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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2010 m. spalio 29 d. priimtu Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolu dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos 
naudojant, pasidalijimo siekiama nustatyti aiškesnes genetinių išteklių prieinamumo sąlygas; 
užtikrinti, kad genetinių išteklių naudotojai ir teikėjai pasidalytų naudą, gaunamą juos 
naudojant, ir galiausiai užtikrinti, kad būtų naudojami tik teisėtai gauti genetiniai ištekliai. 
Kadangi daugiausia genetinius išteklius ir su tokiais ištekliais susijusias tradicines žinias 
teikia besivystančios šalys, Nagojos protokolas yra svarbi priemonė kovojant su biologiniu 
piratavimu ir atstatant genetinių išteklių mainų teisingumą ir lygybę, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad naudotojai daugiausia yra iš išsivysčiusių šalių. Vis dėlto kurdama savo siūlomą sistemą, 
skirtą Nagojos protokolui įgyvendinti, Komisija akivaizdžiai daugiau atsižvelgė į naudotojų, o 
ne į teikėjų interesus ir susirūpinimą jiems keliančius klausimus. Regis, svarbiausi prioritetai 
yra vartotojams tenkančios naštos ir jų išlaidų mažinimas ir paprastesnio naudojimosi 
užtikrinimas, tačiau tai tikrai negali būti pasakyta apie veiksmingo naudos pasidalijimo (angl. 
benefit-sharing, BS) skatinimą. 

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje nustatytu 
bendradarbiavimo vystymosi labui politikos tikslu, šiuo reglamentu turi būti atstatoma 
teisinga genetinių išteklių ir tradicinių žinių, susijusių su tokiais ištekliais, teikėjų ir naudotojų 
pusiausvyra, taip pat saugoma biologinė įvairovė ir tvarus jos komponentų naudojimas, 
remiantis Biologinės įvairovės konvencijos tikslais. Visų pirma turi būti sugriežtintos 
nuostatos, susijusios su naudotojų atsargumo reikalavimų vykdymu ir priežiūra, kad genetinių 
išteklių ar su jais susijusių tradicinių žinių naudojimo grandinėje būtų galima veiksmingai 
užtikrinti nuostatų dėl sutikimo, duodamo iš anksto gavus visą reikiamą informaciją, 
(angl. PIC) ir dėl bendrai sutartų sąlygų (angl. MAT) vykdymą. Be to, kadangi čiabuvių ir 
vietos bendruomenių tradicinės žinios gali labai padėti mokslininkams atrasti vertingų 
genetinių arba biocheminių genetinių išteklių savybių, ES reglamentu turėtų būti 
atsižvelgiama į tokių bendruomenių teises ir padedama jomis naudotis, kaip nurodyta 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoje Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis 
gyvenančių tautų ir 2007 m. JT generalinės asamblėjos priimtoje JT deklaracijoje dėl čiabuvių 
tautų teisių. Be to, ES, siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti Nagojos protokolo tikslai, susiję 
su pasauliniu daugiašaliu naudos pasidalijimo mechanizmu, turėtų imtis aktyvesnių veiksmų. 
Praktiniu aspektu, kol bus įgyvendintas daugiašalis mechanizmas, reikėtų įkurti Sąjungos 
naudos pasidalijimo fondą, į kurį būtų renkamos naudos pasidalijimo įmokos, skirtos 
biologinei įvairovei pasaulyje išsaugoti. 

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės 
konvenciją ir į Nagojos protokolą dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos 
juos naudojant, pasidalijimo;

Pakeitimas 2

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, biotechnologijas, vaistų kūrimą ir
gamybą, kosmetikos gaminius ir
biologinės kilmės atsinaujinančiosios 
energijos išteklių plėtrą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) čiabuvių ir vietos bendruomenių 
tradicinės žinios gali labai padėti 
mokslininkams atrasti įdomių genetinių 
arba biocheminių genetinių išteklių 
savybių;

(3) čiabuvių ir vietos bendruomenių 
tradicinės žinios gali labai padėti 
mokslininkams atrasti potencialiai 
vertingų genetinių arba biocheminių 
genetinių išteklių savybių, įskaitant 
čiabuvių ir vietos bendruomenių, kurių 
tradicinis gyvenimo būdas susijęs su 
biologinės įvairovės saugojimu ir tvariu 
naudojimu, sukauptas žinias, inovacijas ir 
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praktiką. Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijoje Nr. 169 
dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų 
ir 2007 m. JT generalinės asamblėjos 
priimtoje JT deklaracijoje dėl čiabuvių 
tautų teisių nustatytos tokių 
bendruomenių teisės turėtų būti 
gerbiamos ir turėtų būti padedama jų 
laikytis taikant ES įgyvendinimo 
priemones;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) svarbu prisiminti, kad remiantis 
Europos patentų konvencija, augalų ir 
gyvūnų veislės (53 straipsnio a punktas), 
taip pat biologiniai augalų ir gyvūnų 
produkavimo procesai (53 straipsnio 
b punktas) nepatentuojami. Kai išradimai 
grindžiami genetiniais ištekliais ar 
genetinių išteklių sudėtinėmis dalimis, 
paraiškose gauti patentą, kuris, be kita ko, 
apima tuos išteklius, produktus, įskaitant 
išvestinius produktus ir būdus, sukurtus 
naudojant biotechnologijas ar su 
genetiniais ištekliais susijusias tradicines 
žinias, turėtų būti nurodomi ištekliai, o 
informacija apie jų kilmę turėtų būti 
pateikiama atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir perduodama 
kompetentingai institucijai. Tokie patys 
reikalavimai turėtų būti taikomi naujų 
augalų veislių teisinei apsaugai;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) genetiniai ištekliai turėtų būti 
saugomi vietoje ir tvariai naudojami, o 
juos naudojant gauta nauda turėtų būti 
dalijamasi sąžiningai ir teisingai. 
Būdamos Biologinės įvairovės 
konvencijos šalys ES ir jos valstybės narės 
įsipareigojo laikytis šių principų. ES ir 
valstybės narės taip pat pasirašė Nagojos 
protokolą dėl galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei 
teisingo naudos, gaunamos juos 
naudojant, pasidalijimo. Turėtų būti 
parengti veiksmingo šio protokolo 
įgyvendinimo pajėgumai; 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) naudos pasidalijimo klausimas turėtų 
būti svarstomas atsižvelgiant į tai, kad 
daugiausia genetinių išteklių teikia 
besivystančios šalys, kuriose yra didelė
biologinė įvairovė, tuo tarpu naudotojai 
daugiausia yra iš išsivysčiusių šalių. 
Išteklių prieinamumas ir naudos 
pasidalijimas gali ne tik padėti saugoti 
biologinę įvairovę ir tvariai ją naudoti, bet 
ir naikinti skurdą bei tvariai tvarkyti 
aplinką, o tuo pačiu padėti siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kaip 
nurodyta Nagojos protokolo preambulėje. 
Įgyvendinant Nagojos protokolą taip pat 
turėtų būti siekiama išnaudoti šias 
galimybes;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) teisė į maistą, nustatyta Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnyje 
ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 11 straipsnyje, taip 
pat teisė į aukščiausio įmanomo lygio 
sveikatos apsaugą, nustatyta Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
pakto 12 straipsnyje, yra itin svarbios ir 
visada turi būti saugomos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) genetiniai ištekliai ir su tokiais 
ištekliais susijusios tradicinės žinios 
daugiausia sutelktos besivystančiose 
šalyse, ypač čiabuvių ir vietos 
bendruomenėse. Tokių bendruomenių 
teisės, nustatytos Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) 169 konvencijoje dėl 
čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų ir 
2007 m. JT generalinės asamblėjos 
priimtoje JT deklaracijoje dėl čiabuvių 
tautų teisių, turėtų būti gerbiamos ir 
turėtų būti padedama jų laikytis taikant 
ES įgyvendinimo priemones;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Konvencijoje pripažįstama, kad (5) Konvencijoje pripažįstama, kad 



PE507.953v02-00 8/41 AD\937492LT.doc

LT

valstybės turi suverenias teises į jų 
jurisdikcijoje esančius gamtos išteklius ir 
galią nustatyti galimybes naudotis joms 
priklausančiais genetiniais ištekliais.
Konvencija visos Šalys įpareigotos 
sudaryti palankias sąlygas naudotis joms 
suvereniai priklausančiais genetiniais 
ištekliais. Visos jos Šalys taip pat 
įpareigojamos sąžiningai bei teisingai su 
genetinius išteklius teikiančia Šalimi 
pasidalyti genetinių išteklių mokslinių 
tyrimų ir plėtros rezultatais bei tuos 
išteklius naudojant komerciniais bei kitais 
tikslais gaunama nauda. Dalijamasi pagal
abipusiai susitartas sąlygas. Konvencijoje 
taip pat yra nuostatos dėl galimybės 
naudotis tradicinėmis čiabuvių ir vietos 
bendruomenių žiniomis, naujovėmis ir 
veiklos metodais, susijusiais su biologinės 
įvairovės išsaugojimu ir tvariu naudojimu, 
ir naudos, gaunamos jas naudojant, 
pasidalijimo;

valstybės turi suverenias teises į jų 
jurisdikcijoje esančius gamtos išteklius ir 
galią nustatyti galimybes naudotis joms 
priklausančiais genetiniais ištekliais.
Konvencija visos Šalys įpareigotos kitoms 
Šalims sudaryti palankias sąlygas aplinkos 
atžvilgiu saugiai naudotis joms suvereniai 
priklausančiais genetiniais ištekliais. Visos 
jos Šalys taip pat įpareigojamos sąžiningai 
bei teisingai su genetinius išteklius 
teikiančia Šalimi pasidalyti genetinių 
išteklių mokslinių tyrimų ir plėtros 
rezultatais bei tuos išteklius naudojant 
komerciniais bei kitais tikslais gaunama 
nauda. Dalijamasi laikantis šių išteklių 
kilmės šalies sutikimo, duodamo iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, 
reikalavimą, o nauda grindžiama bendrai
sutartomis sąlygomis. Konvencijoje taip 
pat yra nuostatos dėl galimybės naudotis 
tradicinėmis čiabuvių ir vietos 
bendruomenių žiniomis, naujovėmis ir 
veiklos metodais, susijusiais su biologinės 
įvairovės išsaugojimu ir tvariu naudojimu, 
ir naudos, gaunamos jas naudojant, 
pasidalijimo. Tik tuomet, kai genetiniais 
ištekliais naudojamasi darniai ir tvariai ir 
šiuo tikslu teisėtai įtraukiamos vietos 
bendruomenės, užtikrinama, kad dėl 
išteklių naudojimo atsirandančiomis 
galimybėmis, naujovėmis ir nauda 
teisingai ir sąžiningai pasidalys visos 
Šalys;

Pakeitimas 10

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 

(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 
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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;

priimta tarptautinė sutartis. Nagojos 
protokole gerokai išplečiamos Konvencijos 
bendrosios taisyklės dėl galimybės naudoti 
ir vėliau parduoti genetinius išteklius bei 
su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias ir dėl naudos 
pasidalijimo;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) svarbu nustatyti aiškią ir patikimą 
Nagojos protokolo įgyvendinimo sistemą, 
kuri turėtų suteikti daugiau galimybių 
Sąjungos gamtos moksliniams tyrimams 
ir plėtrai. Taip pat būtina užkirsti kelią
neteisėtai įgytų genetinių išteklių ar su
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių naudojimui Sąjungoje ir skatinti 
veiksmingą naudos pasidalijimo 
įsipareigojimų, nustatytų tiekėjų ir 
naudotojų abipusiai susitartose sąlygose, 
įgyvendinimą;

(8) svarbu nustatyti aiškią ir patikimą 
Nagojos protokolo įgyvendinimo sistemą, 
kuria turėtų būti remiamasi siekiant 
pagrindinio protokolo tikslo, būtent 
išsaugoti biologinę įvairovę, tvariai 
naudoti jos elementus ir sąžiningai ir 
teisingai pasidalyti naudą, gaunamą 
naudojant genetinius išteklius. Tai apima 
kelio užkirtimą neteisėtai įgytų genetinių 
išteklių ar su tokiais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių naudojimui Sąjungoje. 
Taip pat būtina padidinti gamtos 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
veiklos galimybes Sąjungoje, ypač 
gerinant teisinio tikrumo, susijusio su 
genetinių išteklių ir tradicinių žinių 
naudojimu, reikalavimus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) biologinis piratavimas, t. y. neteisėtas 
genetinių išteklių išgavimas arba 
neteisėtas jų naudojimas ir paskesnė 
produktų, kurių pagrindą sudaro tokie 
ištekliai, ar susijusių tradicinių žinių 
komercializacija, turėtų būti draudžiami ir 
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jiems turėtų būti taikomos baudžiamosios 
sankcijos pagal Direktyvą 2008/99/EB;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) pagal šį reglamentą sukurta sistema 
iš tikrųjų reikalinga ir tam, kad būtų 
išlaikytas ir didinamas Šalių, čiabuvių ir 
vietos bendruomenių, taip pat 
suinteresuotųjų subjektų grupių, susijusių 
su galimybėmis naudotis genetiniais 
ištekliais ir naudos, gautos juos 
naudojant, dalybomis, tarpusavio 
pasitikėjimas;

Pakeitimas 14

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

(9) siekiant teisinio tikrumo, svarbu, kad 
Nagojos protokolo įgyvendinimo taisyklės 
būtų taikomos tik naujam genetinių 
išteklių ir su genetiniais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių įsigijimui ir naujam 
naudojimui, prasidėjusiam po Nagojos 
protokolo įsigaliojimo Sąjungoje;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remiantis Nagojos protokolu, svarbu 
apibrėžti, kad genetinių išteklių naudojimas 
– tai su Nagojos protokolo Šalyje gautos 

(11) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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genetinės medžiagos genetine arba 
biochemine sudėtimi susijusi mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikla, apimanti iš 
genetinės medžiagos išskirtų atskirų 
sudedamųjų dalių mokslinius tyrimus ir 
plėtrą;

Pakeitimas 16

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 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;

(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 laikantis taikytinų teisinių 
reikalavimų ir kad atitinkamais atvejais
nauda sąžiningai ir teisingai 
pasidalijama;. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
naudotojų įvairovę Sąjungoje, nederėtų 
visų naudotojų įpareigoti imtis vienodų 
tinkamo atsargumo priemonių. Tinkamo 
atsargumo veiklos palengvinimo
priemonės, kurios pasirodė esančios 
patikimos ir veiksmingos, turėtų būti 
remiamos pripažįstant geriausią patirtį. 
Taip pat turėtų būti remiami sektoriaus 
elgesio kodeksai, standartinės susitarimo
nuostatos ir gairės, 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;
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Pakeitimas 17

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) turėtų būti įvertinta naudotojų ar 
organizacijų, turinčių interesų ir 
ekspertinių žinių genetinių išteklių 
naudojimo, taip pat galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir naudos 
pasidalijimo srityse, geriausia patirtis. Kai 
tokia patirtis pripažįstama naudinga ir 
atitinkančia Nagojos protokolą ir šį 
reglamentą, ja turėtų būti remiamasi
nustatant tinkamo atsargumo priemones, 
kurios ypač tinka norint užtikrinti atitiktį 
Nagojos protokolo įgyvendinimo sistemai 
didelio teisinio tikrumo sąlygomis ir 
nedidelėmis sąnaudomis. Naudotojams
turėtų būti sudarytos galimybės naudotis
esamais akademiniam sektoriui ir įvairioms 
ūkio šakoms parengtais galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir tradicinėmis 
žiniomis bei naudos pasidalijimo elgesio 
kodeksais, jeigu jie gali padėti 
naudotojams laikytis savo įsipareigojimų, 
įskaitant sąžiningą ir teisingą naudos 
pasidalijimą. Naudotojų asociacijos turėtų 
galėti paprašyti Komisijos nustatyti, ar 
konkretus asociacijos prižiūrimas 
procedūrų, priemonių ar mechanizmų 
derinys gali būti pripažintas geriausia 
patirtimi, kuri padeda laikytis naudotojų 
prievolių. 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;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nustatytais naudojimo veiklos etapais 
naudotojai turėtų pranešti apie taikytas 
tinkamo atsargumo priemones. Tinkami
etapai tokiems pranešimams yra tuomet, 
kai gaunamos moksliniams tyrimams 
skirtos viešosios lėšos, prašoma leidimo 
teikti rinkai produktą, sukurtą naudojantis 
genetiniais ištekliais, arba 
komercializacijos etapas, jei leidimas teikti 
rinkai nereikalingas. Pareiškimas, pateiktas 
tuo metu, kai teikiamas leidimo teikti 
rinkai prašymas, nebūtų paties leidimo 
išdavimo procedūros dalis – toks 
pareiškimas būtų perduodamas pagal šį 
reglamentą įsteigtoms kompetentingoms 
institucijoms;

(17) nustatytais naudojimo veiklos etapais 
naudotojai turėtų pranešti apie taikytas 
tinkamo atsargumo priemones ir pateikti jų 
taikymo įrodymą. Tinkami tokių 
pranešimų punktai yra šie: duodamas 
sutikimas, iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją, ir bendrai susitariama dėl 
sąlygų, gaunamos moksliniams tyrimams 
skirtos lėšos, atitinkamoms 
nacionalinėms, regioninėms ar 
tarptautinėms institucijoms pateikiamas 
prašymas suteikti intelektinės nuosavybės 
teises, prašoma leidimo teikti rinkai 
produktą, sukurtą naudojantis genetiniais 
ištekliais, arba komercializacijos etapas, jei 
leidimas teikti rinkai nereikalingas.
Pareiškimas, pateiktas tuo metu, kai
teikiamas prašymas suteikti intelektinės 
nuosavybės teises ar teikiamas leidimo 
teikti rinkai prašymas, nebūtų paties 
leidimo išdavimo procedūros dalis – toks 
pareiškimas būtų perduodamas pagal šį 
reglamentą įsteigtoms kompetentingoms 
institucijoms;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) laukinėje gamtoje genetinius išteklius 
daugiausia nekomerciniams tikslams renka 
universitetuose dirbantys tyrėjai ar rinkėjai. 
Labai dažnai ir beveik visuose sektoriuose 
naujai surinkti genetiniai ištekliai gaunami 
per tarpininkus, iš kolekcijų ar agentų, 
kurie genetinius išteklius įsigyja trečiosiose 
šalyse;

(18) laukinėje gamtoje genetinius išteklius 
daugiausia nekomerciniams tikslams renka 
universitetuose dirbantys tyrėjai ar rinkėjai. 
Labai dažnai ir beveik visuose sektoriuose 
naujai surinkti genetiniai ištekliai gaunami 
per tarpininkus, iš kolekcijų ar agentų, 
kurie genetinius išteklius įsigyja trečiosiose 
šalyse. Šiuo reglamentu turėtų būti 
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užtikrinta, kad visos susijusios šalys 
laikytųsi bendrai sutartų sąlygų nuostatos, 
taikomos pirminiam naudojimui, 
susijusiam su perdavimu atitinkamai 
trečiajai šaliai. Daugeliu atvejų tolesniam 
naudojimui ar komercializacijai gali 
reikėti naujo sutikimo, duoto iš anksto 
gavus visą reikiamą informaciją, ir 
bendrai sutartų sąlygų;

Pakeitimas 20

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) daugelis kolekcijų yra prieinamiausi
Sąjungoje naudojamų genetinių išteklių ir 
su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių šaltiniai. Kaip šaltiniai jie gali atlikti 
svarbų vaidmenį padėdami kitiems 
saugojimo grandinės naudotojams laikytis 
savo įsipareigojimų. Siekiant to, 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 bendrai 
sutartas 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 
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bei vidutinėms įmonėms;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Sąjungos patikimos kolekcijos 
turėtų atitikti Nagojos protokolo tikslą. 
Jos turėtų prisidėti prie informuotumo 
didinimo ir pajėgumų stiprinimo, pagal 
Protokolo 21 ir 22 straipsnius, jeigu jų 
turimi ištekliai suteikia galimybę tai 
daryti. Kompetentingos valdžios 
institucijos gali apsvarstyti galimybę teikti 
finansavimą tokiai kolekcijų veiklai. Visos 
Sąjungos patikimos kolekcijos turėtų, 
bendradarbiaudamos su čiabuvių ir vietos 
bendruomenėmis, valdžios institucijomis, 
antropologais ir kitais veikėjais, tinkamai 
prisidėti prie pastangų registruoti 
tradicines žinias, susijusias su genetiniais 
ištekliais, dokumentuose. Tokios žinios 
turi būti tvarkomos visapusiškai gerbiant 
atitinkamas teises. Informacija apie tokias 
žinias turėtų būti skelbiama tuomet, kai 
tai naudinga saugant atitinkamas teises ir 
kai tai nepažeidžia tokios apsaugos ar jai 
netrukdo;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Nagojos protokolo 18 straipsnyje 
nurodyta, kad, kilus ginčams dėl bendrai 
sutartų sąlygų, kiekviena Šalis pagal savo 
teisinę sistemą užtikrina galimybę kreiptis 
į teismą, laikantis galiojančių jurisdikcijos 
reikalavimų. Susitarimai dėl sąlygų bus 
privatinės teisės susitarimai. Būdamos 
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Nagojos protokolo šalimis ES valstybės 
narės turi numatyti kreipimosi į teismą 
tvarką. Ši tvarka turėtų būti kuo 
panašesnė;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Europos Sąjunga turėtų imtis 
aktyvesnių veiksmų siekdama užtikrinti, 
kad būtų pasiekti Nagojos protokolo 
tikslai, susiję su tarptautiniais 
daugiašaliais naudos pasidalijimo 
mechanizmais, siekiant padidinti pasaulio 
išteklius, skirtus biologinei įvairovei 
saugoti ir jos elementams tvariai naudoti;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) kol nesukurtas pasaulinis protokole 
numatytas daugiašalis mechanizmas, 
Sąjungoje turėtų būti įgyvendintas naudos 
pasidalijimo principas, įtvirtintas Nagojos 
protokolo 10 straipsnyje. Kol nėra 
sukurtas daugiašalis mechanizmas, 
reikėtų įsteigti Sąjungos naudos 
pasidalijimo fondą, į kurį būtų renkamos 
naudos pasidalijimo įmokos, ir nukreipti 
šias įmokas biologinei įvairovei pasaulyje 
išsaugoti. To siekiant, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl išsamių kriterijų ir 
naudos pasidalijimo taisyklių, tais 
atvejais, kai genetiniai ištekliai gaunami 
iš vietovių, neįeinančių į valstybių narių 
jurisdikciją, arba kai tokių išteklių kilmės 
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šalis negali būti nustatyta arba 
neįmanoma suteikti ar gauti sutikimo, 
duoto iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) sukūrus galimybės naudotis klausimų 
Sąjungos grupę būtų sudarytos sąlygos 
diskutuoti ir prisidėti prie galimybių 
naudotis valstybėse narėse vienodinimo, 
taip pat spręsti tokius klausimus kaip
galimybės naudotis suteikimo tvarkos 
organizavimas ir veikimas, supaprastinta 
galimybė naudotis vykdant nekomercinius 
mokslinius tyrimus, galimybių naudotis 
Sąjungos kolekcijomis praktika, Sąjungos 
suinteresuotųjų šalių galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir tradicinėmis 
žiniomis trečiosiose šalyse ir dalijimasis
geriausia patirtimi;

(23) sukūrus Sąjungos forumą dėl 
galimybių naudotis ištekliais ir dėl 
sąžiningo ir teisingo naudos pasidalijimo
būtų sudarytos sąlygos diskutuoti ir 
prisidėti vienodinant galimybių naudotis
ištekliais sąlygas valstybėse narėse, taip 
pat spręsti galimybių naudotis ištekliais 
suteikimo tvarkos ir naudos pasidalijimo 
organizavimo ir veikimo klausimus, 
sudarytos supaprastintos galimybės 
naudotis ištekliais vykdant nekomercinius 
mokslinius tyrimus ir galimybė dalytis jų 
teikiama nauda Sąjungoje, taip pat 
galimybės naudotis Sąjungos kolekcijomis
ir dalytis jų teikiama nauda, užtikrinta
Sąjungos suinteresuotųjų šalių galimybė
naudotis genetiniais ištekliais ir 
tradicinėmis žiniomis trečiosiose šalyse ir
galimybė dalytis jų teikiama nauda bei
geriausia patirtimi;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslas – sąžiningai ir 
teisingai pasidalyti naudą, gaunamą 
naudojant genetinius išteklius, taip 
prisidedant prie biologinės įvairovės 
saugojimo ir tvaraus jos elementų 
naudojimo, pagal Biologinės įvairovės 
konvencijos tikslus; 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

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 sąžiningo ir teisingo
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 ir 
jas remiant; 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatyti genetinių 
išteklių ir su genetiniais ištekliais 
susijusių tradicinių žinių naudotojų 
įpareigojimai. Šiuo reglamentu 
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sukuriama Nagojos protokolo 
įgyvendinimo sistema taip pat apima 
paramos, teikiamos siekiant padėti 
naudotojams vykdyti įsipareigojimus, 
teikimo tvarką ir stebėsenos ir kontrolės 
taisyklių sistemą, kurias turi parengti ir 
įgyvendinti Sąjungos valstybės narės. Šis 
reglamentas taip pat apima nuostatas, 
kuriomis skatinama atitinkamų subjektų 
veikla, skirta informuotumui apie 
genetinius išteklius ir genetinių išteklių 
srities tradicines žinias, galimybes jais 
naudotis ir naudos pasidalijimą didinti, 
taip pat veikla, padedanti stiprinti 
pajėgumus besivystančiose šalyse, pagal 
Nagojos protokolo nuostatas;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

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 ir su genetiniais ištekliais 
susijusioms tradicinėms žinioms, kuriais 
naudotis ar kuriuos naudoti galimybė 
suteikiama po to, kai Sąjungai įsigalioja 
Nagojos protokolas. Jis taip pat taikomas
naudai, kuri gaunama naudojant tokius 
genetinius išteklius, ir su genetiniais 
ištekliais susijusioms tradicinėms žinioms
ir tolesniam taikymui ir komercializacijai; 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) genetiniai ištekliai – genetinė 
medžiaga, turinti faktinės ar potencialios 
vertės;

(3) genetiniai ištekliai – genetinė 
medžiaga, turinti faktinės ar potencialios 
vertės, ar jos dariniai;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) darinys – gamtoje randamas 
biocheminis junginys, atsirandantis iš 
biologinių ar genetinių išteklių genetinės 
ekspresijos ar metabolizmo, net jei jame 
nėra funkcinių paveldimumo vienetų;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, naudojantis genetinius išteklius 
arba su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias;

(5) naudotojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, naudojantis genetinius išteklius ar 
su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias arba vėliau komerciniais 
tikslais naudojantis genetinius išteklius ar 
genetiniais ištekliais pagrįstus produktus, 
ar su genetiniais ištekliais susijusias 
tradicines žinias;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) genetinių išteklių naudojimas –
genetinių išteklių genetinės arba 
biocheminės sudėties moksliniai tyrimai ir 
plėtra, taip pat ir taikant biotechnologijas;
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) neteisėtai įgyti genetiniai ištekliai –
genetiniai ištekliai ir su genetiniais 
ištekliais susijusios tradicinės žinios, įgyti 
pažeidžiat galiojančius tarptautinius ir 
nacionalinius teisės aktus ar norminius 
reikalavimus dėl galimybių naudotis 
tokiais ištekliais ir naudos pasidalijimo 
kilmės šalyje;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) biologinis piratavimas – neteisėtai 
įgytų genetinių išteklių ar produktų, 
išvestų iš šių išteklių, arba su genetiniais 
ištekliais susijusių tradicinių žinių 
naudojimas ir tolesnis komercializavimas;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento

3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Katalogo apibrėžtis

Genetinį katalogą sudaro atskiri tam 
tikroms rūšims priskiriami egzemplioriai. 
Kita svarbi katalogo dalis yra vietinės 
populiacijos (vietinės veislės, ekotipai, 
endemai, rūšys ar net porūšiai). 
Atsekamumo tikslais genetiniai katalogai 
turi naudoti objektyvų brūkšninio 
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kodavimo metodą, kuris turėtų būti 
grindžiamas DNR sekos nustatymo 
technika.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Neteisėtai įgytų genetinių išteklių 
naudojimas ir pardavimas ES 
draudžiamas.

Pakeitimas 38

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 laikantis 
taikomų galimybės naudotis ir naudos
pasidalijimo teisės aktų arba norminių 
reikalavimų ir kad gavus sutikimą,
duodamą iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją, kai to reikalaujama, ir 
visiškai atsižvelgiant į esamas pareigas, 
susijusias su sąžiningu ir teisingu naudos 
pasidalijimu pagal bendrai sutartas 
sąlygas. Naudotojai siekia gauti, saugo ir 
tolesniems naudotojams perduoda su 
galimybe naudotis ir naudos pasidalijimu
bei šio reglamento nuostatų atitiktimi
susijusią informaciją.



AD\937492LT.doc 23/41 PE507.953v02-00

LT

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Genetiniai ištekliai ir susijusios 
tradicinės žinios perduodamos kitiems 
naudotojams tik pagal sutikimą, duodamą 
iš anksto gavus visą reikiamą informaciją, 
ir bendrai sutartas sąlygas. Tolesni 
naudotojai gali naudoti tik medžiagą, 
gautą laikantis pradinių sąlygų. Jei 
sutikimas, duodamas iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, negautas ir dėl 
bendrų sąlygų nesutarta, arba jei tolesni 
naudotojai ketina naudoti genetinius 
išteklius arba tradicines žinias pagal 
sąlygas, kurios neįtrauktos į pradines 
sąlygas, prieš pradėdami naujai naudoti 
išteklius, jie privalo gauti kilmės šalies 
sutikimą, duodamą iš anksto gavus visą 
reikiamą informaciją, ir susitarti dėl 
bendrų sąlygų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai genetiniai ištekliai kilę iš vietovių, 
nepriklausančių nacionalinei 
jurisdikcijai, arba kai jų kilmės šalis 
negali būti nustatyta, arba kai 
neįmanoma suteikti ar gauti sutikimo, 
duodamo iš anksto gavus visą reikiamą 
informaciją, nauji naudotojai turėtų 
dalytis nauda su Sąjungos naudos 
pasidalijimo fondu, skirtu biologinei 
įvairovei saugoti, kol bus įsteigtas 
pasaulinis daugiašalis naudos 
pasidalijimo mechanizmas pagal Nagojos 
protokolo 10 straipsnį; 
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Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekia gauti, saugo ir tolesniems 
naudotojams perduoda tokią informaciją:

(a) siekia gauti, saugo ir tolesniems 
naudotojams perduoda tarptautiniu mastu 
pripažintą atitikties sertifikatą, kai 
genetiniais ištekliais pasinaudojo Nagojos 
protokolo Šalys, kurios naudojosi savo 
suvereniomis teisėmis pagal Nagojos 
protokolo 6 straipsnį, arba kitu atveju:

(1) galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis įgijimo 
datą;
(2) naudojamų genetinių išteklių arba su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių apibūdinimą, įskaitant esamus 
unikaliuosius atpažinties numerius;
(3) šaltinį, iš kurio tiesiogiai gauti ištekliai 
arba žinios, ir tolesnius genetinių išteklių 
arba su tokiais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių naudotojus;
(4) tai, ar yra (arba nėra) su galimybe 
naudotis ir naudos pasidalijimu susijusių 
teisių ir įpareigojimų;
(5) sprendimus dėl galimybės naudotis ir 
dėl abipusiai susitartų sąlygų, jei taikoma;

Pagrindimas

4 straipsnio 2 dalies a pastraipos 1–5 punktai įtraukiami į kitą pakeitimą.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) siekia gauti, saugo ir tolesniems 
naudotojams perduoda tokią informaciją:
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(1) galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir su genetiniais ištekliais 
susijusiomis tradicinėmis žiniomis įgijimo 
datą;
(2) naudojamų genetinių išteklių arba su 
genetiniais ištekliais susijusių tradicinių 
žinių apibūdinimą, įskaitant esamus 
unikaliuosius atpažinties numerius;
(3) šaltinį, iš kurio tiesiogiai gauti ištekliai 
arba žinios, ir tolesnius genetinių išteklių 
arba su tokiais ištekliais susijusių 
tradicinių žinių naudotojus;
(4) tai, ar yra (arba nėra) su galimybe 
naudotis ir naudos pasidalijimu susijusių 
teisių ir įpareigojimų;
(5) sprendimus dėl galimybės naudotis ir 
dėl bendrai sutartų sąlygų, jei taikoma;

Pagrindimas

4 straipsnio 2 dalies a pastraipos 1–5 punktai perkelti – jie tapo nauju aa punktu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) sprendimus dėl galimybės naudotis ir 
dėl bendrai sutartų sąlygų, įskaitant 
naudos pasidalijimo susitarimus, jei 
taikoma;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei naudotojai įsigyja genetinius 4. Naudotojai, kuriems suteikta galimybė 
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išteklius iš 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame Sąjungos patikimų kolekcijų 
registre esančios kolekcijos, laikoma, kad 
jie ėmėsi tinkamo atsargumo priemonių 
visai informacijai, susijusiai su galimybe 
naudotis genetiniais ištekliais ir su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis bei naudos 
pasidalijimu, gauti.

naudotis genetiniais ištekliais ar su 
genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis iš 5 straipsnio 1 
dalyje nurodytame Sąjungos patikimų 
kolekcijų registre esančios kolekcijos ir 
kurie pateikia dokumentus, kuriuos jie 
gavo iš šios kolekcijos kartu su genetiniais 
ištekliais ar tradicinėmis žiniomis,
laikoma, kad jie ėmėsi tinkamo atsargumo 
priemonių visai informacijai, susijusiai su 
galimybe naudotis genetiniais ištekliais ir 
su genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis bei naudos 
pasidalijimu, gauti.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad ji nustatytų 
naudos pasidalijimo taisykles pagal 1c 
dalį iki [po šešių mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos]. Pagal tas 
taisykles reikalaujama pasidalyti naudą 
bent jau geriausios patirties lygmeniu 
atitinkamame sektoriuje ir nustatyti 
nepiniginės naudos pasidalijimo sąlygas; 

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taikyti standartizuotą genetinių išteklių 
pavyzdžių ir susijusios informacijos mainų 
su kitomis kolekcijomis tvarką ir tiekti 
genetinių išteklių pavyzdžius bei susijusią
informaciją tretiesiems asmenims naudoti;

a) taikyti standartizuotą genetinių išteklių 
pavyzdžių ir informacijos apie tradicines 
žinias, susijusias su genetiniais ištekliais,
mainų su kitomis kolekcijomis tvarką ir 
tiekti genetinių išteklių pavyzdžius bei 
informaciją apie tokias žinias tretiesiems 
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asmenims naudoti;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) genetinių išteklių pavyzdžius ir susijusią 
informaciją tiekti tretiesiems asmenims
naudoti tik kartu su dokumentais, kuriais 
įrodoma, kad galimybė naudotis ištekliais 
ir informacija suteikta laikantis taikomų
teisinių reikalavimų ir, jei taikoma, 
abipusiai susitartų sąžiningo bei teisingo 
naudos pasidalijimo sąlygų;

b) genetinių išteklių pavyzdžius ir susijusią 
informaciją teikti tretiesiems asmenims
naudoti tik kartu su dokumentais, kuriais 
įrodoma, kad galimybė naudotis ištekliais 
ir informacija suteikta laikantis taikomų
galimybių naudotis ištekliais ir naudos 
pasidalijimo ar norminių reikalavimų ir, 
jei taikoma, bendrai sutartų sąžiningo bei 
teisingo naudos pasidalijimo sąlygų;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendradarbiaujant su čiabuvių ir 
vietos bendruomenėmis, kitomis 
kolekcijomis, valdžios institucijomis, 
organizacijomis ar institucijomis, 
prireikus dokumentuose užregistruoti 
tradicines žinias, susijusias su genetiniais 
ištekliais, arba skelbti informaciją apie 
tokias žinias, siekiant padėti apsaugoti 
atitinkamas teises ir padėti naudotis 
tokiomis žiniomis visapusiškai gerbiant 
atitinkamas teises;
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) padėti didinti informuotumą apie 
genetinių išteklių ir tradicinių žinių, 
susijusių su genetiniais ištekliais, taip pat 
apie atitinkamų galimybių naudotis 
ištekliais ir naudos pasidalijimo svarbą 
pagal Nagojos protokolo 21 straipsnį;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) padėti stiprinti pajėgumus 
besivystančiose šalyse pagal Nagojos 
protokolo 22 straipsnį;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pareiškimą, kad taikytos tinkamo 
atsargumo priemonės pagal 4 straipsnį,
naudotojai pateikia pagal 6 straipsnio 1 
dalį įsteigtoms kompetentingoms 
institucijoms tuomet, kai teikia prašymą 
dėl leidimo teikti rinkai produktą, sukurtą 
naudojant genetinius išteklius arba su 
tokiais ištekliais susijusias tradicines 
žinias, arba komercializacijos etape, jei 
leidimas teikti rinkai nereikalingas. 

2. Naudotojai pagal 6 straipsnio 1 dalį 
įsteigtoms kompetentingoms institucijoms
pateikia pareiškimą, kad laikėsi 4 
straipsnio nuostatų, ir susijusią 
informaciją tuomet, kai:
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duodamas sutikimas, duodamas iš 
anksto gavus visą reikiamą informaciją, ir 
nustatomos bendrai sutartos sąlygos;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gaunamas finansavimas moksliniams 
tyrimams, kuriuose bus naudojami 
genetiniai ištekliai ir su genetiniais 
ištekliais susijusios tradicinės žinios; 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikiamos paraiškos dėl patentų ir 
naujos augalų rūšies teisių atitinkamoms 
nacionalinėms, regiono ar tarptautinėms 
institucijoms, kurios, be kita ko, apima 
prieinamus genetinius išteklius, 
produktus, įskaitant darinius, ir procesus, 
susijusius su biotechnologijų naudojimu, 
arba tradicines žinias, susijusias su 
genetiniais ištekliais; 
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikiamas prašymas dėl leidimo teikti 
rinkai produktą, sukurtą naudojant 
genetinius išteklius arba su tokiais 
ištekliais susijusias tradicines žinias, arba 

(7 straipsnio 2 dalies pabaigos tekstas)

Pakeitimas 56

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 b ir e punktus pateiktą informaciją 
ir pagal šį straipsnį gautą informaciją per 
tris mėnesius perduoda Komisijai.
Komisija per tris mėnesius gautą 
informaciją apibendrina ir informaciją, 
kurios reikia tarptautiniu mastu 
pripažįstamam sertifikatui gauti, perduoda 
galimybės naudotis ir naudos pasidalijimo 
tarpininkavimo centrui, taip pat sudaro 
galimybes lengva forma ir prieinamu 
formatu susipažinti visuomenei.

Pakeitimas 57

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 

1. Bet kokia naudotojų asociacija ar 
organizacija, turinti interesų ir 
ekspertinių žinių genetinių išteklių 
naudojimo, taip pat galimybės naudotis 
genetiniais ištekliais ir naudos 
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grindžiamas įrodymais ir informacija. pasidalijimo srityse, gali Komisijai pateikti 
prašymą, kad tos asociacijos sukurtas ir 
prižiūrimas tvarkos, priemonių ar 
mechanizmų derinys būtų pripažintas 
geriausia patirtimi. Prašymas grindžiamas 
įrodymais ir informacija.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei išnagrinėjusi naudotojų asociacijos 
pateiktą informaciją ir įrodymus Komisija 
nustato, kad faktiškai įgyvendinęs tam tikrą 
tvarkos, priemonių ar mechanizmų derinį 
naudotojas gali įvykdyti 4 ir 7 
straipsniuose nustatytus įpareigojimus, ji 
tokį derinį pripažįsta geriausia patirtimi.

2. Komisija įvertina kiekvieną prašymą 
atsižvelgdama į informaciją ir įrodymus, 
gautus iš prašymo pateikėjo, atitinkamų 
teikėjų, naudotojų, valdžios institucijų, 
įstaigų, tarpvyriausybinių organizacijų, 
čiabuvių ir vietos bendruomenių atstovų, 
taip pat iš nevyriausybinių organizacijų ir, 
jei reikia, kitų veikėjų. Remdamasi šia 
informacija ir įrodymais Komisija nustato, 
kad faktiškai įgyvendinęs tam tikrą 
tvarkos, priemonių ar mechanizmų derinį 
naudotojas gali įvykdyti 4 ir 7 
straipsniuose nustatytus įpareigojimus,
įskaitant įpareigojimus, susijusius su 
sutikimo, duodamo iš anksto gavus visą
reikiamą informaciją, gavimu ir su 
sąžiningu ir teisingu naudos pasidalijimu 
pagal bendrai sutartas sąlygas, kai 
taikytina. Komisija pripažįsta geriausia 
patirtimi procedūrų, priemonių ar 
mechanizmų derinį, dėl kurio pateiktas 
prašymas, jeigu tokiu deriniu sudaromos 
galimybės naudotojams laikytis savo 
įsipareigojimų patikimiau ir 
veiksmingiau, nei kiti esami ar 
atsirandantys deriniai.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai genetinių išteklių ar tradicinių 
žinių, susijusių su genetiniais ištekliais, 
naudojimas gali skatinti su teikėjų 
interesais susijusių medicinos produktų 
kūrimą ir kai jis svarbus atsižvelgiant į 
žmonių teisę naudotis aukščiausio 
įmanomo lygio sveikatos apsauga, 
galimybės nebrangiai naudoti šiuos 
produktus gali būti svarbus sąžiningo ir 
teisingo naudos pasidalijimo aspektas, ir į 
tai reikia atsižvelgti taikant geriausią 
patirtį atitinkamose srityse.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kai genetinių išteklių ar tradicinių 
žinių, susijusių su genetiniais ištekliais, 
naudojimas gali daryti įtaką maisto 
saugai, pvz.. skatinant ūkininkų 
galimybių pakartotinai sėti arba keistis 
sėklomis apribojimus, tokios neigiamos 
įtakos vengimas gali būti svarbus 
sąžiningo ir teisingo naudos pasidalijimo 
aspektas ir geriausioje susijusių sričių 
praktikoje turi būti į tai atsižvelgta.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patikrinimai gali būti atliekami, kai 3. Patikrinimai atliekami, kai 
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kompetentinga institucija turi atitinkamos 
informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų 
šalių skundus, dėl naudotojo neatitikties šio 
reglamento reikalavimams.

kompetentinga institucija turi atitinkamos 
informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų 
šalių skundus, dėl naudotojo neatitikties šio 
reglamento reikalavimams.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) baudos; a) baudos, proporcingos atitinkamų 
genetinių išteklių naudojimo vertei;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatidėliotinas konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymas;

b) neatidėliotinas konkrečios naudojimo 
veiklos sustabdymas, įskaitant produktų, 
sukurtų naudojantis genetiniais ištekliais 
ir susijusiomis tradicinėmis žiniomis, 
komercializacijos sustabdymą;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad naudotojai 
laikytųsi šio reglamento, kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, su 
trečiųjų valstybių administracinėmis 
institucijomis bei Komisija.

1. Siekdamos pagerinti veiksmingą 
koordinavimą ir užtikrinti, kad naudotojai 
laikytųsi šio reglamento, kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, su 
trečiųjų valstybių administracinėmis 
institucijomis bei Komisija. Taip pat 
vykdomas bendradarbiavimas su kitais 
atitinkamais subjektais, įskaitant 
kolekcijas, nevyriausybines organizacijas 
ir čiabuvių ir vietos bendruomenių 



PE507.953v02-00 34/41 AD\937492LT.doc

LT

atstovus, kai tai svarbu siekiant tinkamai 
įgyvendinti Nagojos protokolą ir šį 
reglamentą.

Pakeitimas 65

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 gauna 
informaciją iš atitinkamų subjektų ir 
tarpusavyje, 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.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija siekia sudaryti susitarimus 
su Europos patentų tarnyba ir Pasauline 
intelektinės nuosavybės organizacija 
siekdama užtikrinti, kad registruojant 
patentus būtų pateiktos nuorodos į 
genetinius išteklius ir jų kilmę.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybės naudotis klausimų Sąjungos 
grupė

Sąjungos forumas dėl galimybės naudotis
ištekliais ir naudos pasidalijimo
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Pakeitimas 68

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. Sukuriamas Sąjungos forumas dėl
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
su genetiniais ištekliais susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis ir dėl sąžiningo bei 
teisingo naudos pasidalijimo.

Pakeitimas 69

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 forumas prisideda prie
galimybės naudotis sąlygų racionalizavimo 
Sąjungos lygmeniu, aptardamas susijusius 
klausimus, įskaitant valstybių narių 
nustatytos tvarkos organizavimą ir 
veikimą, mokslinių tyrimų, kuriais 
prisidedama prie biologinės įvairovės 
apsaugos ir tvaraus naudojimo, skatinimą 
ypač besivystančiose šalyse, įskaitant
supaprastintas naudojimosi galimybes 
vykdant nekomercinius mokslinius 
tyrimus, galimybės naudotis Sąjungos 
kolekcijomis praktiką, Sąjungos 
suinteresuotųjų šalių naudojimosi 
galimybes trečiosiose šalyse pagal bendrai 
sutartas sąlygas gavus sutikimą, duodamą 
iš anksto gavus visą reikiamą informaciją, 
naudos pasidalijimo praktiką, geriausios 
patirties įgyvendinimą ir tolesnį vystymą ir 
ginčų sprendimo taisyklių veikimą.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena valstybė narė ir Komisija gali 
paskirti vieną nuolatinį Sąjungos grupės
narį. Prireikus gali būti pakviesti
suinteresuotųjų šalių atstovai ir kiti šiuo 
reglamentu reguliuojamų sričių ekspertai.

4. Kiekviena valstybė narė ir Komisija gali 
paskirti vieną nuolatinį Sąjungos forumo
narį. Prireikus kviečiami suinteresuotųjų 
šalių atstovai, atitinkamų 
tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai ir kiti šiuo 
reglamentu reguliuojamų sričių ekspertai.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) siekdamos nustatyti esamą biologinę 
įvairovę sudaro turimų genetinių išteklių, 
kurių kilmės vieta yra valstybės narės, 
katalogą pagal Biologinės įvairovės 
konvencijos 7 straipsnį. Be to, jos ragina 
trečiąsias šalis parengti savo genetinius 
katalogus siekiant, kad būtų galima 
pagerinti naudotojų galimybės naudotis 
ištekliais skaidrumą.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užtikrina, kad tais atvejais, kai 
genetiniai ištekliai ir susijusios tradicinės 
žinios naudojami neteisėtai arba 
nesivadovaujant iš anksto duotu sutikimu 
ar bendrai sutartomis sąlygomis, 
subjektai, kurie turi kompetenciją suteikti 
galimybę naudotis genetiniais ištekliais ir 
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pasirašyti bendrai sutartas sąlygas, turėtų 
teisę pateikti ieškinį siekdami užkirsti 
kelią tokiam naudojimui arba jį sustabdyti 
ir siekti gauti kompensaciją už žalą, 
patirtą dėl tokio naudojimo, taip pat, jei 
reikia, siekti, kad būtų konfiskuoti 
atitinkami genetiniai ištekliai. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) skatina naudotojus ir teikėjus 
nukreipti naudą, gaunamą naudojant 
genetinius išteklius, biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir tvaraus jos sudedamųjų 
dalių naudojimo reikmėms.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) remia regioninį bendradarbiavimą 
naudos, kuri gaunama naudojant 
tarpvalstybinius genetinius išteklius ir su 
jais susijusias tradicines žinias, 
pasidalijimo klausimu.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) kai pradeda veikti fondas, įsteigtas 
pagal Biologinės įvairovės konvenciją, 
arba bet kuris kitas tuo pačiu tikslu 
įsteigtas fondas, jos deda pastangas 
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siekdamos užtikrinti, jog iš šių fondų būtų 
teikiamas finansavimas moksliniams 
tyrimams ir genetinių katalogų 
sudarymui. 

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos naudos pasidalijimo fondas

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnio (naujo) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įkurtas Sąjungos 
naudos pasidalijimo fondas.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fondui skiriamos pajamos, gautos 
įgyvendinus 4 straipsnio 1c punktą.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnio (naujo) 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatyta Sąjungos naudos pasidalijimo 
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fondo įgyvendinimo ir veikimo tvarka, 
pagal kurią finansuojamas biologinės 
įvairovės saugojimas pasaulyje. 

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijų forumas

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnio (naujo) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad įgyvendinant 
reglamentą būtų užtikrintas valstybių 
narių atstovų ir susijusių teikėjų 
organizacijų, naudotojų asociacijų, 
tarpvyriausybinių, nevyriausybinių 
organizacijų ir čiabuvių ir vietos 
bendruomenių atstovų dalyvavimas. Šios 
šalys ypač prisideda rengiant ir peržiūrint 
pagal 4 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 8 
dalį ir 14 a straipsnio 3 dalį priimamus 
deleguotuosius aktus ir įgyvendinant 5, 7 
ir 8 straipsnius ir vėliau rengiant bendrai 
sutartų sąlygų gaires. Šios šalys 
posėdžiauja Konsultacijų forume. 
Forumo darbo tvarkos taisykles nustato 
Komisija. 
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2008/99/EB
3 straipsnio i a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a. Šis punktas įtraukiamas į Direktyvos 
2008/99/EB 3 straipsnį, kuris įsigalioja 
nuo...*;
'(ia) biopiracy.'
*OL: vieni metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b straipsnis (naujas)
Direktyva 2008/99/EB
A priedo įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b. Šis punktas įtraukiamas į Direktyvos 
2008/99/EB 3 straipsnį, kuris įsigalioja 
nuo...*;
...m. ... ... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2013 dėl 
galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir 
sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos 
juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje
*OL: vieni metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.
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