 
ainesta, joka on tai saattaa olla arvokasta 
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tai joka on sen johdannainen;

Or. en

Perustelu

Johdannaiset ovat huomattava osa geenivaroja, ja asetuksen olisi katettava ne selvästi.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään Nagoyan pöytäkirjan 2 artiklan määritelmä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4) ”saatavuudella” tarkoitetaan 
geenivarojen ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen hankintaa 
noudattaen näiden geenivarojen 
alkuperämaassa sovellettavia kansallisia 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskevia 
säädöksiä tai määräyksiä.
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Or. en

Tarkistus 25

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 tai geenivaroihin liittyvää 
perinteistä tietämystä tai kaupallistaa 
geenivaroja tai geenivaroihin perustuvia 
tuotteita tai geenivaroihin liittyvää 
perinteistä tietämystä; 

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa paremmin Nagoyan pöytäkirjaa ja selventää, että käyttötoiminnot 
kattavat sekä käytön että kaupallistamisen. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6) ”geenivarojen käytöllä” tarkoitetaan 
geenivarojen geneettisten ja/tai 
biokemiallisten koostumusten tutkimusta ja 
kehittämistä, myös biotekniikan 
soveltamisen kautta;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään Nagoyan pöytäkirjan 2 artiklan määritelmä.
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Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

6 a) ”biotekniikalla” tarkoitetaan sellaista 
tekniikan sovellusta, jossa käytetään 
biosysteemejä, eläviä eliöitä tai niiden 
johdannaisia tuotteiden tai prosessien 
kehittämiseen tai muunteluun tiettyyn 
tarkoitukseen;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään Nagoyan pöytäkirjan 2 artiklan määritelmä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

6 b) ”tutkimuksella ja kehityksellä”
tarkoitetaan geenivarojen koostumuksen 
geneettistä tai biokemiallista tutkimusta 
faktojen vahvistamiseksi ja johtopäätösten 
tekemiseksi, mukaan luettuna 
innovointien ja käytännön sovellusten 
luominen;

Or. en

Perustelu

Termi ”tutkimus ja kehitys” on määritelty IUCN Explanatory Guide to the Nagoya Protocol -
ohjeen sivun 65 mukaisesti.
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Tarkistus 29

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;

8) ”geenivaroihin liittyvällä perinteisellä 
tietämyksellä” tarkoitetaan 
alkuperäiskansan ja paikallisyhteisön 
perinteistä tietämystä, jolla on merkitystä 
geenivarojen käytölle;

Or. en

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjalla ei rajoiteta geenivaroihin liittyvää perinteistä tietämystä keskinäisesti 
sovittuihin ehtoihin.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

8 a) ”laittomasti hankituilla 
geenivaroilla” tarkoitetaan geenivaroja ja 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen hankkimista vastoin 
sovellettavaa kansainvälistä ja kansallista 
lainsäädäntöä tai sääntelyvaatimuksia, 
jotka koskevat saatavuutta ja hyötyjen 
jakoa alkuperämaassa; 

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä on tarpeellinen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetun kiellon vahvistamiseksi.
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Tarkistus 31

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

Perustelu

Tämä määritelmä on tarpeellinen 14 artiklan 1 kohdassa vahvistetun kiellon vahvistamiseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ”kansainvälisesti tunnustetulla 
vaatimustenmukaisuustodistuksella”
tarkoitetaan lupaa tai vastaavaa asiakirjaa, 
jonka toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on myöntänyt Nagoyan 
pöytäkirjan 6 artiklan 3 kohdan e 
alakohdan mukaisesti ja joka saatetaan 
saatavuuden ja hyötyjen jaon 
tiedonvälitysjärjestelmän saataville;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ”saatavuuden ja hyötyjen jaon (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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tiedonvälitysjärjestelmällä” tarkoitetaan 
maailmanlaajuista Nagoayn pöytäkirjan 
14 artiklan 1 kohdan mukaista saatavuuden 
ja hyötyjen jaon tiedonvälitysjärjestelmää.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Biopiratismi on kielletty unionissa. 

Or. en

Perustelu

Jotta oltaisiin tehokkaita, asianmukaista huolellisuutta on tuettava laittomasti hankittujen 
geenivarojen käytön tai kaupallistamisen kieltämisellä. Tämä tarkistus noudattaa vastaavia 
tilanteita, jotka sisältyvät puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta annettuun asetukseen (EU) N:o 995/2010, EUVL L 295, 
12.11.2010, s. 23. 

Tarkistus 35

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 

Käyttäjien on harjoitettava asianmukaista 
huolellisuutta sen varmistamiseksi, että 
geenivarat ja geenivaroihin liittyvä 
perinteinen tietämys hankitaan
ennakkosuostumuksen mukaisesti ja 
keskinäisesti sovittuihin ehtoihin 
perustuen siten kuin on määritelty
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevissa 
säädöksissä tai määräyksissä ja että 
hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti näiden ehtojen mukaisesti. 
Käyttäjien on haettava, säilytettävä ja 
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saatavuudelle ja hyötyjen jakamiselle. siirrettävä muille käyttäjille kaikki tiedot ja 
asiakirjat, joilla on merkitystä 
saatavuudelle ja hyötyjen jakamiselle sekä 
tämän asetuksen säännösten 
noudattamiselle.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi on tärkeää mainita ennakkosuostumus ja keskinäisesti sovitut ehdot ja 
varmistaa, että kaikki käyttäjien käyttämien geenivarojen vaatimustenmukaisuutta koskevat 
asiakirjat ja tiedot välitetään asianmukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Geenivaroja ja niihin liittyvää 
perinteistä tietämystä siirretään toisille 
käyttäjille vain ennakkosuostumuksen ja 
keskinäisesti sovittujen ehtojen 
mukaisesti. Käyttäjät voivat käyttää 
saatua ainesta vain alkuperäisten 
sovittujen ehtojen mukaisesti. Jos 
ennakkosuostumus ja keskinäisesti sovitut 
ehdot puuttuvat tai käyttäjät käyttävät 
etukäteen geenivaroja tai perinteistä 
tietämystä ehdoin, joita ei ole sisällytetty 
alkuperäisiin ehtoihin, niiden on haettava 
uutta ennakkosuostumusta 
alkuperämaalta ja uusia keskinäisesti 
sovittuja ehtoja ennen uuden käytön 
aloittamista.

Or. en

Perustelu

Käyttäjien on kunnioitettava koko ajan asiakasketjua ja noudatettava ennakkosuostumusta ja 
keskinäisesti sovittuja ehtoja. Siksi on tärkeää määritellä selvästi, että käyttäjien on 
hankittava uudet ehdot tilanteessa, jossa on kyse uudesta käytöstä, joka poikkeaa keskinäisesti 
sovitusta ehdoista tai menee niitä pidemmälle.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kansallisen oikeudenkäyttöalueen 
ulkopuolelta olevien 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 
Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa 
vahvistettu maailmanlaajuinen 
monenvälinen järjestelmä perustetaan. 

Or. en

Perustelu

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirja tavoitteiden 
mukaisesti hyötyjen jakoa ei pitäisi rajoittaa tilanteisiin, joissa on mahdollista vahvistaa 
keskinäisesti sovitut ehdot. Tämä koskee pääasiassa kansainvälisten vesien geenivaroja ja 
historiallisia varoja. Näistä varoista peräisin oleva hyötyjen jako olisi osoitettava unionin 
rahastolle, joka vastaa biologisen monimuotoisuuden suojelusta maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

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

5) tilanteen mukaan saatavuutta koskevat 
päätökset ja keskinäisesti sovitut ehdot 
sekä hyötyjen jakoa koskevat järjestelyt;

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttäjien on säilytettävä saatavuutta ja 
hyötyjen jakoa koskevat tiedot 
kahdenkymmenen vuoden ajan käyttöajan
loppumisesta.

3. Käyttäjien on säilytettävä saatavuutta ja 
hyötyjen jakoa koskevat tiedot 
kahdenkymmenen vuoden ajan käyttö- tai 
kaupallistamisajan loppumisesta.

Or. en

Tarkistus 40

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 ja geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen saatavuuden sekä 
niiden käytöstä saatavien hyötyjen 
jakamisen osalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 1, 1 a ja 
1 b kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 b artiklan 
mukaisesti ...*, jotta voidaan vahvistaa 
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hyötyjen jakoa koskevat säännöt 
1 c kohdan mukaisesti. Määräyksissä on 
edellytettävä vähintään alan parhaisiin 
käytäntöihin perustuvien hyötyjen jakoa 
ja määritettävä ehdot muiden kuin 
rahallisten hyötyjen jaolle.
____________
* EUVL: kuusi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kytkeytyy 4 artiklan 1 c kohdan täytäntöönpanoon.

Tarkistus 42

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. Jotta edistetään tavoitetta, jonka 
mukaan toimitetaan vain sovellettavien 
vaatimusten mukaisesti hankittuja 
geenivaroja, perustetaan vapaaehtoinen 
unionin luotettavien kokoelmien 
järjestelmä. Komissio perustaa luotettavien 
kokoelmien unionin rekisterin ja ylläpitää 
sitä. Kyseisen rekisterin on oltava 
avoimessa muodossa, internetpohjainen, 
käyttäjille helposti saatavilla ja sen on 
sisällettävä niiden geenivarojen kokoelmat, 
jotka noudattavat unionin luotettavalle 
kokoelmalle asetettuja perusteita.

Or. en

Perustelu

On syytä täsmentää, että unionin luotettavien kokoelmien mekanismi on luonteeltaan 
vapaaehtoinen.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

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 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista 
koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä 
tilanteen mukaan keskinäisesti sovittuja 
ehtoja, joilla varmistetaan hyötyjen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pitämään kirjaa kaikista geenivaroista ja 
niihin liittyvistä tiedoista, jotka toimitetaan 
kolmansille henkilöille niiden käyttöä 
varten;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa käsittelevän 
tiedonvälityskeskuksen on annettava 
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neuvoja yleisölle ja mahdollisille 
käyttäjille, jotka etsivät tietoa tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta sekä 
yleissopimuksen ja Nagoyan pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta unionissa. 

Or. en

Tarkistus 46

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47

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 
noudattaneet 4 artiklaa ja toimittavat 
asiaan liittyvät tiedot
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a) vahvistaessaan ennakkosuostumusta ja 
keskinäisesti sovittuja ehtoja
b) vastaanottaessaan tutkimusrahoitusta, 
joka liittyy geenivarojen ja geenivaroihin 
liittyvän tietämyksen käyttöön 
c) hakiessaan asiaankuuluvissa 
kansallisissa, alueellisissa tai 
kansainvälisissä laitoksissa patentteja tai 
uusia kasvilajikeoikeuksia, jotka kattavat 
muun muassa hankitut geenivarat, 
biotekniikan käytöstä johdetut tuotteet, 
mukaan luettuina johdannaiset, ja 
menetelmät tai geenivaroihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen
d) pyytäessään lupaa markkinoille 
saattamiseen sellaista tuotetta varten, joka 
on kehitetty geenivarojen tai kyseisiin 
geenivaroihin liittyvän perinteisen 
tietämyksen perusteella, tai 
e) kaupallistamisen yhteydessä, jolloin 
lupaa tuotteen markkinoille saattamiselle ei 
vaadita. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehostaa käyttäjien säännösten noudattamisen valvontaa, jotta voidaan varmistaa 
asiakasketjun eheys ja antaa siten kaikille takeet jäljitettävyydestä ja oikeusvarmuudesta. 
Tarkistuksella otetaan käyttöön asiakasketjun tärkeimpien vaiheiden tarkastukset samalla kun 
prosessista tehdään sujuvampi ja mahdolliset porsaanreiät vältetään.

Tarkistus 48

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 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
todennettava b–e alakohdan mukaiset 
tiedot ja toimitettava tämän artiklan 
mukaisesti saadut tiedot komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa. Komissio 
tekee kolmen kuukauden kuluessa 
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tiedonvälitysjärjestelmän saataville. yhteenvedon vastaanotetuista tiedoista ja 
asettaa kansainvälisesti tunnustettua 
vaatimustenmukaisuustodistusta varten 
tarvittavat tiedot saatavuuden ja hyötyjen 
jaon tiedonvälitysjärjestelmän saataville 
sekä yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa avoimessa internetpohjaisessa 
muodossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä mukauttaa tekstiä Nagoyan pöytäkirjaan ja etenkin sen 17 artiklassa 
määritettyihin perusteisiin, jotka koskevat kansainvälisesti tunnustetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen saamista.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikä tahansa käyttäjien järjestö voi 
esittää komissiolle hakemuksen siitä, että 
järjestön kehittämä ja valvoma 
menetelmien, välineiden tai mekanismien 
yhdistelmä tunnustetaan parhaaksi 
käytännöksi. Hakemuksen tueksi on 
esitettävä todisteita ja tietoja. 

1. Mikä tahansa käyttäjien järjestö tai 
organisaatio, jolla on kiinnostusta 
geenivarojen käyttöön ja saatavuuteen ja 
hyötyjen jakamiseen ja niihin liittyvää 
asiantuntemusta, voi esittää komissiolle 
hakemuksen siitä, että järjestön kehittämä 
ja valvoma menetelmien, välineiden tai 
mekanismien yhdistelmä tunnustetaan 
parhaaksi käytännöksi. Hakemuksen tueksi 
on esitettävä todisteita ja tietoja.

Or. en

Perustelu

Kaikkien merkittävien toimijoiden olisi voitava ehdottaa parasta käytäntöä. Tämä pätee 
erityisesti Nord-South-organisaatioihin, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen edustajiin, 
biologista monimuotoisuutta suojeleviin organisaatioihin ja käyttäjäorganisaatioihin, jotka jo 
soveltavat hyötyjen jakamisen periaatetta ja ovat suoraan osallisina. Tarkistuksella pyritään 
kannustamaan kunnianhimoisten parhaiden käytäntöjen soveltamiseen tavoitteena olevan 
biologisen monimuotoisuuden suojelun mukaisesti.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio arvioi kunkin hakemuksen ja 
ottaa huomioon hakijalta, 
asiaankuuluvilta toimittajilta, käyttäjiltä, 
viranomaisilta, laitoksilta, 
hallitustenvälisiltä organisaatioilta, 
kansalaisjärjestöiltä sekä 
alkuperäiskansojen edustajilta ja 
paikallisyhteisöjen organisaatioilta ja 
muilta toimijoilta saadut tiedot ja todisteet 
tarpeellisessa määrin. 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.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. 

4. Mikäli jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tai muut lähteet esittävät 
näyttöä tapauksista, joissa parhaita 
käytäntöjä soveltavat käyttäjät eivät 
noudata tämän asetuksen mukaisia 
velvoitteitaan, komissio tutkii 
vuoropuhelussa kyseisten käyttäjien 
järjestöjen kanssa, osoittavatko määräysten 
rikkomiset mahdollisia parhaiden 
käytäntöjen puutteita. 
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Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 määräysten 
rikkomiset liittyvät käytännössä ilmeneviin 
puutteisiin.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen toteamiseksi, 
noudattavatko toimijat 4 ja 7 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen toteamiseksi, 
noudattavatko toimijat 4 ja 7 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia, ja soveltuvin osin 
sen tarkistamiseksi, että toimijat 
soveltavat tehokkaasti ilmoitettuja 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Jos parhaan käytännön soveltaminen otetaan huomioon tarkastusten riskiperusteisessa 
lähestymistavassa, toimivaltaisten viranomaisten olisi myös todennettava tunnustetun 
parhaan käytännön tehokkaat soveltamismenettelyt, -välineet tai -mekanismit. 
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Tarkistus 54

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 jäsenvaltiot voivat ottaa 
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 55

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. Lisätarkastuksia 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
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimus toimenpiteistä, jotka käyttäjä 
on toteuttanut harjoittaakseen 4 artiklan 
mukaista asianmukaista huolellisuutta;

a) tutkimus toimenpiteistä, jotka käyttäjä 
on toteuttanut noudattaakseen 4 artiklaa;

Or. en

Perustelu

Noudattamista koskevissa tarkastuksissa olisi käsiteltävä kaikkia 4 artiklan elementtejä, 
mukaan luettuna biopiratismin kieltäminen.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus asiakirjoista ja rekistereistä, 
jotka osoittavat, että tietyissä käyttäjän 
toiminnoissa on harjoitettu 4 artiklan 
mukaista asianmukaista huolellisuutta;

b) tutkimus asiakirjoista ja rekistereistä, 
jotka osoittavat, että tietyissä käyttäjän 
toiminnoissa on noudatettu 4 artiklaa;

Or. en

Perustelu

Noudattamista koskevissa tarkastuksissa olisi käsiteltävä kaikkia 4 artiklan elementtejä, 
mukaan luettuna biopiratismin kieltäminen.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tarkastusten perusteella 
todetaan puutteita, toimivaltaiset 

7. Jos tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen tarkastusten tai 7 artiklan 
2 kohdan mukaisen todentamisen 
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viranomaiset voivat antaa ilmoituksen 
korjaavista toimenpiteistä, jotka käyttäjän 
on toteutettava, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

perusteella todetaan puutteita, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä, 
jotka käyttäjän on toteutettava, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 59

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.

Jos käyttäjä ei anna myönteistä tai 
tyydyttävää vastausta, jäsenvaltiot voivat 
havaittujen puutteiden luonteesta riippuen
toteuttaa välittömiä väliaikaisia toimia, 
joita ovat muun muassa laittomasti 
hankittujen geenivarojen takavarikointi ja 
tiettyjen toimintojen, muun muassa 
geenivarojen ja niihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen kaupallistamisen,
keskeyttäminen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen avulla olisi kannustettava käyttäjiä kaikkien puutteiden korjaamiseen. Olisi syytä 
täsmentää, että tiettyjen toimintojen keskeyttäminen mahdollistaa myös biopiratismin avulla 
valmistettujen tuotteiden markkinoilta poistamisen.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla luodaan 

8. Komissiolle siirretään valta antaa 
14 b artiklan mukaisesti delegoituja 
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menetelmät tämän artiklan 1–7 kohtien 
täytäntöönpanolle. Nämä 
täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

säädöksiä, joilla luodaan menetelmät 
tämän artiklan 1–7 kohtien 
täytäntöönpanolle.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset täydentävät asetuksen muita kuin olennaisia osia, joten tällaiset 
säädökset soveltuvat paremmin käyttäjien määräysten noudattamista koskevien menettelyjen 
vahvistamiseen ja riskiperusteisen lähestymistavan soveltamiseen.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
asetettava saataville direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
asetettava saataville direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti helposti saatavilla olevassa 
avoimessa internetpohjaisessa muodossa.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sakot; a) sakot, jotka suhteutetaan geenivaroihin 
liittyvien käyttäjän toimintojen arvoon ja 
jotka vähintään estävät tehokkaasti 
asiasta vastuussa olevia saamasta 
rikkomisen tuottamaa taloudellista 
hyötyä; sakkoja lisätään, jos rikkominen 
on toistuvaa; 

Or. en
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Perustelu

Jotta sakot olisivat tehokkaita, niillä olisi vähintään estettävä asiasta vastuussa olevia 
saamasta rikkomisen tuottamaa taloudellista hyötyä. Tämä periaate sisältyy myös laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 46 artiklaan.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiettyjen toimintojen välitön 
keskeyttäminen;

b) tiettyjen toimintojen, muun muassa 
geenivarojen ja niihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen kaupallistamisen,
välitön keskeyttäminen.

Or. en

Perustelu

Olisi syytä täsmentää, että tiettyjen toimintojen keskeyttäminen mahdollistaa myös 
biopiratismin avulla valmistettujen tuotteiden markkinoilta poistamisen.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio pyrkii laatimaan Euroopan 
patenttiviraston ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kanssa järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että patentin 
rekisteröintiin sisällytetään viittaukset 
geenivaroihin ja niiden alkuperään.

Or. en

Perustelu

Euroopan patenttivirasto ja maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO olisivat järkeviä 
vaihtoehtoja valvomaan Nagoyan pöytäkirjan noudattamista, mutta tämä ei kuulu asetuksen 
soveltamisalaan. Komission olisi kuitenkin pyrittävä laatimaan näiden organisaatioiden 
kanssa järjestelyt, joilla varmistetaan, että patenttien rekisteröinnissä viitataan geenivaroihin 
ja niiden alkuperään.

Tarkistus 66

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, biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja kestävää 
käyttöä erityisesti kehitysmaissa edistävän 
tutkimuksen edistäminen, yksinkertaistettu 
saatavuus ei-kaupallista tutkimusta varten, 
unionissa olevien kokoelmien 
saatavuuskäytännöt, unionin sidosryhmien 
mahdollisuudet hankkia geenivaroja 
kolmansissa maissa ja parhaiden 
käytäntöjen jakaminen.
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Or. en

Perustelu

Nagoyan pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toteutettava toimenpiteitä, joilla 
tuetaan käyttäjiä, jotka myötävaikuttavat 
biologisen monimuotoisuuden ja 
kulttuurien monimuotoisuuden suojeluun 
mutta joilla ei ole riittävästi resursseja 
luotettavaksi kokoelmaksi pääsemiseen, 

Or. en

Perustelu

Jotta kokoelmien eriarvoisuus voidaan välttää, jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava 
erityistoimenpiteitä auttaakseen resursseiltaan rajallisten kokoelmien pääsemistä luotettaviksi 
kokoelmiksi.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) varmistettava, että kun geenivaroja ja 
niihin liittyvää perinteistä tietämystä 
käytetään laittomasti taikka 
ennakkosuostumuksen tai keskinäisesti 
sovittujen ehtojen vastaisesti, toimittajilla, 
joilla on valtuudet myöntää lupa 
geenivarojen saamiseen ja allekirjoittaa 
keskinäisesti sovittuja ehtoja, on oikeus 
käynnistää toimia, mukaan luettuna 
tuomioistuimen määräyksen 
hankkiminen, tällaisen käytön estämiseksi 
tai lopettamiseksi ja hakea korvausta 
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mahdollisista aiheutuneista vahingoista 
sekä tarvittaessa myös kyseisten 
geenivarojen takavarikoinnista, 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään asetukseen Nagoyan pöytäkirjan 18 artiklaa vastaava kohta, jotta 
voidaan varmistaa oikeussuojakeinojen saatavuus. Vastaava säännös sisältyy myös 
saatavuutta ja hyötyjen jakamista koskevaan tanskalaiseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) kannustettava käyttäjiä ja toimittajia 
kanavoimaan geenivarojen käytöstä tai 
kaupallistamisesta saatavia hyötyjä 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun 
ja sen osien kestävään käyttöön,

Or. en

Perustelu

Geenivaroihin liittyvistä toiminnoista saatavia hyötyjä olisi kanavoitava biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun, kuten Nagoyan pöytäkirjan 9 artiklassa edellytetään.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) tuettava pyydettäessä hyötyjen 
jakamista koskevaa alueellista yhteistyötä 
rajat ylittävien geenivarojen ja niihin 
liittyvän perinteisen tietämyksen osalta.

Or. en
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Perustelu

Lajien ja perinteisen tietämyksen levinneisyys ei useinkaan noudata valtioiden rajoja. 
Unionin olisi voitava – ainoastaan asianosaisten osapuolten pyynnöstä – tukea kaikkien 
toimijoiden kannalta oikeudenmukaisten yhteistyömekanismien toteuttamista Nagoyan 
pöytäkirjan 11 artiklan mukaisesti, jotta voidaan välttää huutokauppajärjestelmä, joka 
johtaisi samoista geenivaroista käytävään epäreiluun kilpailuun. 

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hyötyjen jakamista koskeva unionin 
rahasto

1. Perustetaan hyötyjen jakamista koskeva 
unionin rahasto (jäljempänä: ”rahasto”).
2. Rahaston tulot perustuvat 4 artiklan 
1 c kohdan täytäntöönpanoon.
3. Komissiolle siirretään valta antaa 
14 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla luodaan menetelmät 
rahaston perustamiseksi ja 
ylläpitämiseksi, jotta biologisen 
monimuotoisuuden suojelua voidaan 
rahoittaa maailmanlaajuisesti.

Or. en

Perustelu

Hyötyjen jakamista koskevan unionin rahaston olisi kerättävä tulonsa kansallisen 
oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta peräisin olevien geenivarojen käytöstä tai 
kaupallistamisesta saatavien taloudellisten hyötyjen jakamisesta, kun alkuperämaata ei voida 
vahvistaa. Tuloja kerätään tällä tavoin, kunnes Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklan mukaiset 
kansainväliset mekanismit on perustettu. 
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 4 artiklan 4 a kohdassa, 
9 artiklan 8 kohdassa ja 14 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi 
vuodeksi ... [17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta]. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä. 
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
4 a kohdassa, 9 artiklan 8 kohdassa ja 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
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5. Edellä olevien 4 artiklan 4 a kohdan, 
9 artiklan 8 kohdan ja 14 a artiklan 
3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset täydentävät asetuksen muita kuin olennaisia elementtejä, joten ne 
soveltuvat kansallisen oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta peräisin olevien geenivarojen 
käytöstä tai kaupallistamisesta saatavien taloudellisten hyötyjen jakamista koskevien 
sääntöjen määrittämiseen, kun alkuperämaata ei voida vahvistaa. Ne soveltuvat myös 
käyttäjien määräysten noudattamista koskeviin menettelyihin ja riskiperusteisen 
lähestymistavan soveltamiseen sekä hyötyjen jakamista koskevan unionin rahaston 
perustamiseen. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Kuulemisfoorumi

Komissio varmistaa, että jäsenvaltioiden 
edustajat, asianomaiset toimittajien 
järjestöt, käyttäjien järjestöt, hallitusten 
väliset ja valtiosta riippumattomat 
järjestöt sekä alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen edustajat osallistuvat 
tasapainoisesti tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon. Näiden osapuolten on 
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myötävaikutettava erityisesti 4 artiklan 
5 kohdassa, 9 artiklan 8 kohdassa ja 
14 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten määrittelemiseen 
ja uudelleentarkasteluun, 5, 7 ja 
8 artiklan täytäntöönpanoon sekä 
keskinäisesti sovittujen ehtojen 
määrittelemistä koskevien mahdollisten 
suuntaviivojen laatimiseen. Osapuolet 
tapaavat kuulemisfoorumissa. Komissio 
laatii foorumille työjärjestyksen. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien organisaatioiden olisi voitava osallistua ja 
myötävaikuttaa asetuksen täytäntöönpanoon, mukaan luettuna delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten laatiminen. Tämä vastaa ekologista suunnittelua koskevassa 
direktiivissä 2009/125/EY olevaa kuulemisfoorumin mallia.

Tarkistus 74

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 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.

Or. en
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Direktiivin 2008/99/EY muuttaminen 

Muutetaan ...* ympäristönsuojelusta 
rikollisin keinoin 19 päivänä marraskuuta 
2008 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/99/EY1

seuraavasti:
1) Lisätään 3 artiklaan uusi j kohta 
seuraavasti: 
”j) biopiratismi”
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”.
____________
* EUVL: vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta.
1EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Perustelu

Rangaistuksia ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin koskevaa direktiiviä olisi myös 
päivitettävä biopiratismin sisällyttämiseksi rangaistavana tekona, jos kyse on joko 
tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 4, 7 ja 9 kohtaa
sovelletaan vuoden kulutta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

2. Tämän asetuksen 4 artiklan 1–4 kohtaa 
sekä 7 ja 9 artiklaa sovelletaan vuoden 
kulutta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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PERUSTELUT

Geenivarojen saatavuus ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako (Nagoyan pöytäkirja): täytäntöönpano ja ratifiointi unionin toimesta 
(2012/0278(COD))

Taustaa

Biologinen monimuotoisuus köyhtyy yhä nopeammin. On havaittu, että sukupuuttoon 
kuoleminen uhkaa maailmanlaajuisesti yhtä nisäkäslajia neljästä, yhtä lintulajia kahdeksasta 
ja yhtä sammakkoeläinlajia kolmesta (Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN, 2012). Lähes 
60 prosenttia ekosysteemeistä on tuhoutunut 50:n viime vuoden aikana (YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö FAO, 2010). Vaikka ei ajateltaisi eettistä ja moraalista vastuuta, 
ekosysteemien vähenemisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat valtavat: 
vuoteen 2050 mennessä vuosittain menetetään maailman BKT:sta 7 prosenttia 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 2010).

Paradoksaalisesti juuri biologinen monimuotoisuus tarjoaa ehtymättömän kirjon innovaatioita 
ja löytöjä tieteellisen tutkimuksen, teknologisten sovellusten tai elintarvikkeiden, kosmetiikan 
sekä terveyteen liittyvien tuotteiden ja muiden tuotteiden tarpeisiin. Biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on siis elintärkeää sekä pohjoisen että eteläisen 
pallonpuoliskon ihmiskunnan tulevaisuudelle, ja lisäksi se on olennaista unionin ja sen 
kansalaisten sosioekonomiselle selviytymiselle, sillä he hyötyvät suoraan sen käytöstä. 

Biologisen monimuotoisuuden ja siihen kytkeytyvien ihmisten ja tietämyksen säilyttämiseen 
osallistumiseksi on jaettava geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen käytöstä 
saatavat hyödyt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tällä jaolla on osaltaan autettava 
biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä in situ -olosuhteissa ja 
varmistettava, että paikallinen väestö käyttää luontoa kestävällä tavalla. 

Tässä hengessä allekirjoitettiin biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
osapuolten 10. konferenssissa vuonna 2010 Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja 
saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen jaosta.

Esittelijän ehdotus

Komission asetusehdotuksen myötä Euroopan unioni sitoutuu nyt panemaan Nagoyan 
pöytäkirjan täytäntöön. Esittelijän näkemyksen mukaan on tärkeää, että kyseinen unionin 
asetus noudattaa mahdollisimman hyvin tämän kansainvälisen sopimuksen henkeä ja 
kirjainta. 

Komission ehdotus muodostaa vakaan perustan Euroopan laajuisen tehokkaan järjestelmän 
luomiseksi. Jotta se olisi täysin Nagoyan pöytäkirjan mukainen, on kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä mekanismeja esittelijän ehdottamalla tavalla. Vaikka kysymys geenivarojen saannista 
ja saatavuudesta jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi, on tärkeää tarjota selkeä yhteisön 
kehys niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta. 
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Tässä Euroopan parlamentille esitetyssä asetusehdotuksessa pyritään antamaan vastaus 
erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, jotka unionin toimijat mutta myös kolmansien maiden 
kumppanimme ovat tunnistaneet ja esittäneet ja joita ne odottavat. 

Tämän vuoksi ehdotetuilla muutoksilla pyritään ensinnäkin hyödyttämään unionin kansalaisia 
antamalla takeet jäljitettävyydestä ja eettisyydestä, kansainvälisten oikeudellisten 
velvoitteiden noudattamisesta sekä hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta. 

Lisäksi selvän lainsäädäntökehyksen hyväksyminen hyödyttää kaikkia geenivarojen käyttäjiä, 
joista mainittakoon julkisen ja yksityisen talouden toimijat, takaamalla heille yhtäältä 
geenivarojen kestävän saannin ja saatavuuden ja toisaalta oikeusvarmuuden koko 
käyttöketjussa. 

Lisäksi julkiset tai yksityiset kokoelmat ja instituutit, jotka ovat unionin käyttöketjussa 
tärkeimpiä lenkkejä, voivat tukeutua yksinkertaisiin ja tarkoituksenmukaisiin sääntöihin. Tätä 
asetusta on sovellettava asiaa koskevien Nagoyan pöytäkirjan määräysten mukaisesti kaikkiin 
toimijoihin ja erityisesti ei-kaupallisen tutkimuksen toimijoihin, koska he välittävät käyttäjille 
geenivaroja ja arvokasta tietoa, joiden jäljitettävyys ja oikeusvarmuus on taattava. 

Esittelijän esittämillä muutoksilla pyritään vahvistamaan kansainvälistä oikeudenmukaisuutta 
ja geenivaroja tarjoavien kolmansien maiden luottamusta sekä tukemaan näin vaihtoa unionin 
käyttäjämaiden välillä. Geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen jako ei rajoitu taloudellisten hyötyjen jakoon, ja se mahdollistaa ympäristön 
säilyttämisen, sosiaalisen edistyksen ja in situ -olosuhteissa olevien resurssien kestävän 
käytön. 

Keskeiset näkökohdat

Geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen käyttöketjun parantaminen
Käyttöketjun eheyden takaaminen on olennaisen tärkeää, jotta varmistetaan käyttäjille 
geenivarojen jäljitettävyys ja oikeusvarmuus. Tämä merkitsee, että geenivaroja on aina 
käytettävä sen mukaan, mitä on määrätty toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Jos 
käyttöä halutaan muuttaa, on tehtävä etukäteen uusi saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskeva 
sopimus, jossa otetaan muutokset huomioon.
Esittelijä ehdottaa tarkastuspisteiden säilyttämistä, kun pyydetään lupaa markkinoille 
saattamiseen ja kun myönnetään julkisia tai yksityisiä tutkimusmäärärahoja, jotta 
tutkimusinstituutteja ja julkisia yliopistoja ei saatettaisi huonompaan asemaan. 
Lisäksi on vaadittava ilmoituksen tekemistä, kun saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskeva 
sopimus tehdään, jotta tiedetään, milloin geenivarat sisällytetään unionin järjestelmään. 
Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava patenttihakemus. Tämä koskee 
ensisijaisesti kansallisia patenttivirastoja mutta myös Euroopan patenttivirastoa, joka hoitaa 
suurimman osan patenteista ja jonka kanssa unionin on sovittava järjestelyistä.
Käyttöketjun parannuksella vältetään tarkastuksiin liittyvät ylimääräiset hallinnolliset toimet 
selvästi määritellyn ja toimivan seurannan ansiosta. Lisäksi näin taataan seuraamusten 
välttäminen prosessin lopussa, esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa lupaa markkinoille 
saattamiseen ei myönnetä yritykselle, joka on investoinut tutkimukseen ja kehittämiseen 
huomattavasti mutta joka on käyttänyt geenivaroja ilman lupaa.
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Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vahvistaminen
Esittelijä pitää olennaisen tärkeänä, että ”biopiratismi” eli geenivarojen laiton hankinta ja 
käyttö kielletään Euroopan unionissa. Tällaiset oikeudenmukaisuuden ja unionin arvojen 
vastaiset käytännöt asettavat vaaraan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansainvälisen 
imagon ja suhteet geenivaroja tarjoavien maiden kanssa sekä vaarantavat oikeudellisesti 
eurooppalaiset käyttäjät.
Asianmukainen huolellisuus edellyttää, että käyttäjät toteuttavat kaikki tarvittavat toimet 
täyttääkseen ehdotetun lainsäädännön vaatimukset. Tätä mekanismia on kuitenkin 
vahvistettava kieltämällä ”biopiratismi” siten, että asteittain saavutetaan tehokas 
ennaltaehkäisevä vaikutus. Yhdistämällä nämä kaksi välinettä voidaan vahvistaa geenivarojen 
saatavuuteen ja hyötyjen jakoon liittyvien menetelmien luotettavuutta ja sujuvuutta.
Tämä edellyttää, että määritellään juridisesti ”biopiratismin” rikkominen ja otetaan käyttöön 
asianmukaiset seuraamukset. Euroopan unionilla on näin ollen käytössään mekanismi, joka on 
hyvin samankaltainen kuin se, jonka parlamentti vuonna 2010 määritteli puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 
20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010 
yhteydessä.

Geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen uusi käyttö ja sen asteittainen 
yhdenmukaistaminen
Biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa ja Nagoyan pöytäkirjassa 
määrätään, että hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako koskee kaikkea geenivarojen 
ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen käyttöä. Esittelijä ehdottaa näin ollen, että kaikki 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa määrittelemätön uusi käyttö olisi geenivarojen 
saatavuutta ja hyötyjen jakoa koskevan sopimuksen alaista. Tällainen menettely 
mahdollistaisi kaikkien unionissa esiintyvien geenivarojen käytön asteittaisen 
yhdenmukaistamisen. Suuri osa maailmanlaajuisista geenivaroista sisältyy itse asiassa jo nyt 
unionin kokoelmiin. Komission ehdotuksessa ei säädetä näiden geenivarojen kattamisesta, 
mikä aiheuttaa sinällään monia suuria ongelmia, joista esittelijän mielestä merkittävin on, että 
tietyt mahdollisesti laittomasti hankittujen geenivarojen käyttötavat voitaisiin tällä tavoin 
tehdä laillisiksi. Lisäksi on toisaalta kyse siitä, ettei syrjittäisi käyttäjiä, jotka jo soveltavat 
hyötyjen jakamisen periaatetta, niihin käyttäjiin nähden, jotka eivät sitä vielä tee, ja toisaalta 
siitä, että vältetään tulevaisuudessa se, että unionin kokoelmaan kuuluvat geenivarat eivät 
enää voisi olla hyötyjen jakamisen kohteena alkuperämaassaan. Tällä tavoin kannustettaisiin 
kolmansia maita avaamaan ovensa geenivarojen ja niihin liittyvän perinteisen tietämyksen 
turvatulle ja kestävälle saannille ja saatavuudelle.

Hyötyjen jakoa ja maailmanlaajuisen monenvälisen järjestelmän vahvistamista koskeva 
unionin rahasto 
On olennaisen tärkeää, että käyttäjät toteuttavat tarvittavat toimet geenivarojen saatavuutta ja 
hyötyjen jakoa koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi tapauksissa, joissa mitä tahansa 
geenivaroja otetaan uuteen käyttöön. Esittelijä kuitenkin myöntää, että on mahdotonta jäljittää 
tiettyjen geenivarojen alkuperää, esimerkiksi sellaisten, jotka on hankittu kansallisten 
oikeudenkäyttöjärjestelmien ulkopuolella ja niin sanottujen ”historiallisten” geenivarojen 
alkuperää. Tähän tilanteeseen reagoimiseksi esittelijä ehdottaa, että perustetaan unionin 
rahasto, joka koskee hyötyjen jakoa ja jota geenivarojen käyttäjät rahoittavat siinä 
tarkoituksessa, että säilytetään maailmanlaajuinen biologinen monimuotoisuus. Tällä unionin 
rahastolla voidaan aikanaan myötävaikuttaa Nagoyan pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun 
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hyötyjen jakoa koskevan maailmanlaajuisen monenvälisen järjestelmän toimintaan. 

Näillä ehdotuksilla pyritään varmistamaan Euroopan unionin asema ja rooli johtajana 
meneillään olevissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja tukemaan edistyksellistä kantaa, jonka 
avulla saadaan nopeasti aikaan monenvälinen, maailmanlaajuinen ja kunnianhimoinen 
järjestelmä, jolla voidaan vastata biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnon 
kestävän käytön asettamiin haasteisiin. 


