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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Izskatāmais regulas priekšlikums ir nepieciešams, lai Savienībā īstenotu Nagojas protokolu un 
Savienība varētu to ratificēt. Nagojas protokols (NP), kas pieņemts 2010. gada oktobrī, tieši 
izriet no Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD), kura ir spēkā Savienībā. Precīzāk, 
NP mērķis ir izveidot noteikumu kopumu par pieejamību un labumu sadali (ABS), par ko 
KBD sniedza nekonkrētus norādījumus.

Paredzēts, ka starptautiskā līmenī frāze „pieejamība un labumu sadale” parasti nozīmēs divas 
lietas:
1) valstīm, kuru rīcībā ir ģenētiskie resursi, vajadzētu tos padarīt pieejamus tādiem publiskiem 
vai privātiem operatoriem ārpus savas teritorijas, kuri vēlas veikt pētījumus un izstrādāt 
jaunus produktus („pieejamība”),
2) apmaiņas kārtā labumi, jo īpaši peļņa, no šādu ģenētisko resursu lietošanas būtu taisnīgi 
jāsadala starp izcelsmes valsti un šiem operatoriem („labumu sadale”).

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Tā kā ierosinātās regulas mērķis būtībā ir transponēt starptautisku nolīgumu Savienības 
tiesību aktos, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinātās regulas tekstam iespēju robežās 
būtu jāatspoguļo Nagojas protokola teksts.

Tāpēc ir ierosināti vairāki grozījumi, lai tuvinātu NP un gaidāmās regulas formulējumus. Jo 
īpaši svarīgi ir atgādināt, ka pieejamības un labumu sadales (ABS) noteikumi ir paredzēti, lai 
kalpotu plašākam mērķim, kas ir skaidri minēts KBD un NP, — bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai. NP arī skaidri definē dažus sekundārus mērķus, ieskaitot, piemēram, tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dažiem no gaidāmās 
regulas formulējumiem vajadzētu ciešāk atspoguļot NP kontekstu.

Komentāri par ierosinātajiem grozījumiem

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka tekstā būtu jāiekļauj atsauce uz ģenētisko resursu
saglabāšanu izmantošanai lauksaimniecībā Eiropas Savienībā, un tāpēc ierosina grozījumu, 
kas paredzēts, lai sniegtu palīdzību lauksaimniekiem un citiem vietējiem dalībniekiem, kuri 
saglabā bioloģisko daudzveidību, piemēram, attiecībā uz kultūraugiem in situ kolekcijās.
Mērķis būtu palīdzēt šādiem mazapjoma dalībniekiem kļūt par „Savienības uzticamām 
kolekcijām” saskaņā ar ierosinātās regulas noteikumiem. Šī ideja ir formulēta 38. grozījumā.

Vēl viens svarīgs grozījums attiecas uz darbības jomu (2. pants). Lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, būtu jāprecizē, ka regula attiecas uz ģenētiskajiem resursiem, kurus izmanto un 
komercializē (nevis tādiem, kuriem tikai piekļūst) pēc NP stāšanās spēkā, — šāds 
formulējums ir tuvāks protokola sākotnējam tekstam.

Komisijas priekšlikumā nav norādes uz intelektuālā īpašuma tiesībām (IĪT), tomēr atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka ir nepieciešams šīs regulas kontekstā skaidri norādīt, ka jaunos 
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patentos būtu jāatklāj jauna produkta radīšanā izmantoto ģenētisko resursu izcelsme. NP 
mērķis ir izveidot sistēmu, kuras pamatā ir uzticēšanos un saskaņā ar kuru ģenētiskie resursi 
cirkulēs visā pasaulē, jo gan piegādātāji, gan lietotāji uzskata, ka viņi gūs labumu no šādām 
plūsmām. To pašu iemeslu dēļ — veidojot sistēmu, kas balstīta uz uzticēšanos un nodrošinot 
alternatīvu „biopirātismam” — ir jēga izstrādāt starptautiskus noteikumus, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu, ka jaunie patenti pamatojas uz likumīgi iegūtiem ģenētiskajiem resursiem.

Daudzi citi atzinuma sagatavotāja ierosinātie grozījumi izriet no iepriekš paskaidrotās 
nepieciešamības dažus no NP formulējumiem iekļaut gaidāmajā regulā, nodrošinot plašāku 
kontekstu. Piemēram, ir ierosināti grozījumi 4. pantā par lietotāju pienākumiem, 5. pantā par 
Savienības uzticamām kolekcijām un 8. pantā par paraugpraksi, atgādinot NP vispārējos 
mērķus. Grozījums attiecībā uz sankcijām (11. pants) ir ierosināts, lai iespējamo sankciju 
piemērus padarītu vieglāk saprotamus.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Savienība ir ieviesusi „ES 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 
2020. gadam”, kurā tā apņemas 
pastiprināt savu ieguldījumu globālās 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
novēršanā līdz 2020. gadam;

Pamatojums

Konvencijai par bioloģisko daudzveidību (KBD) un Nagojas protokolam ir kopējs vispārējais 
mērķis — bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Ir vērts atgādināt šajā tekstā, ka 
Savienībai ir sava Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir novērst globālo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2020. gadam. 

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums

1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienībā plašas ieinteresētās aprindas, 
tostarp akadēmiskie pētnieki un dažādu 
nozaru uzņēmumi, izmanto ģenētiskos 
resursus pētniecības, izstrādes un 
komercializācijas vajadzībām; daži 
izmanto arī ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītās tradicionālās zināšanas.

(1) Savienībā plašas lietotāju un 
piegādātāju aprindas, tostarp akadēmiskie 
pētnieki un dažādu nozaru uzņēmumi, 
izmanto ģenētiskos resursus pētniecības, 
izstrādes un komercializācijas vajadzībām; 
daži izmanto arī ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītās tradicionālās zināšanas. 
Pētniecības un attīstības pasākumi nozīmē 
ne tikai ģenētisko resursu ģenētiskā un 
bioķīmiskā sastāva pētījumus un analīzi, 
bet arī inovāciju un praktisko 
pielietojumu izstrādes pasākumus. 
Nagojas protokola sekmīga īstenošana ir 
atkarīga arī no tā, kā ģenētisko resursu 
vai ar ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu lietotāji un 
piegādātāji spēj vienoties par saskaņotiem 
nosacījumiem bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas veicināšanai saskaņā ar ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 
2020. gadam.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ģenētiskie resursi ir dabisku un 
kultivētu vai domesticētu krājumu 
genofonds, un tiem ir būtiska un aizvien 
nozīmīgāka loma daudzās ekonomikas 
nozarēs, tostarp pārtikas ražošanā, 
mežsaimniecībā, zāļu izstrādē vai 
atjaunojamās enerģijas bioavotu attīstīšanā.

(2) Ģenētiskie resursi ir dabisku un
kultivētu vai domesticētu krājumu 
genofonds, un tiem ir būtiska un aizvien 
nozīmīgāka loma daudzās ekonomikas 
nozarēs, tostarp pārtikas ražošanā, 
mežsaimniecībā, zāļu izstrādē vai 
atjaunojamās enerģijas bioavotu attīstīšanā.
Ģenētiskajiem resursiem ir nozīmīga loma 
tādu stratēģiju īstenošanā, kas paredzētas 
bojātu ekosistēmu atjaunošanai un 
apdraudētu sugu aizsargāšanai. 
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ar piekļuvi ģenētiskajiem resursiem 
un no to izmantošanas gūto labumu 
taisnīgu un vienlīdzīgu sadali būtu 
jāsniedz risinājums problēmai nodrošināt 
pietiekami daudz pārtikas, lai apmierinātu 
pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita 
vajadzības.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Nagojas protokols par ģenētisko resursu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto 
labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas 
pievienots Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību (Nagojas protokols), ir 
starptautisks līgums, ko Konvencijas puses 
pieņēma 2010. gada 29. oktobrī. Nagojas 
protokols ievērojami paplašina
Konvencijas vispārīgos noteikumus par 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto 
labumu sadali.

(6) Nagojas protokols par ģenētisko resursu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto 
labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas 
pievienots Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību (Nagojas protokols), ir 
starptautisks līgums, ko Konvencijas puses 
pieņēma 2010. gada 29. oktobrī. Nagojas 
protokols precizē Konvencijas vispārīgos 
noteikumus par ģenētisko resursu un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu sadali.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir (9) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
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svarīgi, lai Nagojas protokola īstenošanas 
noteikumi attiektos tikai uz ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām, kam 
piekļūst tikai pēc tam, kad Nagojas 
protokols ir stājies spēkā Savienībā.

svarīgi, lai Nagojas protokola īstenošanas 
noteikumi attiektos tikai uz ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām, kam 
piekļūst vai ko izmanto tikai pēc tam, kad 
Nagojas protokols ir stājies spēkā 
Savienībā.

Pamatojums

Nagojas protokola (NP) 1. un 3. pantā par tā mērķiem un darbības jomu ir minēta ģenētisko 
resursu izmantošana, nevis tikai piekļuve tiem. NP 1. pantā ir norādīts: „Šā protokola mērķis 
ir ģenētisko resursu izmantošanā iegūto resursu taisnīga un vienlīdzīga sadale”. 

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saskaņā ar Nagojas protokolu ir 
jānosaka, ka dalībvalstis netiek 
ierobežotas attiecībā uz to, kā valsts līmenī 
interpretēt Direktīvu 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā (biopatenta direktīvu). Jo 
īpaši ir jāgarantē bioloģisko materiālu 
izmantošana citu augu šķirņu selekcijai, 
atklāšanai un izstrādei un tiesības 
lauksaimniekiem kultūraugus izmantot 
audzēšanai vai pavairošanai paša 
saimniecībā.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu Nagojas protokola 
faktisku īstenošanu, visiem ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo 

(14) Lai nodrošinātu Nagojas protokola 
faktisku īstenošanu, visiem ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo 
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zināšanu lietotājiem būtu jāveic pienācīga 
pārbaude, lai pārliecinātos, ka 
izmantotajiem ģenētiskajiem resursiem un 
ar tiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām piekļūts saskaņā ar 
piemērojamām juridiskajām prasībām, un 
attiecīgā gadījumā jānodrošina labumu 
sadale. Tomēr ņemot vērā, ka lietotāji 
Savienībā var būt ļoti dažādi, nav lietderīgi 
noteikt par pienākumu visiem lietotājiem 
veikt tos pašus pienācīgas pārbaudes 
pasākumus. Tāpēc būtu jānosaka tikai
pienācīgas pārbaudes prasību minimums. 
Lai lietotāji varētu izvēlēties konkrētus 
rīkus un pasākumus pienācīgas pārbaudes 
izdarīšanai, būtu vajadzīga atzīta 
paraugprakse un papildpasākumi, kā
nozares ētikas kodeksi, standartlīgumu 
paraugi un vadlīnijas, lai vairotu tiesisko 
noteiktību un samazinātu izmaksas.
Lietotājiem uzliktajam pienākumam glabāt 
informāciju par pieeju un labumu sadali 
vajadzētu būt ierobežotam laikā un 
samērīgam ar potenciālās inovācijas 
radīšanai nepieciešamo laiku.

zināšanu lietotājiem būtu jāveic pienācīga 
pārbaude, lai pārliecinātos, ka 
izmantotajiem ģenētiskajiem resursiem un 
ar tiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām piekļūts saskaņā ar 
piemērojamām juridiskajām prasībām, un 
attiecīgā gadījumā jānodrošina labumu 
sadale. Tomēr ņemot vērā, ka lietotāji 
Savienībā var būt ļoti dažādi, nav jānosaka 
pienākums visiem lietotājiem veikt tos 
pašus pienācīgas pārbaudes pasākumus.
Tas jo īpaši attiecas uz turpmākajiem 
lietotājiem, kam pienācīgas pārbaudes
pienākums būtu jāpiemēro tikai tad, ja 
šādi lietotāji piekļūst ģenētiskajiem 
resursiem un izmanto tos tādā veidā, kā
sākumā to darīja sākotnējais lietotājs.
Lietotājiem uzliktajam pienākumam glabāt 
informāciju par pieeju un labumu sadali, it 
īpaši par dokumentētiem pierādījumiem 
par to, ka labumu sadales saistības ir 
pilnībā un juridiski izpildītas, vajadzētu 
būt ierobežotam laikā un samērīgam ar 
potenciālās inovācijas radīšanai 
nepieciešamo laiku.

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri norādīt, ka lietotājiem ir pienākums glabāt dokumentārus pierādījumus par 
to, ka viņi ir izpildījuši savas labumu sadales saistības.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Nagojas protokola sekmīga 
īstenošana ir atkarīga no ģenētisko 
resursu vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītu tradicionālo zināšanu lietotāju un 
piegādātāju sarunām, savstarpēji 
vienojoties par noteikumiem, kas ne tikai 
noved pie taisnīgas labumu sadales, bet 
arī veicina protokola plašāko mērķi 
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sekmēt bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu.

Pamatojums

Nagojas protokola 1. pantā definētie mērķi norāda, ka labumu sadales darbībām būtu 
jāveicina arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās komponentu ilgtspējīga 
izmantošana.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāizmanto lietotāju izveidota 
paraugprakse, lai apzinātu pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, kas ir sevišķi 
piemēroti, lai izpildītu Nagojas protokola 
īstenošanas sistēmas prasības ar 
ievērojamu tiesisko noteiktību un nelielām 
izmaksām. Lietotājiem vajadzētu dot 
iespējas izmantot jau pieņemtos ētikas 
kodeksus pieejas un labumu sadales jomā, 
kas izstrādāti akadēmisko aprindu un 
dažādu nozaru vajadzībām. Būtu 
jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku procedūru, rīku vai 
mehānismu kombināciju var atzīt par 
paraugpraksi. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu ņemt vērā — ja 
lietotājs izmanto atzītu paraugpraksi, tas 
mazina risku, ka lietotājs varētu neizpildīt 
prasības, un uz tā pamata varētu samazināt 
izpildes pārbaudes. Tas pats būtu 
jāattiecina uz paraugpraksi, ko pieņēmis 
Nagojas protokola pušu kolektīvs.

(16) Lietotāju izveidota paraugprakse ir 
svarīgs faktors, apzinot pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, kas ir sevišķi 
piemēroti, lai izpildītu Nagojas protokola 
īstenošanas sistēmas prasības ar 
ievērojamu tiesisko noteiktību un nelielām 
izmaksām. Lietotājiem vajadzētu dot 
iespējas izmantot jau pieņemtos ētikas 
kodeksus pieejas un labumu sadales jomā, 
kas izstrādāti akadēmisko aprindu un 
dažādu nozaru vajadzībām. Būtu 
jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku mērķu, darbību,
procedūru, rīku vai mehānismu 
kombināciju var atzīt par paraugpraksi.
Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
vajadzētu ņemt vērā — ja lietotājs izmanto 
atzītu paraugpraksi, tas mazina risku, ka 
lietotājs varētu neizpildīt prasības, un uz tā 
pamata varētu samazināt izpildes 
pārbaudes. Tas pats būtu jāattiecina uz 
paraugpraksi, ko pieņēmis Nagojas 
protokola pušu kolektīvs.

Pamatojums

Paraugpraksē vajadzētu iekļaut ne tikai procedūras, instrumentus vai mehānismus, bet arī 
mērķus un darbības.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kolekcijas ir lielākais Savienībā 
izmantoto ģenētisko resursu un ar tiem 
saistīto tradicionālo zināšanu avots. Būtu 
jāizveido Savienības uzticamo kolekciju 
sistēma. Tā nodrošinātu, ka kolekcijas, kas 
iekļautas Savienības uzticamo kolekciju 
reģistrā, patiešām piemēro pasākumus, lai 
ģenētisko resursu paraugus trešām 
personām piegādātu tikai kopā ar 
pavaddokumentiem, kas apliecina, ka 
resursi iegūti likumīgi un — vajadzības 
gadījumā — ka ir pieņemti savstarpēji 
saskaņoti noteikumi. Savienības uzticamo 
kolekciju sistēma ievērojami mazinātu 
risku, ka Savienībā tiek izmantoti 
nelikumīgi iegūti ģenētiskie resursi. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes 
pārbaudītu, vai kolekcija atbilst prasībām, 
lai to varētu atzīt par Savienības uzticamo 
kolekciju. Vajadzētu uzskatīt, ka lietotāji, 
kas ģenētisko resursu ieguvuši no 
Savienības reģistrā iekļautas kolekcijas, ir 
veikuši pienācīgu pārbaudi, proti,
noskaidrojuši visu vajadzīgo informāciju. 
Tas būtu sevišķi noderīgi gan 
akadēmiskajiem pētniekiem, gan mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem. 

(19) Kolekcijas ir vispieejamākais
Savienībā izmantoto ģenētisko resursu un 
ar tiem saistīto tradicionālo zināšanu avots. 
Būtu jāizveido Savienības uzticamo 
kolekciju sistēma. Tā nodrošinās, ka 
kolekcijas, kas iekļautas Savienības 
uzticamo kolekciju reģistrā, patiešām 
piemēro pasākumus, lai ģenētisko resursu 
paraugus trešām personām piegādātu tikai 
kopā ar pavaddokumentiem, kas apliecina, 
ka resursi iegūti likumīgi un — vajadzības 
gadījumā — ka ir pieņemti savstarpēji 
saskaņoti noteikumi. Savienības uzticamo 
kolekciju sistēma ievērojami mazinātu 
risku, ka Savienībā tiek izmantoti 
nelikumīgi iegūti ģenētiskie resursi. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes 
pārbaudītu, vai kolekcija atbilst prasībām, 
lai to varētu atzīt par Savienības uzticamo 
kolekciju, tostarp pārbaudot spēju ievērot 
Nagojas protokola vispārējos mērķus 
attiecībā uz to, lai panāktu no ģenētisko 
resursu izmantošanas gūto labumu 
taisnīgu un vienlīdzīgu sadali un 
veicinātu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu. Vajadzētu uzskatīt, ka 
lietotāji, kas ģenētisko resursu ieguvuši no 
Savienības reģistrā iekļautas kolekcijas, ir 
veikuši pienācīgu pārbaudi, proti, 
noskaidrojuši visu vajadzīgo informāciju. 
Tas būtu sevišķi noderīgi gan 
akadēmiskajiem pētniekiem, gan mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem. 

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka Savienības uzticamās kolekcijas priekšnosacījumiem vajadzētu būt ne 
tikai tehniskiem. Pirmais nosacījums uzticamībai ir spēja izveidot taisnīgu un vienlīdzīgu 
labumu sadali.
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Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šīs regulas mērķi ir mazināt risku, ka 
Savienībā tiek izmantoti nelikumīgi iegūti 
ģenētiskie resursi vai ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās zināšanas, 
un atbalstīt taisnīgu un vienlīdzīgu to 
labumu sadali, kas iegūti no ģenētisko 
resursu vai ar tiem saistīto tradicionālo 
zināšanu izmantošanas atbilstīgi savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem. Šos mērķus 
nevar sasniegt katra dalībvalsts atsevišķi, 
taču rīcības mēroga dēļ un lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību, tos var labāk
sasniegt Savienības līmenī. Tāpēc 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs tās mērķu 
sasniegšanai,

(28) Šīs regulas mērķi ir mazināt risku, ka 
Savienībā tiek izmantoti nelikumīgi iegūti 
ģenētiskie resursi vai ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās zināšanas, 
un atbalstīt taisnīgu un vienlīdzīgu to 
labumu sadali, kas iegūti no ģenētisko 
resursu vai ar tiem saistīto tradicionālo 
zināšanu izmantošanas atbilstīgi savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem. Šos mērķus 
nevar sasniegt katra dalībvalsts atsevišķi, 
taču rīcības mēroga dēļ un lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību, tos var labāk 
sasniegt Savienības līmenī. Tāpēc 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs tās mērķu 
sasniegšanai. Tajā pašā laikā viens no šīs 
regulas mērķiem ir taisnīga un vienlīdzīga 
to labumu sadale, kas izriet no ģenētisko 
resursu izmantošanas, tādējādi palīdzot 
saglabāt bioloģisko daudzveidību saskaņā 
ar vadlīnijām, kuras sniegtas ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Šīs regulas mērķis ir taisnīga un 
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vienlīdzīga to labumu sadale, kas izriet no 
ģenētisko resursu izmantošanas, tādējādi 
veicinot bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un tās komponentu 
ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
mērķiem.

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut mērķus, kas noteikti Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) 
1. pantā. Nagojas protokols ir KBD turpinājums, kura mērķis galvenokārt ir izvērst KBD 
15. pantu par pilnvērtīgu starptautisko režīmu attiecībā uz piekļuvi un labumu sadali. 

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu paredz noteikumus, kas 
reglamentē ģenētisko resursu un ar 
ģenētiskiem resursiem saistīto zināšanu 
pieejamību un labumu sadali saskaņā ar 
noteikumiem Nagojas protokolā par 
ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un 
vienlīdzīgu sadali, kurš pievienots 
Konvencijai par bioloģisko daudzveidību 
(Nagojas protokols).

Ar šo regulu paredz noteikumus, kas 
reglamentē atbilstību režīmam attiecībā uz
ģenētisko resursu un ar ģenētiskiem 
resursiem saistīto zināšanu pieejamību un 
labumu sadali saskaņā ar noteikumiem 
Nagojas protokolā par ģenētisko resursu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto 
labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kurš 
pievienots Konvencijai par bioloģisko 
daudzveidību (Nagojas protokols).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas 
tiesības, un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītām tradicionālajām zināšanām, kam 
piekļūst pēc Nagojas protokola spēkā 

Šo regulu piemēro ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas 
tiesības, un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītām tradicionālajām zināšanām, kam 
piekļūst vai ko izmanto pēc Nagojas 



AD\934241LV.doc 13/24 PE507.964v02-00

LV

stāšanās Savienībā. Tā attiecas arī uz to 
labumu sadali, kas iegūti, izmantojot šādus 
ģenētiskos resursus un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās zināšanas.

protokola spēkā stāšanās Savienībā. Tā 
attiecas arī uz to labumu sadali, kas iegūti, 
izmantojot šādus ģenētiskos resursus un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas.

Pamatojums

Nagojas protokola (NP) 1. un 3. pantā par tā mērķiem un darbības jomu ir minēta ģenētisko 
resursu izmantošana, nevis tikai piekļuve tiem. NP 1. pantā ir norādīts: „Šā protokola mērķis 
ir ģenētisko resursu izmantošanā iegūto resursu taisnīga un vienlīdzīga sadale”.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neierobežo to, kā dalībvalstis 
interpretē Direktīvu 98/44/EK par 
izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā (biopatenta direktīvu). Jo 
īpaši tiek garantēta bioloģisko materiālu 
izmantošana citu augu šķirņu selekcijai, 
atklāšanai un izstrādei un tiesības 
lauksaimniekiem kultūraugus izmantot 
audzēšanai vai pavairošanai paša 
saimniecībā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) „derivāts” ir dabiskas izcelsmes 
bioķīmisks savienojums, kas radies 
bioloģisko vai ģenētisko resursu 
ģenētiskās ekspresijas vai metabolisma 
rezultātā, pat ja tas nesatur iedzimtības 
funkcionālās vienības;
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „ģenētisko resursu izmantošana” ir 
pētniecība un izstrāde par ģenētisko resursu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu;

(6) „ģenētisko resursu izmantošana” ir 
pētniecība un izstrāde par ģenētisko resursu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu, tostarp 
izmantojot biotehnoloģiju;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lietotāji veic pienācīgu pārbaudi, lai 
pārliecinātos, ka izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām piekļūts saskaņā 
ar piemērojamiem tiesību aktiem par 
pieejamību un labumu sadali un ka
attiecīgā gadījumā labumu sadale ir 
taisnīga un vienlīdzīga saskaņā ar 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Lietotāji noskaidro, glabā un nodod 
turpmākiem lietotājiem informāciju par 
pieeju un labumu sadali.

1. Lietotāji veic pienācīgu pārbaudi, lai 
pārliecinātos, ka izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām piekļūts ar 
iepriekšēju informētu piekrišanu un 
pamatojoties uz savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem, kas noteikti saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem par 
pieejamību un labumu sadali, un ka labumu 
sadale ir taisnīga un vienlīdzīga saskaņā ar 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Lietotāji noskaidro, glabā un nodod 
turpmākiem lietotājiem visu informāciju
un dokumentus par pieeju un labumu 
sadali un par atbilstību šīs regulas 
noteikumiem, it īpaši visus dokumentētos 
pierādījumus tam, ka labumu sadales 
pienākumi ir pilnībā un likumīgi īstenoti.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka lietotājiem ir pienākums glabāt dokumentārus pierādījumus par to, ka 
viņi ir izpildījuši savas labumu sadales saistības saskaņā ar noteikumiem, par kuriem 
savstarpēji vienojas.
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Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) avots, no kura resursi vai zināšanas tieši 
iegūti, kā arī ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu tālākie lietotāji,

(3) avots, no kura resursi vai zināšanas tieši 
iegūti,

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) attiecīgā gadījumā — lēmumi par 
pieeju un savstarpēji saskaņotie noteikumi;

(5) attiecīgā gadījumā — pieejas atļaujas
un savstarpēji saskaņotie noteikumi;

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iegūst pienācīgu pieejas atļauju, nosaka 
savstarpēji saskaņotus noteikumus vai 
pārtrauc izmantošanu, ja šķiet, ka pieeja 
nav notikusi saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem par pieeju un labumu sadali 
vai regulatīvajām prasībām.

(c) iegūst pienācīgu pieejas atļauju un
nosaka savstarpēji saskaņotus noteikumus, 
ja šķiet, ka pieeja nav notikusi saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem par pieeju 
un labumu sadali vai regulatīvajām 
prasībām.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lietotāji, vienojoties par savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem ar ģenētisko 
resursu vai saistīto tradicionālo zināšanu 
piegādātājiem, cenšas nodrošināt, ka šie 
noteikumi veicina bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un tās 
komponentu ilgtspējīgu izmantošanu un 
tehnoloģiju nodošanu jaunattīstības 
valstīm.

Pamatojums

Nagojas protokola 1. pantā definētie mērķi norāda, ka labumu sadales darbībām būtu 
jāveicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās komponentu ilgtspējīga izmantošana. 
Turklāt 1. pantā skaidri minēta arī tehnoloģiju nodošana. Ņemot vērā, ka viņiem ir kopīgi 
jāvienojas par savstarpēji saskaņotiem noteikumiem, piegādātājiem un lietotājiem būs kopīgi 
jānodrošina, ka savstarpēji saskaņotie noteikumi bioloģisko daudzveidību palielina, nevis 
samazina.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums

4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šā panta 1. līdz 3. punktā minētais 
pienākums attiecas tikai uz turpmākajiem 
lietotājiem, ja šādi lietotāji piekļūst un 
izmanto ģenētiskos resursus tādā veidā, 
kā to darīja sākotnējais lietotājs.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts– -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) ievērot Nagojas protokola vispārējos 
mērķus, strādājot pie tā, lai panāktu 
taisnīgu un vienlīdzīgu to labumu sadali, 
kas izriet no ģenētisko resursu 
izmantošanas, vienlaicīgi veicinot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

Pamatojums

Šeit ir lietderīgi atgādināt, ka Savienības uzticamās kolekcijas priekšnosacījumiem vajadzētu 
būt ne tikai tehniskiem. Ir svarīgi uzsvērt, ka pirmais nosacījums uzticamībai ir spēja pierādīt 
apņēmību īstenot taisnīgu un vienlīdzīgu labumu sadali.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts regulāri verificē, ka katra tās 
jurisdikcijā esošā kolekcija, kas iekļauta 
uzticamo kolekciju Savienības reģistrā, 
patiešām piemēro 3. punktā izklāstītos 
pasākumus.

Dalībvalsts regulāri verificē, ka katra tās 
jurisdikcijā esošā kolekcija, kas iekļauta 
uzticamo kolekciju Savienības reģistrā, 
patiešām piemēro 3. punktā izklāstītos 
pasākumus; turklāt pieņemtie noteikumi 
nedrīkst izraisīt lielāku birokrātiju vai 
papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes un piekļuves un 
labumu sadales koordinācijas centrs 
sniedz konsultācijas sabiedrībai un 
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potenciālajiem lietotājiem, kas meklē 
informāciju par šīs regulas īstenošanu un 
attiecīgajiem Konvencijas un Nagojas 
protokola noteikumiem Savienībā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija nosaka, ka 
ikvienam, kas saņem publisko 
finansējumu pētniecībai, kura ietver 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
izmantošanu, ir jādeklarē, ka tiks veiktā 
pienācīga pārbaude saskaņā ar 4. pantu.

svītrots

Pamatojums

Nav pamata piemērot īpašus noteikumus publiska pētniecības finansējuma saņēmējiem. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes reizi divos gados 
pārsūta Komisijai informāciju, kas 
saņemta, pamatojoties uz 1. un 2. punktu.
Komisija apkopo saņemto informāciju un 
dara to pieejamu Pieejamības un labumu 
sadales starpniecības centram.

3. Kompetentās iestādes pārbauda saskaņā 
ar 2. punktu sniegto informāciju un sešu 
mēnešu laikā pēc saņemšanas pārsūta to 
Komisijai. Komisija sešu mēnešu laikā 
pēc saņemšanas apkopo saņemto 
informāciju un starptautiski atzītam 
sertifikātam vajadzīgo informāciju dara 
pieejamu Pieejamības un labumu sadales 
starpniecības centram, kā arī viegli 
pieejamā atvērtā formātā — sabiedrībai.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena lietotāju apvienība var Komisijai 
iesniegt pieteikumu, lai apvienības 
izstrādātu vai pārraudzītu procedūru, rīku 
vai mehānismu kombināciju Komisija 
atzītu par paraugpraksi. Pieteikumu pamato 
ar pierādījumiem un informāciju.

1. Ikviena lietotāju apvienība vai 
organizācija, kura ir ieinteresēta vai kurai 
ir zināšanas ģenētisko resursu 
izmantošanā, piekļuvē tiem un labumu 
sadalē, var Komisijai iesniegt pieteikumu, 
lai apvienības vai organizācijas izstrādātu 
vai pārraudzītu mērķu, darbību, procedūru, 
rīku vai mehānismu kombināciju Komisija 
atzītu par paraugpraksi. Pieteikumu pamato 
ar pierādījumiem un informāciju. Izskatot 
pieteikumus atzīšanai par paraugpraksi, 
Komisija dod priekšroku mērķiem, 
darbībām, procedūrām, instrumentiem vai 
mehānismiem, kas veicina:
– bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un tās komponentu ilgtspējīgu 
izmantošanu;
– tehnoloģiju nodošanu;
– nabadzības izskaušanu jaunattīstības 
valstīs.

Pamatojums

Nagojas protokols ietver mērķus un formulējumus, kas nav atspoguļoti Komisijas 
priekšlikumā. Ir paredzēts, ka labumu sadales īstenošana atbalstīs plašākus mērķus, 
piemēram, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nabadzības izskaušanu. Paraugpraksē 
būtu jāietver gan mērķi, gan arī procedūras.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās pārbaudes 
veic saskaņā ar regulāri pārskatītu plānu, 
kura pamatā ir pieeja, kas balstīta riska 

2. Šā panta 1. punktā minētās pārbaudes 
veic saskaņā ar regulāri pārskatītu plānu, 
kura pamatā ir pieeja, kas balstīta riska 
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analīzē. Izstrādājot šo riska analīzē 
balstīto pieeju, dalībvalstis pieņem, ka, ja 
lietotājs ievēro paraugpraksi, kas atzīta 
saskaņā ar šīs regulas 8. panta 2. punktu 
vai Nagojas protokola 20. panta 2. punktu, 
tas samazina risku, ka šis lietotājs varētu 
neievērot noteikumus.

analīzē, un kura galvenos principus 
nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas 
aktus saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Šādā pieejā 
ņem vērā, ka, ja lietotājs ievēro 
paraugpraksi, kas atzīta saskaņā ar šīs 
regulas 8. panta 2. punktu vai Nagojas 
protokola 20. panta 2. punktu, tas samazina 
risku, ka šis lietotājs varētu neievērot 
noteikumus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs 
vismaz:

4. Šā panta 1. punktā minētajās pārbaudēs:

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
dara pieejamu saskaņā ar Direktīvu 
2003/4/EK.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
dara pieejamu saskaņā ar Direktīvu 
2003/4/EK viegli pieejamā atvērtā 
formātā.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu 
kompetentajām iestādēm un ar Komisiju 

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu 
kompetentajām iestādēm un ar Komisiju 
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apmainās ar informāciju par nopietniem 
trūkumiem, kas konstatēti 9. panta 
1. punktā minētajās pārbaudēs, un par to, 
kāda veida sankcijas piemērotas saskaņā ar 
11. pantu.

apmainās ar informāciju par to, kā ir 
organizēta pārbaužu sistēma ar mērķi 
uzraudzīt to, kā lietotāji ievēro šo regulu, 
par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti 
9. panta 1. punktā minētajās pārbaudēs, un 
par to, kāda veida sankcijas piemērotas 
saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija cenšas vienoties ar Eiropas 
Patentu iestādi un Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizāciju, lai nodrošinātu, ka 
patentu reģistrācijā tiek iekļautas 
atsauces uz ģenētiskajiem resursiem un to 
izcelsmi.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo izveido Savienības platformu 
jautājumos par ģenētisko resursu un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu pieejamību.

1. Ar šo izveido Savienības platformu 
jautājumos par ģenētisko resursu un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu pieejamību. 
Dalībvalstis, kas plāno pieņemt 
noteikumus par piekļuvi to ģenētiskajiem 
resursiem, vispirms veic šiem 
noteikumiem ietekmes novērtējumu un 
iesniedz novērtējuma rezultātus 
Savienības platformai izskatīšanai 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta šā 
panta 5. punktā.
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības platforma sekmē pieejas 
nosacījumu optimizēšanu Savienības 
līmenī, proti, diskusijas par attiecīgiem 
jautājumiem, tostarp par dalībvalstīs 
izveidoto pieejas režīmu koncepciju un 
funkcionēšanu, vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām,
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu.

2. Savienības platforma sekmē pieejas 
nosacījumu optimizēšanu Savienības 
līmenī, proti, diskusijas par attiecīgiem 
jautājumiem, tostarp par dalībvalstīs 
izveidoto pieejas režīmu koncepciju un 
funkcionēšanu, vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām, 
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu. 
Jo īpaši platformai būtu jāatbalsta pieeja, 
ka gadījumā, ja kompetentās iestādes 
atstāj piekļuves pieprasījumus 
neatbildētus, pienācīgas pārbaudes 
pienākumu uzskata par izpildītu un 
piekļuvei vajadzētu būt bez jebkādām 
turpmākām saistībām.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veic pasākumus, lai palīdzētu 
lietotājiem, kuri veicina bioloģiskās 
daudzveidības un kultūras daudzveidības 
saglabāšanu un kuriem ir ierobežoti 
līdzekļi, kļūt par uzticamām kolekcijām;

Pamatojums

Ir svarīgi palīdzēt mazapjoma projektiem, piemēram, tādiem, ko īsteno lauksaimnieki un 
vietējās kopienas un kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, lai tie kļūtu par 
„uzticamām kolekcijām”, kā noteikts šajā regulā.
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Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ik pēc desmit gadiem pēc pirmā 
ziņojuma Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem un šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, izvērtē šīs regulas darbību un 
lietderību. Ziņojumos Komisija īpašu 
uzmanību pievērš administratīvajām 
sekām, kas rodas publiskām pētniecības 
iestādēm, maziem vai vidējiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Tā 
arī apsver, vai nepieciešami vēl citi 
Savienības pasākumi saistībā ar piekļuvi 
ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītajām 
tradicionālajām zināšanām.

3. Ik pēc desmit gadiem pēc pirmā 
ziņojuma Komisija, pamatojoties uz 
ziņojumiem un šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, izvērtē šīs regulas darbību un 
lietderību. Ziņojumos Komisija īpašu 
uzmanību pievērš administratīvajām 
sekām, kas rodas konkrētām nozarēm,
publiskām pētniecības iestādēm, maziem 
vai vidējiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem. Tā arī apsver, vai 
nepieciešami vēl citi Savienības pasākumi 
saistībā ar piekļuvi ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām.
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