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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinės aplinkybės

Svarstomas pasiūlymas dėl reglamento, būtinas siekiant Sąjungoje įgyvendinti Nagojos 
protokolą ir sudaryti galimybes Sąjungai jį ratifikuoti. 2010 m. spalį priimtas Nagojos 
protokolas (NP) tiesiogiai siejamas su Sąjungoje galiojančia Biologinės įvairovės konvencija 
(BĮK). Kalbant konkrečiau, pagal NP ketinama parengti galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir naudos pasidalijimo taisyklių rinkinį; BĮK šios taisyklės nėra labai išsamiai 
apibrėžtos.

Paprastai tariant, pasakymas „galimybė naudotis ir naudos pasidalijimas“ tarptautiniu 
lygmeniu gali reikšti du dalykus:
1) genetinių išteklių turinčios šalys turėtų užtikrinti, kad jais galėtų naudotis vieši ar privatūs 
užsienio subjektai, kurie pageidauja atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti naujus produktus (tai 
galimybė naudotis genetiniais ištekliais);
2) atsilyginant, naudą ir ypač pelną, gautus naudojantis tokiais genetiniais ištekliais, turėtų 
sąžiningai pasidalinti kilmės šalis ir tie subjektai (tai naudos pasidalijimas).

Nuomonės referento pozicija

Kadangi iš esmės siūlomo reglamento tikslas – į Sąjungos teisę perkelti tarptautinį susitarimą, 
nuomonės referentas mano, kad, kai įmanoma, siūlomo reglamento tekstas turėtų atspindėti 
NP tekstą.

Todėl, siekiant labiau suartinti NP ir būsimojo reglamento formuluotes, siūlomi tam tikri 
pakeitimai. Pirmiausia, svarbu prisiminti, kad galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
naudos pasidalijimo taisyklėmis norima pasiekti platesnį tikslą, kuris aiškiai nurodytas BĮK ir 
NP, t. y. išsaugoti biologinę įvairovę. NP taip pat aiškiai apibrėžiami kai kurie antriniai 
tikslai, įskaitant, pvz., technologijų perdavimą besivystančioms šalims. Todėl, nuomonės 
referento manymu, kai kurios būsimojo reglamento formuluotės turėtų tiksliau atspindėti NP 
kontekstą.

Pastabos apie siūlomus pakeitimus

Nuomonės referento įsitikinimu, į tekstą turėtų būti įtraukta nuoroda į genetinių išteklių, 
numatytų naudoti Europos Sąjungos žemės ūkyje, išsaugojimą ir todėl jis siūlo pakeitimą, 
pagal kurį siekiama teikti paramą ūkininkams ir kitiems vietos veikėjams, kurie saugo 
biologinę įvairovę, pvz., in situ kolekcijose lokalizuotų pasėlių įvairovę. Taip būtų siekiama 
padėti tokiems smulkiems veikėjams, kad jų nuosavybė, kalbant siūlomo reglamento 
terminais, taptų „Sąjungos patikimomis kolekcijomis“. Ši idėja išdėstyta 38 pakeitime.

Kitas svarbus pakeitimas susijęs su taikymo sritimi (2 straipsnis). Siekiant užtikrinti teisinį 
aiškumą, turėtų būti aiškiai pažymėta, kad, įsigaliojus NP, reglamentas bus taikomas 
naudojamiems ir komercializacijai skirtiems, o ne gaunamiems genetiniams ištekliams – ši 
formuluotė artimesnė originaliam Protokolo tekstui.
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Komisijos pasiūlyme neminimos intelektinės nuosavybės teisės. Nežiūrint į tai, nuomonės 
referentas mano, kad, atsižvelgiant į reglamento kontekstą, būtina aiškiai nurodyti, jog 
naujuose patentuose turėtų būti atskleista genetinių išteklių, naudojamų naujam produktui 
sukurti, kilmė. NP tikslas – sukurti pasitikėjimu pagrįstą sistemą, pagal kurią genetiniai 
ištekliai cirkuliuotų visame pasaulyje, kadangi ir tiekėjai, ir vartotojai mano, kad tokie srautai 
jiems būtų naudingi. Dėl tų pačių priežasčių – sukuriant pasitikėjimu pagrįstą sistemą ir 
užtikrinant alternatyvą vadinamajam biopiratavimui – prasminga parengti tarptautines 
taisykles, skirtas užtikrinti, kad nauji patentai būtų grindžiami teisėtai įgytais genetiniais 
ištekliais.

Daug kitų nuomonės referento pasiūlytų pakeitimų pateikta atsižvelgiant į pirmiau paaiškintą 
būtinybę į būsimąjį reglamentą įtraukti kai kurias NP teksto formuluotes ir užtikrinti daugiau 
konteksto. Pvz., siūlomi 4 straipsnio dėl naudotojų įpareigojimų, 5 straipsnio dėl Sąjungos 
patikimų kolekcijų ir 8 straipsnio dėl geriausios patirties pakeitimai, kuriais siekiama priminti 
apie bendrus NP tikslus. Siūlymu iš dalies keisti sankcijas (11 straipsnis) siekiama pateikti 
galimų suprantamesnių sankcijų pavyzdžių.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Sąjunga yra priėmusi ES biologinės 
įvairovės strategiją iki 2020 m., pagal 
kurią yra įsipareigojusi dėti didesnes 
pastangas, kad iki 2020 m. būtų užkirstas 
kelias biologinės įvairovės praradimui 
pasaulyje;

Pagrindimas

Biologinės įvairovės konvencija (BĮK) ir Nagojos protokolas (NP) turi bendrą tikslą –
išsaugoti biologinę įvairovę. Šiame tekste verta prisiminti, kad Sąjunga įgyvendina savo 
biologinės įvairovės strategiją, pagal kurią siekiama iki 2020 m. užkirsti kelią biologinės 
įvairovės praradimui pasaulyje.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) įvairūs Sąjungos subjektai, kaip antai 
mokslininkai akademikai ir įvairių 
pramonės sektorių įmonės, naudojasi 
genetiniais ištekliais mokslinių tyrimų, 
plėtros ir komerciniais tikslais; kai kurie 
taip pat naudojasi su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis;

(1) įvairūs Sąjungos naudotojai ir tiekėjai, 
kaip antai mokslininkai akademikai ir 
įvairių pramonės sektorių įmonės, 
naudojasi genetiniais ištekliais mokslinių 
tyrimų, plėtros ir komerciniais tikslais; kai 
kurie taip pat naudojasi su genetiniais 
ištekliais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis. Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veikla reiškia ne tik 
genetinės ar biocheminės genetinių 
išteklių sudėties tyrimą ir analizę, bet 
inovacijų ir praktinio taikymo kūrimo 
priemones. Sėkmingas Nagojos protokolo 
įgyvendinimas taip pat priklauso nuo to, 
kaip genetinių išteklių ar su genetiniais 
ištekliais susijusių tradicinių žinių 
naudotojai ir tiekėjai sugebės derėtis dėl 
suderintų biologinės įvairovės skatinimo 
sąlygų pagal ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m.;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) genetiniai ištekliai apima tiek laukinių, 
tiek sukultūrintų arba naminių 
egzempliorių genofondą ir yra svarbūs bei 
vis daugiau naudojami daugelyje ūkio 
sektorių, įskaitant maisto gamybą, miškų 
ūkį, vaistų kūrimą ir biologinės kilmės 
atsinaujinančiosios energijos išteklių 
plėtrą;

(2) genetiniai ištekliai apima tiek laukinių, 
tiek sukultūrintų arba naminių 
egzempliorių genofondą ir yra svarbūs bei 
vis daugiau naudojami daugelyje ūkio 
sektorių, įskaitant maisto gamybą, miškų 
ūkį, vaistų kūrimą ir biologinės kilmės 
atsinaujinančiosios energijos išteklių 
plėtrą. Genetiniai ištekliai atlieka svarbų 
vaidmenį įgyvendinant strategijas, skirtas 
pažeistoms ekosistemoms atkurti ir 
nykstančioms rūšims apsaugoti;
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) prieiga prie genetinių išteklių ir 
sąžiningas bei teisingas naudos, gautos 
juos naudojant, paskirstymas turėtų 
išspręsti problemą, susijusią su 
pakankamu maisto tiekimu siekiant 
patenkinti pasaulio gyventojų, kurių 
skaičius didėja, poreikius;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Biologinės įvairovės konvencijos 
Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 
teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, 
pasidalijimo (Nagojos protokolas) yra 
2010 m. spalio 29 d. Konvencijos Šalių 
priimta tarptautinė sutartis. Nagojos 
protokole gerokai išplečiamos bendrosios 
Konvencijos taisyklės dėl galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais bei su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir susijusios naudos 
pasidalijimo;

(6) Biologinės įvairovės konvencijos 
Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 
teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, 
pasidalijimo (Nagojos protokolas) yra 
2010 m. spalio 29 d. Konvencijos Šalių 
priimta tarptautinė sutartis. Nagojos 
protokole išsamiai išdėstomos bendrosios 
Konvencijos taisyklės dėl galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais bei su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir susijusios naudos 
pasidalijimo;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant teisinio aiškumo, svarbu, kad 
Nagojos protokolo įgyvendinimo taisyklės 
būtų taikomos tik genetiniams ištekliams ir 

(9) siekiant teisinio aiškumo, svarbu, kad 
Nagojos protokolo įgyvendinimo taisyklės 
būtų taikomos tik genetiniams ištekliams ir 
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su genetiniais ištekliais susijusioms 
tradicinėms žinioms, gaunamiems po 
Nagojos protokolo įsigaliojimo Sąjungoje;

su genetiniais ištekliais susijusioms 
tradicinėms žinioms, gaunamiems ar 
naudojamiems po Nagojos protokolo 
įsigaliojimo Sąjungoje;

Pagrindimas

NP 1 ir 3 straipsniuose, kuriuose atitinkamai pateiktos nuostatos dėl jo tikslų ir taikymo 
srities, kalbama apie genetinių išteklių naudojimą, o ne tiesiog jų gavimą. NP 1 straipsnyje 
pažymima, kad šio protokolo tikslas – sąžiningas ir teisingas naudos, gaunamos naudojantis 
genetiniais ištekliais, pasidalijimas.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) remiantis Nagojos protokolu, turi 
būti nustatyta, kad valstybės narės nebus 
ribojamos nacionaliniu lygmeniu, kai jos 
aiškina Direktyvą 98/44/EB dėl teisinės 
biotechnologinių išradimų apsaugos 
(biotechnologinių išradimų patentų 
direktyva). Visų pirma, turi būti 
užtikrintas biologinės medžiagos 
naudojimas kitų augalų rūšių auginimo, 
išradimo ir kūrimo tikslais ir turi būti 
užtikrinta, kad ūkininkai patys naudotų 
pasėlius dauginimui savo ūkyje;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti veiksmingą Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, visi genetinių 
išteklių ir su tokiais ištekliais susijusių 
žinių naudotojai turėtų tinkamomis 
atsargumo priemonėmis užtikrinti, kad jų 
naudojami genetiniai ištekliai ir su jais 
susijusios tradicinės žinios buvo gauti 

(14) siekiant užtikrinti veiksmingą Nagojos 
protokolo įgyvendinimą, visi genetinių 
išteklių ir su tokiais ištekliais susijusių 
žinių naudotojai turėtų tinkamomis 
atsargumo priemonėmis užtikrinti, kad jų 
naudojami genetiniai ištekliai ir su jais 
susijusios tradicinės žinios buvo gauti 
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laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir, 
jei taikoma, būtų dalijamasi nauda. Vis 
dėlto, atsižvelgiant į naudotojų įvairovę 
Sąjungoje, nederėtų visų naudotojų
įpareigoti imtis vienodų tinkamo 
atsargumo priemonių. Todėl turėtų būti 
nustatyti tik būtiniausi tinkamo 
atsargumo priemonių aspektai. 
Konkrečios naudotojų pasirinktos 
tinkamo atsargumo priemonės turėtų būti 
remiamos pripažįstant geriausią patirtį ir 
kitais sektoriaus elgesio kodeksų rėmimo 
būdais, nustatant standartines susitarimo 
nuostatas ir parengiant gaires, kurios 
suteiktų teisinio tikrumo ir padėtų 
sumažinti išlaidas. Naudotojai turėtų būti 
įpareigoti saugoti su galimybe naudotis ir 
naudos pasidalijimu susijusią informaciją 
tik tam tikrą laikotarpį, kurio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į laikotarpį, per 
kurį gali atsirasti naujovių;

laikantis taikomų teisinių reikalavimų ir, 
jei taikoma, būtų dalijamasi nauda. Vis 
dėlto, atsižvelgiant į naudotojų įvairovę 
Sąjungoje, ne visi naudotojai turėtų būti
įpareigoti imtis vienodų tinkamo 
atsargumo priemonių. Visų pirma tai 
taikoma tolesniems naudotojams, kai 
tinkamo atsargumo pareiga turėtų būti 
taikoma tik tuo atveju, kai tokie 
naudotojai turi galimybę naudotis ir 
naudojasi genetiniais ištekliais tokiu 
būdu, kaip jais iš pradžių pasinaudojo 
pradinis naudotojas. Naudotojai turėtų 
būti įpareigoti saugoti su galimybe 
naudotis ir naudos pasidalijimu susijusią 
informaciją, ypač dokumentais 
patvirtintus įrodymus, kad naudos 
pasidalijimo įpareigojimai visapusiškai ir 
teisėtai įvykdyti, tik tam tikrą laikotarpį, 
kurio trukmė nustatoma atsižvelgiant į 
laikotarpį, per kurį gali atsirasti naujovių;

Pagrindimas

Svarbu aiškiai pažymėti, jog naudotojai privalo saugoti dokumentinius įrodymus, kad jie 
įvykdė savo naudos pasidalijimo įpareigojimus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) sėkmingas Nagojos protokolo 
įgyvendinimas priklauso nuo to, ar 
genetinių išteklių ar su genetiniais 
ištekliais susijusių tradicinių žinių 
naudotojai ir teikėjai derėdamiesi 
abipusiai susitars dėl sąlygų, kuriomis 
būtų galima ne tik sąžiningai pasidalyti 
naudą, bet ir prisidėti prie Protokolo 
platesnio tikslo skatinti biologinės 
įvairovės išsaugojimą;
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Pagrindimas

Kaip matyti iš Nagojos protokolo tikslų, apibrėžtų 1 straipsnyje, įgyvendinant naudos 
pasidalijimo veiklą taip pat turėtų būti prisidėta prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
tausaus jos komponentų naudojimo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) nustatant tinkamo atsargumo 
priemones, kurios ypač tinka norint 
užtikrinti atitiktį Nagojos protokolo 
įgyvendinimo sistemai didelio teisinio 
tikrumo sąlygomis ir nedidelėmis 
sąnaudomis, svarbus vaidmuo turėtų tekti
naudotojų geriausiai patirčiai. Naudotojai 
turėtų galėti pasinaudoti esamais 
akademiniam sektoriui ir įvairioms ūkio 
šakoms parengtais galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir tradicinėmis 
žiniomis bei naudos pasidalijimo elgesio 
kodeksais. Naudotojų asociacijos turėtų 
galėti paprašyti Komisijos nustatyti, ar 
konkretus asociacijos prižiūrimas 
procedūrų, priemonių ar mechanizmų
derinys gali būti pripažintas geriausia 
patirtimi. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos turėtų laikytis požiūrio, kad jei 
naudotojas įgyvendina pripažintą geriausią 
patirtį, mažėja to naudotojo neatitikties 
reikalavimams rizika ir dėl to pagrįstai 
galima sumažinti atitikties patikrinimų 
skaičių. Tas pats principas turėtų būti 
taikomas Nagojos protokolo Šalių 
kolektyviai priimtiems geriausios patirties 
pavyzdžiams;

(16) nustatant tinkamo atsargumo 
priemones, kurios ypač tinka norint 
užtikrinti atitiktį Nagojos protokolo 
įgyvendinimo sistemai didelio teisinio 
tikrumo sąlygomis ir nedidelėmis 
sąnaudomis, svarbus vaidmuo tenka
naudotojų geriausiai patirčiai. Naudotojai 
turėtų galėti pasinaudoti esamais 
akademiniam sektoriui ir įvairioms ūkio 
šakoms parengtais galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir tradicinėmis 
žiniomis bei naudos pasidalijimo elgesio 
kodeksais. Naudotojų asociacijos turėtų 
galėti paprašyti Komisijos nustatyti, ar 
konkretus asociacijos prižiūrimas tikslų, 
veiklos, procedūrų, priemonių ar 
mechanizmų derinys gali būti pripažintas 
geriausia patirtimi. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų laikytis 
požiūrio, kad jei naudotojas įgyvendina 
pripažintą geriausią patirtį, mažėja to 
naudotojo neatitikties reikalavimams rizika 
ir dėl to pagrįstai galima sumažinti 
atitikties patikrinimų skaičių. Tas pats 
principas turėtų būti taikomas Nagojos 
protokolo Šalių kolektyviai priimtiems 
geriausios patirties pavyzdžiams;

Pagrindimas

Geriausia patirtis turėtų būti siejama ne tik su procedūromis, priemonėmis ar mechanizmais, 
bet ir apimti tikslus ir veiklą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kolekcijos yra svarbūs Sąjungoje 
naudojamų genetinių išteklių ir su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių šaltiniai. Reikėtų sukurti Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistemą. Ja būtų
užtikrinama, kad į Sąjungos patikimų 
kolekcijų registrą įtrauktų kolekcijų 
atžvilgiu būtų veiksmingai taikomos 
priemonės, pagal kurias genetinių išteklių 
pavyzdžiai tretiesiems asmenims būtų 
teikiami tik su dokumentais, kuriais 
įrodomas teisėtas įsigijimas, o prireikus ir 
nustatant abipusiai susitartas sąlygas.
Sukūrus Sąjungos patikimų kolekcijų 
sistemą turėtų gerokai sumažėti neteisėtai 
įgytų genetinių išteklių naudojimo 
Sąjungoje riziką. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos patikrintų, ar 
kolekcija atitinka pripažinimo Sąjungos 
patikima kolekcija reikalavimus. Turėtų 
būti laikoma, kad naudotojai, kurie įsigyja 
genetinius išteklius iš kolekcijos, įtrauktos 
į Sąjungos registrą, ėmėsi tinkamo 
atsargumo priemonių visai reikiamai 
informacijai surinkti. Tokia nuostata turėtų 
būti itin naudinga mokslininkams 
akademikams ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

(19) kolekcijos yra prieinamiausi
Sąjungoje naudojamų genetinių išteklių ir 
su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių šaltiniai. Reikėtų sukurti Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistemą. Ja užtikrinama, 
kad į Sąjungos patikimų kolekcijų registrą 
įtrauktų kolekcijų atžvilgiu būtų 
veiksmingai taikomos priemonės, pagal 
kurias genetinių išteklių pavyzdžiai 
tretiesiems asmenims būtų teikiami tik su 
dokumentais, kuriais įrodomas teisėtas 
įsigijimas, o prireikus ir nustatant abipusiai 
susitartas sąlygas. Sukūrus Sąjungos 
patikimų kolekcijų sistemą turėtų gerokai 
sumažėti neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
naudojimo Sąjungoje riziką. Valstybių 
narių kompetentingos institucijos 
patikrintų, ar kolekcija atitinka pripažinimo 
Sąjungos patikima kolekcija reikalavimus, 
įskaitant rodomą pajėgumą atsižvelgti į 
plačius Nagojos protokolo tikslus, 
susijusius su sąžiningo ir teisingo naudos, 
kuri gaunama naudojant genetinius 
išteklius ir kuria prisidedama prie 
biologinės įvairovės išsaugojimo, 
pasidalijimo užtikrinimu. Turėtų būti 
laikoma, kad naudotojai, kurie įsigyja 
genetinius išteklius iš kolekcijos, įtrauktos 
į Sąjungos registrą, ėmėsi tinkamo 
atsargumo priemonių visai reikiamai 
informacijai surinkti. Tokia nuostata turėtų 
būti itin naudinga mokslininkams 
akademikams ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad sąlygos, keliamos svarstant, ar subjekto valdoma nuosavybė gali būti 
Sąjungos patikima kolekcija, neturėtų būti vien techninės. Pirma sąlyga, kad kolekcija būtų 
laikoma patikima, yra sugebėjimas užtikrinti sąžiningą ir teisingą naudos pasidalijimą.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) šiuo reglamentu siekiama kuo labiau 
sumažinti neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
arba su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių naudojimo Sąjungoje riziką 
ir paskatinti sąžiningai bei teisingai dalytis 
naudojantis genetiniais ištekliais arba su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis gauta nauda 
abipusiai sutartomis sąlygomis. Šių tikslų 
valstybės narės negali pasiekti pavieniui; 
dėl šių tikslų masto ir siekiant užtikrinti 
vidaus rinkos veikimą geriau jų siekti 
Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga gali 
patvirtinti priemones, vadovaudamasi 
subsidiarumo principu, nustatytu Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina jo tikslams pasiekti,

(28) šiuo reglamentu siekiama kuo labiau 
sumažinti neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
arba su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių naudojimo Sąjungoje riziką 
ir paskatinti sąžiningai bei teisingai dalytis 
naudojantis genetiniais ištekliais arba su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis gauta nauda 
abipusiai sutartomis sąlygomis. Šių tikslų 
valstybės narės negali pasiekti pavieniui; 
dėl šių tikslų masto ir siekiant užtikrinti 
vidaus rinkos veikimą geriau jų siekti 
Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga gali 
patvirtinti priemones, vadovaudamasi 
subsidiarumo principu, nustatytu Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina jo tikslams pasiekti. Tuo pat 
metu vienas šio reglamento tikslų yra 
sąžiningas ir teisingas naudos, gautos 
naudojant genetinius išteklius, 
paskirstymas padedant išsaugoti biologinę 
įvairovę pagal ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m.,

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Šio reglamento tikslas – sąžiningas ir 
teisingas naudos, gaunamos naudojant 
genetinius išteklius, pasidalijimas, taip 
prisidedant prie biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir tausaus jos komponentų 
naudojimo vadovaujantis Biologinės 
įvairovės konvencijos tikslais.
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Pagrindimas

Svarbu, kad į 1 straipsnį būtų įtraukti BĮK tikslai. NP yra BĮK tęsinys, iš esmės parengtas BĮK 
15 straipsniui išplėtoti ir pilnavertei tarptautinei galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
naudos pasidalijimo tvarkai sukurti.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir juos naudojant 
gautos naudos pasidalijimo taisyklės, 
laikantis Biologinės įvairovės konvencijos 
Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 
teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, 
pasidalijimo (toliau – Nagojos protokolas) 
nuostatų.

Šiuo reglamentu nustatomos galimybės 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir juos naudojant 
gautos naudos pasidalijimo sistemos
atitikties taisyklės, laikantis Biologinės 
įvairovės konvencijos Nagojos protokolo 
dėl galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, 
gaunamos juos naudojant, pasidalijimo 
(toliau – Nagojos protokolas) nuostatų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas genetiniams 
ištekliams, į kuriuos valstybės turi 
suverenias teises, ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kuriais 
naudotis galimybė suteikiama po to, kai 
Sąjungai įsigalioja Nagojos protokolas. Jis 
taip pat taikomas naudojant tokius 
genetinius išteklius gaunamai naudai ir su 
genetiniais ištekliais susijusioms 
tradicinėms žinioms.

Šis reglamentas taikomas genetiniams 
ištekliams, į kuriuos valstybės turi 
suverenias teises, ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kurių 
gauti ar kuriais naudotis galimybė 
suteikiama po to, kai Sąjungai įsigalioja 
Nagojos protokolas. Jis taip pat taikomas 
naudojant tokius genetinius išteklius 
gaunamai naudai ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms.

Pagrindimas

NP 1 ir 3 straipsniuose, kuriuose atitinkamai pateiktos nuostatos dėl jo tikslų ir taikymo 
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srities, kalbama apie genetinių išteklių naudojimą, o ne tiesiog jų gavimą. NP 1 straipsnyje 
pažymima, kad šio protokolo tikslas – sąžiningas ir teisingas naudos, gaunamos naudojantis 
genetiniais ištekliais, pasidalijimas.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu valstybės narės nėra 
ribojamos, kai jos aiškina Direktyvą 
98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių 
išradimų apsaugos (biotechnologinių 
išradimų patentų direktyvą). Visų pirma, 
užtikrinamas biologinės medžiagos 
naudojimas kitų augalų rūšių auginimo, 
išradimo ir kūrimo tikslais ir turi būti 
užtikrinta, kad ūkininkai patys naudotų 
pasėlius dauginimui savo ūkyje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) išvestinė medžiaga – gamtoje 
randamas biocheminis junginys, 
biologinių ar genetinių išteklių genų 
ekspresijos ar metabolizmo rezultatas, net 
jei jame nesama funkcinių paveldimumo 
elementų;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) genetinių išteklių naudojimas –
genetinių išteklių genetinės arba 
biocheminės sudėties moksliniai tyrimai ir 

6) genetinių išteklių naudojimas –
genetinių išteklių genetinės arba 
biocheminės sudėties moksliniai tyrimai ir 
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plėtra; plėtra, taip pat ir taikant biotechnologijas;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naudotojai imasi tinkamo atsargumo 
priemonių, kad įsitikintų, jog galimybė 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis buvo gauta laikantis 
taikomų galimybės naudotis ir naudos 
pasidalijimo teisės aktų arba norminių 
reikalavimų ir kad, jei taikoma, nauda būtų 
sąžiningai bei teisingai pasidalijama pagal 
abipusiai sutartas sąlygas. Naudotojai 
siekia gauti, saugo ir tolesniems 
naudotojams perduoda su galimybe 
naudotis ir naudos pasidalijimu susijusią 
informaciją.

1. Naudotojai imasi tinkamo atsargumo 
priemonių, kad įsitikintų, jog galimybė 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis buvo gauta davus 
išankstinį informacija pagrįstą sutikimą ir 
remiantis abipusiai susitartomis 
sąlygomis, kaip apibrėžta pagal taikomus
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
teisės aktus arba norminius reikalavimus, 
ir kad, jei taikoma, nauda būtų sąžiningai 
bei teisingai pasidalijama pagal abipusiai 
sutartas sąlygas. Naudotojai siekia gauti, 
saugo ir tolesniems naudotojams perduoda 
visą su galimybe naudotis ir naudos 
pasidalijimu ir su šio reglamento nuostatų 
laikymusi susijusią informaciją ir 
dokumentus, pirmiausia visus 
dokumentais patvirtintus įrodymus, kad 
naudos pasidalijimo įpareigojimai 
visapusiškai ir teisėtai įvykdyti.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, jog naudotojai įpareigoti saugoti dokumentinius įrodymus, kad jie įvykdė 
savo naudos pasidalijimo įpareigojimus abipusiai susitartomis sąlygomis.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) šaltinį, iš kurio tiesiogiai gauti ištekliai 
arba žinios, ir tolesnius genetinių išteklių 
arba su tokiais ištekliais susijusių 

3) šaltinį, iš kurio tiesiogiai gauti ištekliai 
arba žinios;
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tradicinių žinių naudotojus;

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) sprendimus dėl galimybės naudotis ir 
dėl abipusiai susitartų sąlygų, jei taikoma;

5) galimybę naudotis suteikiančius 
leidimus ir abipusiai susitartas sąlygas, jei 
taikoma;

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gauna galimybę naudotis suteikiantį 
reikiamą leidimą, nustato abipusiai 
susitartas sąlygas arba nutraukia 
naudojimą, jei pasirodo, kad galimybė 
naudotis suteikta nesilaikant taikomų 
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
teisės aktų arba norminių reikalavimų.

c) gauna galimybę naudotis suteikiantį 
reikiamą leidimą ir nustato abipusiai 
susitartas sąlygas, jei pasirodo, kad 
galimybė naudotis suteikta nesilaikant 
taikomų galimybės naudotis ir naudos 
pasidalijimo teisės aktų arba norminių 
reikalavimų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Naudotojai, derėdamiesi dėl abipusiai 
susitartų sąlygų su genetinių išteklių ar su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių teikėjais, siekia užtikrinti, kad 
tokiomis sąlygomis būtų prisidėta prie 
biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
tausaus jos komponentų naudojimo, taip 
pat prie technologijų perdavimo 
besivystančioms šalims.
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Pagrindimas

Kaip matyti iš NP tikslų, apibrėžtų 1 straipsnyje, įgyvendinant naudos pasidalijimo veiklą taip 
pat turėtų būti prisidėta prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus jos komponentų 
naudojimo. 1 straipsnyje taip pat aiškiai nurodomas technologijų perdavimas. Kadangi 
teikėjai ir naudotojai turi kartu nustatyti abipusiai susitartas sąlygas, jie turi bendrai 
užtikrinti, kad abipusiai susitartomis sąlygomis būtų didinama, o ne mažinama biologinė 
įvairovė.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. 1–3 dalyse nurodyta pareiga taikoma 
tik tolesniems naudotojams, kai tokie 
naudotojai turi galimybę naudotis ir 
naudojasi genetiniais ištekliais tokiu 
būdu, kaip jais iš pradžių pasinaudojo 
pradinis naudotojas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  -a) atsižvelgti į plačius Nagojos protokolo 
tikslus, siekdamas sąžiningai ir teisingai 
pasidalyti naudą, gaunamą naudojant 
genetinius išteklius, ir kartu prisidėti prie 
biologinės įvairovės išsaugojimo;

Pagrindimas

Naudinga priminti, kad sąlygos, keliamos svarstant, ar subjekto valdoma nuosavybė gali būti 
Sąjungos patikima kolekcija, neturėtų būti vien techninės. Svarbu pabrėžti, kad pirma 
patikimumo sąlyga yra įsipareigojimo sąžiningai ir teisingai dalintis nauda parodymas.
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Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reguliariai tikrina, ar 
kiekvienos jų jurisdikcijoje esančios į 
Sąjungos patikimų kolekcijų registrą 
įtrauktos kolekcijos atžvilgiu veiksmingai 
taikomos 3 dalyje nustatytos priemonės.

Valstybės narės reguliariai tikrina, ar 
kiekvienos jų jurisdikcijoje esančios į 
Sąjungos patikimų kolekcijų registrą 
įtrauktos kolekcijos atžvilgiu veiksmingai 
taikomos 3 dalyje nustatytos priemonės; 
tuo pat metu dėl priimtų nuostatų neturi 
padidėti biurokratija ar papildomų 
išlaidų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos ir 
koordinavimo centras galimybės naudotis 
ir naudos pasidalijimo klausimais 
konsultuoja visuomenę ir potencialius 
naudotojus, ieškančius informacijos apie 
šio reglamento ir susijusių Konvencijos ir 
Nagojos protokolo nuostatų įgyvendinimą 
Sąjungoje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija reikalauja, 
kad visi viešojo finansavimo genetinių 
išteklių ir su genetiniais ištekliais 
susijusių tradicinių žinių moksliniams 
tyrimams gavėjai pateiktų pareiškimą, kad 
jie imsis tinkamo atsargumo priemonių 
pagal 4 straipsnį.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Nėra priežasčių taikyti specialių taisyklių viešojo finansavimo moksliniams tyrimams 
gavėjams.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos pagal 1 ir 2 
dalį gautą informaciją Komisijai perduoda 
kas dvejus metus. Komisija gautą 
informaciją apibendrina ir perduoda 
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
tarpininkavimo centrui.

3. Kompetentingos institucijos patikrina
pagal 2 dalį pateiktą informaciją ir per 
šešis mėnesius nuo gavimo ją perduoda
Komisijai. Komisija per šešis mėnesius 
nuo informacijos gavimo ją apibendrina ir
informaciją, kurios reikalaujama 
tarptautiniu mastu pripažintam 
sertifikatui gauti, perduoda galimybės 
naudotis ir naudos pasidalijimo 
tarpininkavimo centrui, taip pat – lengvai 
prieinamu atviru formatu – visuomenei.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kokia naudotojų asociacija gali 
Komisijai pateikti prašymą, kad tos 
asociacijos sukurtas ir prižiūrimas tvarkos, 
priemonių ar mechanizmų derinys būtų 
pripažintas geriausia patirtimi. Prašymas 
grindžiamas įrodymais ir informacija.

1. Bet kokia naudotojų asociacija arba 
organizacija, turinti interesų ir 
ekspertinių žinių genetinių išteklių 
naudojimo, taip pat galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir naudos 
pasidalijimo srityse, gali Komisijai pateikti 
prašymą, kad tos asociacijos sukurtas ir 
prižiūrimas tikslų, veiklos, procedūrų, 
priemonių ar mechanizmų derinys būtų 
pripažintas geriausia patirtimi. Prašymas 
grindžiamas įrodymais ir informacija. 
Komisija, svarstydama paraiškas dėl 
geriausios patirties pripažinimo, prioritetą 
teikia tikslams, veiklai, procedūroms, 
priemonėms ar mechanizmams, kuriais 
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prisidedama prie:
– biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
tausaus jos komponentų naudojimo,
– technologijų perdavimo,
– skurdo panaikinimo besivystančiose 
šalyse.

Pagrindimas

NP apima tikslus ir formuluotes, kurie neatspindėti Komisijos pasiūlyme. Naudos 
pasidalijimo taisyklių įgyvendinimu siekiama paremti platesnius tikslus, pvz., biologinės 
įvairovės išsaugojimą ir skurdo panaikinimą. Geriausia patirtis turėtų apimti tikslus ir 
procedūras.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimi 
patikrinimai vykdomi pagal periodiškai 
peržiūrimą planą ir vadovaujantis rizika 
grindžiamu metodu. Rengdamos tokį
rizika grindžiamą metodą valstybės narės 
laiko, kad naudotojo neatitikties rizika yra 
mažesnė, jei naudotojas taiko pagal šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalį arba pagal 
Nagojos protokolo 20 straipsnio 2 dalį 
pripažintą geriausią patirtį.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimi 
patikrinimai vykdomi pagal periodiškai 
peržiūrimą planą ir vadovaujantis rizika 
grindžiamu metodu, kurio pagrindinius 
principus nustato Komisija priimdama 
įgyvendinimo aktus pagal 15 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Rengiant tokį metodą atsižvelgiama į tai, 
kad naudotojo neatitikties rizika yra 
mažesnė, jei naudotojas taiko pagal šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalį arba pagal 
Nagojos protokolo 20 straipsnio 2 dalį 
pripažintą geriausią patirtį.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyti patikrinimai apima 
bent:

4. 1 dalyje nurodyti reikalavimai apima:
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama pagal Direktyvą 2003/4/EB.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama pagal Direktyvą 2003/4/EB 
lengvai prieinamu atviru formatu.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis bei Komisija keičiasi 
informacija apie didelius trūkumus, 
nustatytus atliekant 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus, ir apie sankcijų, 
paskirtų pagal 11 straipsnį, rūšis.

2. Kompetentingos institucijos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis bei Komisija keičiasi 
informacija apie savo patikrinimo 
sistemos, kurią taikant stebima, kaip 
naudotojai laikosi šio reglamento, 
organizavimą ir apie didelius trūkumus, 
nustatytus atliekant 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus patikrinimus, ir apie sankcijų, 
paskirtų pagal 11 straipsnį, rūšis.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija siekia susitarimų su Europos 
patentų tarnyba ir Pasauline intelektinės 
nuosavybės organizacija siekdama 
užtikrinti, kad registruojant patentus būtų 
pateiktos nuorodos į genetinius išteklius ir 
jų kilmę.
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sukuriama galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir su genetiniais 
ištekliais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis klausimų Sąjungos grupė.

1. Sukuriama galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir su genetiniais 
ištekliais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis klausimų Sąjungos grupė. 
Valstybės narės, kurios numato priimti 
galimybių naudotis genetiniais ištekliais 
taisykles, pirmiausia atlieka šių taisyklių 
poveikio vertinimą ir pateikia jo rezultatus 
Sąjungos grupei, kad jie būtų apsvarstyti 
pagal šio straipsnio 5 dalyje numatytą 
procedūrą.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos grupė prisideda prie galimybės 
naudotis sąlygų racionalizavimo Sąjungos 
lygmeniu, aptardama susijusius klausimus, 
įskaitant valstybių narių nustatytos tvarkos 
organizavimą ir veikimą, supaprastintas 
naudojimosi galimybes vykdant 
nekomercinius mokslinius tyrimus, 
galimybės naudotis Sąjungos kolekcijomis 
praktiką, Sąjungos suinteresuotųjų šalių 
naudojimosi galimybes trečiosiose šalyse ir 
geriausios patirties mainus.

2. Sąjungos grupė prisideda prie galimybės 
naudotis sąlygų racionalizavimo Sąjungos 
lygmeniu, aptardama susijusius klausimus, 
įskaitant valstybių narių nustatytos tvarkos 
organizavimą ir veikimą, supaprastintas 
naudojimosi galimybes vykdant 
nekomercinius mokslinius tyrimus, 
galimybės naudotis Sąjungos kolekcijomis 
praktiką, Sąjungos suinteresuotųjų šalių 
naudojimosi galimybes trečiosiose šalyse ir 
geriausios patirties mainus. Visų pirma, ši 
grupė turėtų skatinti, kad, kai 
kompetentingos valdžios institucijos 
neatsako į prašymus dėl naudojimosi, 
laikoma, kad tinkamo atsargumo pareigos 
laikomasi, o galimybė naudotis 
suteikiama be jokių kitų įsipareigojimų.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) imasi priemonių, kad paremtų 
naudotojus, kurie prisideda prie 
biologinės ir kultūrinės įvairovės 
išsaugojimo ir kurių galimybės užtikrinti, 
kad jų nuosavybė taptų tapti patikima 
kolekcija, ribotos;

Pagrindimas

Svarbu teikti pagalbą, kad nedidelio masto projektai, pvz., vystomi ūkininkų ir vietos
bendruomenių, kuriais prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo, taptų šiame 
reglamente apibrėžtomis patikimomis kolekcijomis.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kas dešimt metų po pirmosios savo 
ataskaitos pateikimo Komisija, remdamasi 
gautomis ataskaitomis ir reglamento 
taikymo patirtimi, persvarsto šio 
reglamento veikimą ir veiksmingumą. Savo 
ataskaitose Komisija visų pirma įvertina 
administracines pasekmes valstybinėms 
mokslinių tyrimų įstaigoms, mažosioms bei 
vidutinėms įmonėms ir labai mažoms 
įmonėms. Ji taip pat apsvarsto, ar reikia 
tolesnių Sąjungos veiksmų, susijusių su 
galimybe naudotis genetiniais ištekliais ir 
su genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis.

3. Kas dešimt metų po pirmosios savo 
ataskaitos pateikimo Komisija, remdamasi 
gautomis ataskaitomis ir reglamento 
taikymo patirtimi, persvarsto šio 
reglamento veikimą ir veiksmingumą. Savo 
ataskaitose Komisija visų pirma įvertina 
administracines pasekmes konkretiems 
sektoriams, valstybinėms mokslinių tyrimų 
įstaigoms, mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms ir labai mažoms įmonėms. Ji taip 
pat apsvarsto, ar reikia tolesnių Sąjungos 
veiksmų, susijusių su galimybe naudotis 
genetiniais ištekliais ir su genetiniais 
ištekliais susijusiomis tradicinėmis 
žiniomis.



AD\934241LT.doc 23/23 PE507.964v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas 
naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje

Nuorodos COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
19.11.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI
19.11.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

José Bové
3.12.2012

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė) Martin Häusling

Svarstymas komitete 24.4.2013

Priėmimo data 30.5.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

31
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert 
Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin 
Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George 
Lyon, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał 
Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo 
Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Marian Harkin, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jens Nilsson


