
AD\937492LV.doc PE507.953v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Attīstības komiteja

2012/0278(COD)

30.5.2013

ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu 
pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali 
Savienībā
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

Atzinumu sagatavoja: Catherine Grèze



PE507.953v02-00 2/41 AD\937492LV.doc

LV

PA_Legam



AD\937492LV.doc 3/41 PE507.953v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

„Nagojas protokola par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu 
taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību”, kurš
pieņemts 2010. gada 29. oktobrī, mērķis ir izveidot prognozējamākus nosacījumus ģenētisko 
resursu pieejamībai, nodrošināt labumu sadali starp ģenētisko resursu lietotājiem un 
piegādātājiem, kā arī nodrošināt tikai likumīgi iegūto ģenētisko resursu izmantošanu. Šā 
iemesla dēļ, ņemot vērā, ka ģenētisko resursu piegādē un ar šādiem resursiem saistītajās 
tradicionālajās zināšanās dominē jaunattīstības valstis, Nagojas protokols ir nozīmīgs 
instruments biopirātisma apkarošanā un taisnīgas un vienlīdzīgas ģenētisko resursu apmaiņas 
atjaunošanā, jo īpaši situācijās, kad lietotāji galvenokārt atrodas attīstītajās valstīs. Tomēr, 
izstrādājot savu ierosināto sistēmu Nagojas protokola īstenošanai, Komisija nepārprotami 
vairāk ir domājusi par lietotāju, nevis piegādātāju interesēm un bažām. Galvenās prioritātes 
acīmredzami ir sloga un izmaksu samazināšana lietotājiem un ērtas piekļuves atvieglošana, ko 
nevarētu teikt par efektīvas labumu sadales veicināšanu. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantā minēto politikas 
saskaņotības attīstībai mērķi ar šo regulu atjauno taisnīgu līdzsvaru starp ģenētisko resursu un 
ar šādiem resursiem saistīto tradicionālo zināšanu lietotājiem un piegādātājiem, vienlaikus 
veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu tās sastāvdaļu izmantošanu 
saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību mērķiem. Jo īpaši ir jāpastiprina 
noteikumi, kas saistīti ar lietotāju pienākumu īstenošanu un pārraudzību attiecībā uz pienācīgu 
pārbaudi, lai padarītu iespējamu iepriekš norunātas piekrišanas un savstarpēji saskaņotu 
noteikumu efektīvu izpildi visā ģenētisko resursu vai ar to saistīto tradicionālo zināšanu 
izmantošanas ķēdē. Tāpat, ņemot vērā, ka pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu tradicionālās 
zināšanas var sniegt vērtīgu informāciju zinātniskiem atklājumiem par potenciāli nozīmīgām 
ģenētisko resursu ģenētiskajām vai bioķīmiskajām īpašībām, ES regulā būtu jāievēro šādu 
kopienu tiesības un jāveicina to īstenošana, kā noteikts Starptautiskās Darba organizācijas 
konvencijā Nr. 169. par pirmiedzīvotājiem un ciltīm un ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju 
tautu tiesībām, kas pieņemta ANO Ģenerālajā asamblejā 2007. gadā. Turklāt ES būtu jāizrāda 
iniciatīva, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti Nagojas protokola mērķi attiecībā uz globāliem 
daudzpusējiem labumu sadales mehānismiem. Praksē līdz daudzpusējā mehānisma ieviešanai 
ir jāizveido Savienības Labumu sadales fonds, lai apkopotu labumu sadales ieguvumus un 
izmantotu tos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai globālā līmenī. 

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību un Nagojas protokolu par 
ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un 
vienlīdzīgu sadali,

Grozījums Nr. 2

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, biotehnoloģijā, zāļu 
izstrādē un ražošanā, kosmētikā vai 
atjaunojamās enerģijas bioavotu attīstīšanā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
tradicionālās zināšanas var sniegt svarīgu 
uzvedinošu informāciju, lai nonāktu pie 
zinātniskiem atklājumiem par 
interesantām ģenētisko resursu 
ģenētiskajām vai bioķīmiskajām īpašībām.

(3) Pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
tradicionālās zināšanas var sniegt svarīgu 
uzvedinošu informāciju, lai nonāktu pie 
zinātniskiem atklājumiem par potenciāli 
nozīmīgām ģenētisko resursu ģenētiskajām 
vai bioķīmiskajām īpašībām, tostarp to 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
zināšanas, jauninājumi un praktiskā 
pieredze, kurām raksturīgs tradicionāls 
dzīvesveids attiecībā uz bioloģiskās 
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daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu. Šādu kopienu tiesības, kas 
noteiktas Starptautiskās Darba 
organizācijas konvencijā Nr. 169. par 
pirmiedzīvotājiem un ciltīm un ANO 
Deklarācijā par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām, kas pieņemta ANO Ģenerālajā 
asamblejā 2007. gadā, būtu jāievēro, un 
ES īstenošanas pasākumiem būtu
jāveicina šo tiesību ievērošana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir svarīgi atgādināt, ka saskaņā ar 
Eiropas Patentu konvenciju augu un 
dzīvnieku šķirnes (53. panta a) punkts), 
kā arī augu un dzīvnieku audzēšanā 
izmantotie bioloģiskie procesi (53. panta 
b) punkts) nav patentējami. Ja 
izgudrojumu pamatā ir ģenētiskie resursi 
vai ģenētisko resursu sastāvdaļas, patentu 
pieteikumos, kuros cita starpā iekļauti 
ģenētiskie resursi vai produkti, tostarp to 
derivāti, un no biotehnoloģijas 
izmantošanas izrietošie procesi vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītas 
tradicionālās zināšanas, attiecīgie resursi 
būtu jānorāda un par to izcelsmi būtu 
jāinformē attiecīgās varas iestādes un 
kompetentā iestāde. Tāds pats pienākums 
būtu jāuzliek arī attiecībā uz jaunām 
augu šķirņu tiesībām.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ģenētiskie resursi būtu jāsaglabā „in 
situ” un jāizmanto ilgtspējīgi, to 
izmantošanā iegūtie labumi būtu jāsadala 
taisnīgi un vienlīdzīgi. ES un tās 
dalībvalstis kā Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību puses ir apņēmušās ievērot 
šos principus. ES un tās dalībvalstis ir arī 
parakstījušas Nagojas protokolu par 
ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un 
vienlīdzīgu sadali. Būtu jānodrošina 
spējas efektīvi īstenot minēto protokolu. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Labumu sadale būtu jāskata 
situācijas kontekstā, kurā jaunattīstības 
valstis ar lielu bioloģisko daudzveidību 
dominē ģenētisko resursu piegādē, 
savukārt lietotāji galvenokārt atrodas 
attīstītajās valstīs. Turklāt pieejamība un 
labumu sadale var veicināt ne tikai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu, bet arī 
nabadzības izskaušanu un vides ilgtspēju, 
tādējādi veicinot arī progresu 
tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā, kā atzīts Nagojas protokola 
preambulā. Vienam no Nagojas protokola 
īstenošanas mērķiem vajadzētu būt arī šo 
iespēju izmantošanai.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Tiesības uz pārtiku, kā noteikts 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 
25. pantā un Starptautiskā pakta par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām 11. pantā, kā arī tiesības uz 
augstāko iespējamo veselības aizsardzības 
standartu izmantošanu, kā noteikts 
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām 
12. pantā, ir īpaši svarīgas, un tās vienmēr 
ir jāaizsargā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Tāpat kā ģenētiskie resursi, arī ar 
šādiem resursiem saistītās tradicionālās 
zināšanas lielā mērā ir koncentrētas 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
pamatiedzīvotāju un vietējās kopienās. 
Šādu kopienu tiesības, kas noteiktas 
Starptautiskās Darba organizācijas 
konvencijā Nr. 169. par pirmiedzīvotājiem 
un ciltīm un ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, kas 
pieņemta ANO Ģenerālajā asamblejā 
2007. gadā, būtu jāievēro, un ES 
īstenošanas pasākumiem būtu jāveicina 
šo tiesību ievērošana.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Konvencija atzīst, ka valstīm ir 
suverēnas tiesības uz to jurisdikcijā 
esošajiem dabas resursiem un tiesības 
regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem 
resursiem. Konvencija visām pusēm uzliek 
pienākumu atvieglot pieeju ģenētiskajiem 
resursiem, uz kuriem tām ir suverēnas 
tiesības. Konvencija arīdzan nosaka, ka 
visām pusēm ir obligāti jāveic pasākumi, 
lai pētniecības un izstrādes rezultātus, kā 
arī labumus, ko dod komerciāla un citāda 
to izmantošana, taisnīgi un vienlīdzīgi 
dalītu ar pusi, kura piegādā ģenētiskos 
resursus. Šāda sadale notiek atbilstīgi 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Konvencijā apskatīti arī pieejas un labumu 
sadales jautājumi saistībā ar 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
uzkrātajām zināšanām, jauninājumiem un 
praktisko pieredzi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgā 
izmantošanā.

(5) Konvencija atzīst, ka valstīm ir 
suverēnas tiesības uz to jurisdikcijā 
esošajiem dabas resursiem un tiesības 
regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem 
resursiem. Konvencija visām pusēm uzliek 
pienākumu atvieglot citām pusēm pieeju 
ģenētiskajiem resursiem videi nekaitīgas 
lietošanas nolūkos, uz kuriem tām ir 
suverēnas tiesības. Konvencija arīdzan 
nosaka, ka visām pusēm ir obligāti jāveic 
pasākumi, lai pētniecības un izstrādes 
rezultātus, kā arī labumus, ko dod 
komerciāla un citāda to izmantošana, 
taisnīgi un vienlīdzīgi dalītu ar pusi, kura 
piegādā ģenētiskos resursus. Šāda sadale 
notiek atbilstīgi prasībai par iepriekš 
norunātu attiecīgo resursu izcelsmes 
valsts piekrišanu, pamatojot labumus ar 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem. 
Konvencijā apskatīti arī pieejas un labumu 
sadales jautājumi saistībā ar 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
uzkrātajām zināšanām, jauninājumiem un
praktisko pieredzi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgā 
izmantošanā. Ģenētiskie resursi tiešām 
būtu jāizmanto samērīgi un ilgtspējīgi, kā 
arī likumīgi iesaistot vietējās kopienas, jo 
tikai šādā veidā ģenētisko resursu 
izmantošanas sniegtās iespējas, attīstību 
un labumus var taisnīgi un līdzvērtīgi 
sadalīt visu pušu starpā.
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Grozījums Nr. 10

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. oktobrī1. 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. oktobrī2. Nagojas 
protokols ievērojami paplašina 
Konvencijas vispārīgos noteikumus par 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
pieejamību un labumu sadali izmantošanai 
un turpmākai komercializācijai.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir svarīgi izveidot skaidru un pareizu 
Nagojas protokola īstenošanas satvaru, kas 
palielinātu iespējas nodoties uz dabas 
materiāliem balstītai pētniecībai un 
izstrādei Savienībā. Tāpat ļoti būtiski ir 
nepieļaut nelikumīgi iegūtu ģenētisko 
resursu vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanu 
Savienībā un sekmēt labumu sadales 
saistību pildīšanu, kas izklāstītas 
piegādātāju un lietotāju savstarpēji 
saskaņotos noteikumos.

(8) Ir svarīgi izveidot skaidru un pareizu 
Nagojas protokola īstenošanas satvaru, kas 
atbalstītu tā galveno mērķi, jo īpaši 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
ilgtspējīgu tās sastāvdaļu izmantošanu, kā 
arī taisnīgu un vienlīdzīgu to labumu 
sadali, kas iegūti ģenētisko resursu 
izmantošanā. Tas nozīmē arī novērst
nelikumīgi iegūtu ģenētisko resursu vai ar 
šādiem resursiem saistīto tradicionālo 
zināšanu izmantošanu Savienībā. Tāpat ir 
ļoti būtiski arī veicināt pieejamās iespējas 
dabas materiālu pētniecībai un attīstības 
pasākumiem Savienībā, jo īpaši, uzlabojot 
tiesiskās noteiktības nosacījumus saistībā 

                                               
1 I pielikums dokumentam UNEP/CBD/COP/DEC/X/1, 2010. gada 29. oktobris.
2 I pielikums dokumentam UNEP/CBD/COP/DEC/X/1, 2010. gada 29. oktobris.
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ar ģenētisko resursu un tradicionālo 
zināšanu izmantošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Biopirātisms kā vai nu nelikumīga 
ģenētisko resursu ieguve, vai tādu 
produktu, kuru pamatā ir izmantoti šādi 
resursi vai ar tiem saistītas tradicionālās 
zināšanas, nelikumīga izmantošana vai 
turpmāka komercializācija, būtu
jāaizliedz un uz to būtu jāattiecina 
kriminālsankcijas saskaņā ar Direktīvu 
Nr. 2008/99/EK.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ar šo regulu izveidotais satvars ir 
vajadzīgs arī uzticības saglabāšanai un 
palielināšanai starp pusēm, 
pamatiedzīvotājiem un vietējām 
kopienām, kā arī ģenētisko resursu 
pieejamībā un labumu sadalē 
iesaistītajām ieinteresēto pušu grupām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
svarīgi, lai Nagojas protokola īstenošanas 
noteikumi attiektos tikai uz ģenētiskajiem 

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

resursu un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu jaunu 
ieguvi un jaunu izmantošanu, kas uzsākta 
tikai pēc tam, kad Nagojas protokols ir 
stājies spēkā Savienībā. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
izmantošana attiecas uz pētniecību un 
izstrādi par ģenētiskā materiāla paraugu 
ģenētisko vai bioķīmisko sastāvu, tostarp 
pētniecību un izstrādi, kas balstās uz 
savienojumiem, kas izolēti no ģenētiskā 
materiāla, kam piekļūts Nagojas protokola 
puses jurisdikcijā.

(11) Ir svarīgi saskaņā ar Nagojas 
protokolu noteikt, ka ģenētisko resursu 
apguve attiecas uz pētniecību un izstrādi 
par ģenētiskā materiāla paraugu ģenētisko 
vai bioķīmisko sastāvu, tostarp pētniecību 
un izstrādi, kas balstās uz savienojumiem, 
kas izolēti no ģenētiskā materiāla, kam 
piekļūts Nagojas protokola puses 
jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Lai nodrošinātu Nagojas protokola 
faktisku īstenošanu, visiem ģenētisko 
resursu un ar tiem saistīto tradicionālo 
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 
jānodrošina taisnīga un vienlīdzīga 
labumu sadale visos attiecīgajos 
gadījumos. Tomēr ņemot vērā, ka lietotāji 
Savienībā var būt ļoti dažādi, nav lietderīgi 
noteikt par pienākumu visiem lietotājiem 
veikt tos pašus pienācīgas pārbaudes 
pasākumus. Pienācīgas pārbaudes 
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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.

atvieglošanai izmantotie rīki un 
pasākumi, kas ir pierādīti kā uzticami un 
lietderīgi, būtu jāatbalsta, atzīstot 
paraugprakses. Būtu jāatbalsta arī 
nozares ētikas kodeksi, standartlīgumu 
paraugi un vadlīnijas. Lietotājiem 
uzliktajam pienākumam glabāt informāciju 
par pieeju un labumu sadali vajadzētu būt 
ierobežotam laikā un samērīgam ar 
potenciālās inovācijas radīšanai 
nepieciešamo laiku. 

Grozījums Nr. 17

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) Būtu jāizvērtē lietotāju vai ģenētisko 
resursu izmantošanā, pieejamībā un 
labumu sadalē ieinteresēto un specializēto 
organizāciju izveidota paraugprakse. Ja to 
atzīst par vērtīgu un atbilstīgu Nagojas 
protokolam un šai regulai, tā būtu 
jāizstrādā, 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, ar nosacījumu, 
ka tie lietotājiem atvieglo viņu pienākumu 
izpildi, tostarp attiecībā uz taisnīgu un 
vienlīdzīgu labumu sadali. Būtu 
jānodrošina, ka lietotāju apvienības var 
prasīt, lai Komisija nosaka, vai apvienības 
pārraudzītu specifisku procedūru, rīku vai 
mehānismu kombināciju var atzīt par 
paraugpraksi nolūkā atvieglot lietotāju 
pienākumu izpildi. Dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm vajadzētu ņemt 
vērā — ja lietotājs izmanto atzītu 
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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.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lietotājiem tādu darbību virknes 
konkrētos posmos, kas uzskatāmas par 
izmantošanu, būtu jādeklarē, ka ir veikta 
pienācīga pārbaude. Piemēroti darbības 
posmi šādai deklarēšanai ir šādi: kad tiek 
saņemts publiskais finansējums 
pētniecībai, kad tiek pieprasīta 
tirdzniecības atļauja produktam, kas 
izstrādāts no ģenētiskajiem resursiem, 
vai — ja tirdzniecības atļauja nav 
nepieciešama — kad produkts tiek laists 
tirgū. Jāatzīmē, ka deklarēšana 
tirdzniecības atļaujas pieprasīšanas posmā 
nebūtu daļa no apstiprināšanas procedūras 
kā tādas, un deklarācija būtu adresējama 
kompetentajām iestādēm, kas izveidotas 
saskaņā ar šo regulu.

(17) Lietotājiem darbību virknes konkrētos 
posmos būtu jādeklarē, ka ir veikta 
pienācīga pārbaude, un jāiesniedz attiecīgi 
pierādījumi. Piemēroti darbības posmi 
šādai deklarēšanai ir šādi: kad tiek 
apstiprināta iepriekš norunāta piekrišana 
un savstarpēji saskaņoti noteikumi, kad 
tiek saņemts finansējums pētniecībai, kad
attiecīgajās valsts, reģionālajās vai 
starptautiskajās iestādēs tiek iesniegts 
pieteikums par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja produktam, kas izstrādāts no 
ģenētiskajiem resursiem, vai — ja 
tirdzniecības atļauja nav nepieciešama —
kad produkts tiek laists tirgū. Jāatzīmē, ka 
deklarēšana intelektuālā īpašuma tiesību 
pieteikšanas vai tirdzniecības atļaujas 
pieprasīšanas posmā nebūtu daļa no 
apstiprināšanas procedūras kā tādas, un 
deklarācija būtu adresējama 
kompetentajām iestādēm, kas izveidotas 
saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc (18) Ģenētiskos resursus savvaļā vāc 
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augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
lielākoties nekomerciāliem mērķiem. 
Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs.

augstskolu pētnieki vai kolekcionāri 
lielākoties nekomerciāliem mērķiem. 
Vairumā gadījumu un gandrīz visās 
nozarēs jaunievāktiem ģenētiskajiem 
resursiem piekļūst, izmantojot starpniekus, 
kolekcijas vai aģentus, kas ģenētiskos 
resursus iegūst trešās valstīs. Ar šo regulu 
būtu jānodrošina, ka noteikumus par 
savstarpēji saskaņotiem sākotnējās 
piekļuves noteikumiem attiecībā uz 
nodošanu trešām pusēm ievēro visas 
iesaistītās puses. Daudzos gadījumos 
turpmākai izmantošanai vai 
komercializācijai var būt nepieciešama 
jauna iepriekš norunāta piekrišana un 
savstarpēji saskaņoti noteikumi.

Grozījums Nr. 20

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, 

(19) Vairums kolekciju ir vispieejamākais
Savienībā apgūto ģenētisko resursu un ar 
tiem saistīto tradicionālo zināšanu avots. 
Tām kā piegādātājiem var būt nozīmīga 
loma, lai palīdzētu citiem pārvaldības 
ķēdē iesaistītajiem lietotājiem izpildīt 
savus pienākumus. Tāpēc 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 
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noskaidrojuši visu vajadzīgo informāciju. 
Tas būtu sevišķi noderīgi gan 
akadēmiskajiem pētniekiem, gan mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

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.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Savienības uzticamajām kolekcijām 
būtu jāatbilst Nagojas protokola mērķim. 
Tām būtu jāveicina uzmanības pievēršana 
šim jautājumam un, ciktāl to ļauj tām 
pieejamie resursi, jāveido spējas saskaņā 
ar šā protokola 21. un 22. pantu. 
Kompetentās iestādes var apsvērt 
finansējuma piešķiršanu kolekcijām šādu 
darbību nolūkā. Katrai Savienības 
uzticamajai kolekcijai būtu jātiecas 
papildināt centienus dokumentēt ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas sadarbībā ar 
pamatiedzīvotājiem un vietējām 
kopienām, iestādēm, antropologiem un 
citiem dalībniekiem atbilstoši apstākļiem. 
Šādas zināšanas ir jāizmanto, pilnībā 
ievērojot ar tām saistītās tiesības. 
Informācija par šādām zināšanām būtu 
jāpublisko, kad tas ir nepieciešams un 
nekādā veidā neapdraud vai neaizkavē 
attiecīgo tiesību aizsardzību.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Nagojas protokola 18. pantā 
noteikts, ka no savstarpēji saskaņotajiem 
noteikumiem izrietošo strīdu gadījumos 
katrai pusei jānodrošina aizstāvības 
iespējas saskaņā ar savu tiesību sistēmu, 
ievērojot piemērojamās jurisdikcijas 
prasības. Vienošanās par noteikumiem 
tiks atzīta par privāttiesību vienošanos. ES 
dalībvalstīm kā Nagojas protokolu 
parakstījušām pusēm ir jāievieš 
aizstāvības mehānismi. Šiem 
mehānismiem vajadzētu būt pēc iespējas 
līdzīgiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) ES būtu jāizrāda iniciatīva, lai 
nodrošinātu, ka tiek sasniegti Nagojas 
protokola mērķi attiecībā uz globāliem 
daudzpusējiem labumu sadales 
mehānismiem nolūkā vairot resursus, lai 
atbalstītu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un tās sastāvdaļu ilgtspējīgu 
izmantošanu globālā līmenī.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Labumu sadales princips, kā minēts 
Nagojas protokola 10. pantā, Savienībā 
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būtu jāīsteno, kamēr nav izveidots 
protokolā paredzētais globālais 
daudzpusējais mehānisms. Līdz šāda 
daudzpusēja mehānisma ieviešanai būtu 
jāizveido Savienības Labumu sadales 
fonds, lai apkopotu labumu sadales 
ieguvumus un izmantotu tos bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai globālā 
līmenī. Šajā nolūkā pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, ievērojot detalizētos 
kritērijus un labumu sadales noteikumus 
gadījumos, kad ģenētisko resursu izcelsme 
ir apgabalos ārpus dalībvalstu 
jurisdikcijas vai šādu resursu izcelsmes 
valsti nevar noteikt, vai nav iespējams 
sniegt vai saņemt iepriekš norunātu 
piekrišanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darba laikā veiktu 
atbilstošas konsultācijas, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina visu attiecīgo dokumentu 
tūlītēja, savlaicīga un pienācīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Savienības pieejamības platforma dotu 
iespēju apspriest un sekmēt pieejas 
noteikumu optimizēšanu dalībvalstīs, 
pieejas režīmu koncepciju un 
funkcionēšanu, vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām, 
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu. 

(23) Savienības pieejamības un taisnīgas 
un vienlīdzīgas labumu sadales platforma
dotu iespēju apspriest un sekmēt pieejas 
noteikumu optimizēšanu dalībvalstīs, 
pieejas un labumu sadales režīmu 
koncepciju un funkcionēšanu, vienkāršotu 
pieeju un labumu sadali nekomerciālas 
pētniecības vajadzībām, pieejas un labumu 
sadales režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju un 
labumu sadali trešās valstīs un 
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paraugprakses apmaiņu. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir taisnīga un 
vienlīdzīga ģenētisko resursu izmantošanā 
iegūto labumu sadale, tādējādi veicinot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
tās sastāvdaļu ilgtspējīgu izmantošanu 
saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību mērķiem. 

Grozījums Nr. 27

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 ģenētisko resursu un ar 
ģenētiskiem resursiem saistīto zināšanu 
pieejamību un taisnīgu un vienlīdzīgu 
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), un 
izmantojot šo noteikumu atbalstu. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteikti ģenētisko resursu un 
ar ģenētiskajiem resursiem saistīto 
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tradicionālo zināšanu lietotāju 
pienākumi. Nagojas protokola īstenošanai 
paredzētajā sistēmā, kas izveidota ar šo 
regulu, iekļauti arī mehānismi nolūkā 
atvieglot lietotāju pienākumu izpildi un 
satvars mehānismu pārraudzībai un 
kontrolei, kas jāizstrādā un jāievieš 
Savienības dalībvalstīm. Šajā regulā 
ietverti arī noteikumi, ar kuriem atbalsta 
dažādu dalībnieku pasākumus nolūkā 
veicināt uzmanības pievēršanu 
jautājumiem, kas saistīti ar ģenētisko 
resursu un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu nozīmi, 
attiecīgajām pieejamības un labumu 
sadales problēmām, kā arī pasākumiem, 
kas veicina spēju veidošanu jaunattīstības 
valstīs saskaņā ar Nagojas protokola 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 29

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

Šo regulu piemēro ģenētiskajiem resursiem 
un ar ģenētiskajiem resursiem saistītām 
tradicionālajām zināšanām, kam piekļūst 
vai kuras apgūst pēc Nagojas protokola 
spēkā stāšanās Savienībā. Tā attiecas arī uz 
to labumu sadali, kas iegūti, apgūstot šādus 
ģenētiskos resursus un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistītās tradicionālās zināšanas, 
kā arī uz turpmāko lietojumu un 
komercializāciju. 

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „ģenētiskie resursi” ir ģenētiskais 3) „ģenētiskie resursi” ir ģenētiskais 
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materiāls ar esošu vai potenciālu vērtību; materiāls ar esošu vai potenciālu vērtību 
vai tā derivāti;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) „derivāts” ir dabiskas izcelsmes 
bioķīmisks savienojums, kas radies 
bioloģisko vai ģenētisko resursu 
ģenētiskās ekspresijas vai metabolisma 
rezultātā, pat ja tas nesatur iedzimtības 
funkcionālās vienības;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „lietotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto ģenētiskos resursus 
vai ar ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas;

5) „lietotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas apgūst ģenētiskos resursus vai 
ar ģenētiskajiem resursiem saistītās 
tradicionālās zināšanas vai turpmāk 
izmanto ģenētiskos resursus vai uz 
ģenētisko resursu bāzes izstrādātus 
produktus, vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītās zināšanas komerciāliem 
mērķiem;

Grozījums Nr. 33

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 apguve” ir pētniecība 
un izstrāde par ģenētisko resursu ģenētisko 
vai bioķīmisko sastāvu, tostarp izmantojot 
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biotehnoloģiju;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) „nelikumīgi iegūti ģenētiskie 
resursi” ir ģenētiskie resursi un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītas 
tradicionālās zināšanas, kas iegūtas, 
pārkāpjot piemērojamos starptautiskos un 
valstu tiesību aktus vai normatīvās 
prasības attiecībā uz piekļuvi un labumu 
sadali izcelsmes valstī;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10b) „biopirātisms” ir nelikumīgi iegūtu 
ģenētisko resursu vai no šādiem resursiem 
veidotu produktu, vai saistīto tradicionālo 
zināšanu izmantošana vai turpmāka 
komercializācija;

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Kataloga definīcija

Ģenētiskajos katalogos iekļauj noteiktām 
sugām piederošus īpatņus. Nākamais 
svarīgākais punkts ir vietējās populācijas 
(savvaļas sugas, ekotipi, endēmas sugas, 
kā arī šķirnes vai pat apakšsugas). 
Ģenētiskajos katalogos izsekojamības 
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nolūkā ir jāizmanto objektīva svītrkodu 
metode, kurai būtu jābalstās uz DNS 
sekvencēšanas tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Nelikumīgi iegūtu ģenētisko resursu 
izmantošana un komercializācija ES ir 
aizliegta.

Grozījums Nr. 38

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 saskaņā 
ar piemērojamiem tiesību aktiem par 
pieejamību un labumu sadali, vajadzības 
gadījumā pēc iepriekš norunātas 
piekrišanas saņemšanas un pilnībā 
ievērojot esošos pienākumus attiecībā uz 
taisnīgu un vienlīdzīgu labumu sadali 
atbilstoši savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem. Lietotāji noskaidro, glabā un 
nodod turpmākiem lietotājiem informāciju 
par pieeju un labumu sadali un par šīs 
regulas noteikumu ievērošanu.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ģenētiskos resursus un saistītās 
tradicionālās zināšanas citiem lietotājiem 
nodod tikai saskaņā ar iepriekš norunātu 
piekrišanu un savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem. Turpmākie lietotāji var 
izmantot tikai materiālus, kas saņemti 
saskaņā ar sākotnējiem noteikumiem. Ja 
iepriekš norunātas piekrišanas un 
savstarpēji saskaņotu noteikumu nav vai 
turpmākie lietotāji plāno izmantot 
ģenētiskos resursus vai tradicionālās 
zināšanas atbilstoši sākotnējos 
noteikumos neminētiem nosacījumiem, 
viņiem pirms jaunās izmantošanas 
uzsākšanas ir jāiegūst iepriekš norunāta 
piekrišana no izcelsmes valsts un 
jāvienojas par savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Attiecībā uz ģenētiskajiem resursiem, 
kuru izcelsme ir apgabalos ārpus valsts 
jurisdikcijas vai kuru izcelsmes valsti 
nevar noteikt, vai gadījumos, kad nav 
iespējams sniegt vai saņemt iepriekš 
norunātu piekrišanu, jaunie lietotāji līdz 
globāla daudzpusēja labumu sadales 
mehānisma izveidei saskaņā ar Nagojas 
protokola 10. pantu labumu sadali uztic 
Savienības Labumu sadales fondam, kas 
izveidots bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai globālā līmenī. 
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Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noskaidro, glabā un tālākiem 
lietotājiem nodod šādu informāciju:

(a) iegūst, glabā un tālākiem lietotājiem 
nodod starptautiski atzītu atbilstības 
sertifikātu, kurā norādīts, ka 
ģenētiskajiem resursiem ir piekļuvušas 
Nagojas protokola puses, kas ir 
izmantojušas savas suverēnās tiesības 
saskaņā ar šā protokola 6. pantu; ja tā 
nav, rīkojas atbilstīgi turpmākajam 
apakšpunktam.

(1) datums un vieta, kad piekļūts 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām, 
(2) apraksts par izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām, tostarp pieejamie unikālie 
identifikatori,
(3) avots, no kura resursi vai zināšanas 
tieši iegūti, kā arī ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu tālākie lietotāji, 
(4) vai pastāv vai nepastāv tiesības un 
pienākumi saistībā ar pieeju un labumu 
sadali,
(5) attiecīgā gadījumā — lēmumi par 
pieeju un savstarpēji saskaņotie 
noteikumi;

Pamatojums

Regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta 1.–5. punktu iekļauj turpmākajā grozījumā.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) noskaidro, glabā un tālākiem 
lietotājiem nodod šādu informāciju:
(1) datums un vieta, kad piekļūts 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām, 
(2) apraksts par izmantotajiem 
ģenētiskajiem resursiem vai ar šādiem 
resursiem saistītajām tradicionālajām 
zināšanām, tostarp pieejamie unikālie 
identifikatori,
(3) avots, no kura resursi vai zināšanas 
tieši iegūti, kā arī ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu tālākie lietotāji, 
(4) vai pastāv vai nepastāv tiesības un 
pienākumi saistībā ar pieeju un labumu 
sadali,
(5) attiecīgā gadījumā — lēmumi par 
pieeju un savstarpēji saskaņotie 
noteikumi;

Pamatojums

Regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta 1.–5. punkts tiek pārcelts uz jaunu 
aa) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a daļa – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. attiecīgā gadījumā — lēmumi par pieeju 
un savstarpēji saskaņotie noteikumi, 
tostarp labumu sadales mehānismi;



PE507.953v02-00 26/41 AD\937492LV.doc

LV

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lietotājus, kas iegūst ģenētisko resursu 
no kolekcijas, kas iekļauta 5. panta 
1. punktā minētajā uzticamo kolekciju 
Savienības reģistrā, uzskata par tādiem, kas 
ir veikuši pienācīgu pārbaudi, proti, 
noskaidrojuši informāciju par pieeju un 
labumu sadali attiecībā uz ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām.

4. Lietotājus, kas ir ieguvuši ģenētisko 
resursu vai ar ģenētisko resursu saistītas 
tradicionālās zināšanas no kolekcijas, kas 
iekļauta 5. panta 1. punktā minētajā 
uzticamo kolekciju Savienības reģistrā un 
uzrāda dokumentus, ko viņi kopā ar 
ģenētisko resursu vai tradicionālajām 
zināšanām ieguvuši no attiecīgās 
kolekcijas, uzskata par tādiem, kas ir 
veikuši pienācīgu pārbaudi, proti, 
noskaidrojuši informāciju par pieeju un 
labumu sadali attiecībā uz ģenētiskajiem 
resursiem un ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisijai ir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai izveidotu noteikumus 
par labumu sadali saskaņā ar 1.c punktu 
līdz [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās datuma]. Minētajos noteikumos 
labumu sadali paredz vismaz 
paraugprakses līmenī attiecīgajā sektorā 
un izveido nosacījumus nemonetāru 
labumu sadalei. 
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmantot standartizētas procedūras, lai ar 
ģenētisko resursu paraugiem un saistīto
informāciju apmainītos ar citām 
kolekcijām un lai piegādātu ģenētisko 
resursu paraugus un saistīto informāciju 
trešām personām izmantošanai;

a) izmantot standartizētas procedūras, lai ar 
ģenētisko resursu paraugiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītu 
tradicionālo zināšanu informāciju 
apmainītos ar citām kolekcijām un lai 
piegādātu ģenētisko resursu paraugus un 
informāciju par šādām zināšanām trešām 
personām izmantošanai;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ģenētiskos resursus un saistīto 
informāciju trešām personām izmantošanai
piegādāt tikai ar dokumentāciju, kas 
pierāda, ka resursiem un informācijai 
piekļūts saskaņā ar piemērojamām 
juridiskajām prasībām un — attiecīgā 
gadījumā — savstarpēji saskaņotiem
noteikumiem par taisnīgu un vienlīdzīgu 
labumu sadali;

b) ģenētiskos resursus un saistīto 
informāciju trešām personām apguvei
piegādāt tikai ar dokumentāciju, kas 
pierāda, ka resursiem un informācijai 
piekļūts saskaņā ar piemērojamajiem 
piekļuves un labumu sadales tiesību 
aktiem vai normatīvajām prasībām un 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem par 
taisnīgu un vienlīdzīgu labumu sadali;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) censties sadarbībā ar 
pamatiedzīvotājiem un vietējām 
kopienām, citām kolekcijām, varas 
iestādēm, organizācijām vai iestādēm 
atbilstoši vajadzībai dokumentēt ar 
ģenētiskajiem resursiem saistītās 



PE507.953v02-00 28/41 AD\937492LV.doc

LV

tradicionālās zināšanas vai padarīt 
pieejamu informāciju par šādām 
zināšanām nolūkā palīdzēt aizsargāt 
attiecīgās tiesības un atvieglot šādu 
zināšanu izmantošanu, pilnībā ievērojot 
attiecīgās tiesības;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) veicināt uzmanības pievēršanu 
ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 
resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
nozīmei un jautājumiem, kas saistīti ar 
attiecīgajām pieejamības un labumu 
sadales problēmām, saskaņā ar Nagojas 
protokola 21. pantu; 

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) veicināt spēju veidošanu jaunattīstības 
valstīs saskaņā ar Nagojas protokola 
22. pantu;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka ir veiktas pienācīgas 
pārbaudes saskaņā ar 4. pantu, iesniedz 
vai nu tad, kad tiek pieprasīta 

2. Lietotāji kompetentajām iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 
deklarāciju par to, ka viņi ir ievērojuši 
4. panta noteikumus, un attiecīgo 
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tirdzniecības atļauja produktam, kas 
izstrādāts uz ģenētisko resursu vai ar 
šādiem resursiem saistītu tradicionālo 
zināšanu bāzes, vai — ja tirdzniecības 
atļauja nav nepieciešama — kad produkts 
tiek laists tirgū.

informāciju iesniedz gadījumos, kad:

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir panākta vienošanās par iepriekš 
norunātu piekrišanu un savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiek saņemts finansējums pētniecībai 
saistībā ar ģenētiskajiem resursiem un ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu izmantošanu; 

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgajās valsts, reģionālajās vai 
starptautiskajās iestādēs tiek iesniegts 
patenta pieteikums vai pieteikums par 
tiesībām saistībā ar jaunu augu šķirni, 
kas cita starpā attiecas uz nodrošināto 
piekļuvi ģenētiskajiem resursiem, 
produktiem, tostarp derivātiem, un no 
biotehnoloģiju izmantošanas izrietošajiem 
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procesiem vai ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām; 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tiek pieprasīta tirdzniecības atļauja 
produktam, kas izstrādāts uz ģenētisko 
resursu vai ar šādiem resursiem saistītu 
tradicionālo zināšanu bāzes, vai 

(Teksts no 7. panta 2. punkta beigu daļas)

Grozījums Nr. 56

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 apakšpunktiem b) līdz e) sniegto 
informāciju un pārsūta to Komisijai trīs 
mēnešu laikā no datuma, kurā 
informācija saņemta saskaņā ar šo pantu. 
Komisija trīs mēnešu laikā apkopo 
saņemto informāciju un dara starptautiski 
atzītam sertifikātam nepieciešamo 
informāciju pieejamu Pieejamības un 
labumu sadales starpniecības centram, kā 
arī sabiedrībai ērti pieejamā atvērtā 
formātā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izmantošanā, piekļuvē un labumu sadalē 
ieinteresētu un specializētu organizāciju 
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. 

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz lietotāju apvienības 
sniegto informāciju un pierādījumiem, 
Komisija nosaka, ka konkrētā procedūru, 
rīku vai mehānismu kombinācija, ja to 
lietotājs patiešām izmanto, ļauj lietotājam 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus, 
tā šo kombināciju atzīst par paraugpraksi.

2. Komisija izvērtē katru pieteikumu, 
ņemot vērā informāciju un pierādījumus, 
ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs, 
attiecīgie piegādātāji, lietotāji, iestādes, 
institūcijas, starpvaldību organizācijas, kā 
arī pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un 
citi dalībnieki pēc vajadzības. Pamatojoties 
uz šo informāciju un pierādījumiem, 
Komisija nosaka, vai konkrētā procedūru, 
rīku vai mehānismu kombinācija, ja to 
lietotājs patiešām izmanto, ļauj lietotājam 
izpildīt 4. un 7. pantā minētos pienākumus,
tostarp pienākumus attiecībā uz iepriekš 
norunātas piekrišanas iegūšanu un, 
vajadzības gadījumā, attiecībā uz taisnīgu 
un vienlīdzīgu labumu sadali saskaņā ar 
savstarpēji saskaņotiem noteikumiem.
Komisija atzīst pieteikto procedūru, rīku 
vai mehānismu kombināciju par
paraugpraksi, ja attiecīgā kombinācija ļauj 
lietotājam izpildīt savus pienākumus 
uzticamāk un efektīvāk nekā citas esošas 
vai topošas kombinācijas.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu izmantošanai ir 
potenciāls izraisīt tādu zāļu izstrādi, kas ir 
ražotāja interesēs, kā arī ir nozīmīgas 
saistībā ar cilvēku tiesībām uz augstākā 
iespējamā veselības aprūpes standarta 
izmantošanu, šādu zāļu pieejamība var 
būt nozīmīgs aspekts taisnīgā un 
vienlīdzīgā labumu sadalē, kas ir jāņem 
vērā attiecīgo jomu paraugpraksēs.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto 
tradicionālo zināšanu izmantošana var 
ietekmēt pārtikas drošību, piemēram, 
radot lauksaimniekiem ierobežojumus 
pārdēstīt vai mainīt dēstus, šādas 
negatīvas ietekmes novēršana var būt 
nozīmīgs aspekts taisnīgā un vienlīdzīgā 
labumu sadalē, kas ir jāņem vērā attiecīgo 
jomu paraugpraksēs.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, 
tostarp trešo personu pamatotas bažas, ka 

3. Pārbaudes veic, ja kompetentās iestādes 
rīcībā ir attiecīga informācija, tostarp trešo 
personu pamatotas bažas, ka lietotājs 
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lietotājs neievēro šīs regulas prasības. neievēro šīs regulas prasības.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) soda nauda; a) soda nauda proporcionāli attiecīgo 
ģenētisko resursu izmantošanas vērtībai;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) konkrētu izmantošanas darbību tūlītēja 
apturēšana;

b) konkrētu izmantošanas darbību tūlītēja 
apturēšana, tostarp tādu produktu 
komercializācijas apturēšana, kas 
izstrādāti uz ģenētisko resursu un saistītu 
tradicionālo zināšanu bāzes;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu, ka lietotāji ievēro šo 
regulu, kompetentās iestādes sadarbojas 
savā starpā, ar trešo valstu 
administratīvajām iestādēm un ar 
Komisiju.

1. Lai pastiprinātu efektīvu koordināciju 
un nodrošinātu, ka lietotāji ievēro šo 
regulu, kompetentās iestādes sadarbojas 
savā starpā, ar trešo valstu 
administratīvajām iestādēm un ar 
Komisiju. Sadarbība jāveic arī ar citiem 
attiecīgajiem dalībniekiem, tostarp ar 
kolekcijām, nevalstiskajām organizācijām 
un pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
pārstāvjiem, ja tas ir nepieciešams 
pareizai Nagojas protokola un šīs regulas 
īstenošanai.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentās iestādes saņem
informāciju no attiecīgajiem dalībniekiem 
un ar citu valstu kompetentajām iestādēm 
un ar Komisiju savstarpēji 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.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības pieejamības platforma Savienības pieejamības un labumu sadales
platforma
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Grozījums Nr. 68

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 un par 
taisnīgu un vienlīdzīgu labumu sadali.

Grozījums Nr. 69

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, tādas pētniecības 
veicināšanu, kas palīdz saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot bioloģisko 
daudzveidību, jo īpaši jaunattīstības 
valstīs, tostarp vienkāršotu pieeju 
nekomerciālas pētniecības vajadzībām, 
pieejas režīmu kolekcijām Savienībā, 
Savienības ieinteresēto personu pieeju 
trešās valstīs atbilstoši savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem pēc iepriekš 
norunātas piekrišanas saņemšanas, 
labumu sadales praksi, paraugprakses 
īstenošanu un turpmāku attīstību, kā arī 
strīdu izšķiršanas mehānismu darbību.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts un Komisija var iecelt 
vienu pastāvīgu Savienības platformas 
locekli. Pēc vajadzības var pieaicināt
ieinteresētās personas un citus ekspertus 
šajā regulā aplūkotajos jautājumos.

4. Katra dalībvalsts un Komisija var iecelt 
vienu pastāvīgu Savienības platformas 
locekli. Pēc vajadzības pieaicina
ieinteresētās personas, attiecīgo 
starpvaldību un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus un citus ekspertus šajā regulā 
aplūkotajos jautājumos.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) saskaņā ar Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību 7. pantu izveido 
dalībvalstīs pieejamo ģenētisko resursu 
katalogu. Turklāt tie mudina arī trešās 
valstis izstrādāt savu ģenētisko resursu 
katalogus, lai uzlabotu lietotāju pieejas 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nodrošināt, ka situācijās, kad 
ģenētiskie resursi un saistītās 
tradicionālās zināšanas tiek izmantotas 
nelikumīgi vai neatbilstīgi iepriekš 
norunātai piekrišanai vai savstarpēji 
saskaņotiem noteikumiem, piekļuves 
nodrošināšanā ģenētiskajiem resursiem 
un savstarpēji saskaņoto noteikumu 
parakstīšanā kompetentajām personām ir 
tiesības uzsākt darbības, lai šādu 
izmantošanu novērstu vai pārtrauktu, 
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tostarp izmantojot izpildrakstus, un 
pieprasīt kompensāciju par jebkādu 
attiecīgi izraisīto kaitējumu, kā arī, 
vajadzības gadījumā, attiecīgo ģenētisko 
resursu konfiskāciju. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – dc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) atbalstīt lietotājus un piegādātājus 
ģenētisko resursu izmantošanā iegūto 
labumu novirzīšanā bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un 
ilgtspējīgai tās sastāvdaļu izmantošanai.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – dd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) atbalstīt reģionālo sadarbību labumu 
sadales jomā attiecībā uz pārrobežu 
ģenētiskajiem resursiem un saistītajām 
tradicionālajām zināšanām.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz darbību sāk Konvencijā par 
bioloģisko daudzveidību paredzētais fonds 
vai cits šim nolūkam izveidots fonds, tie 
raugās, lai šie fondi nodrošinātu 
finansējumu pētniecībai un ģenētisko 
resursu katalogu izstrādei. 
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Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
14.a pants – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības Labumu sadales fonds

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
14.a pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek izveidots Savienības 
Labumu sadales fonds.

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fonds gūst ienākumus no 4. panta 
1.c punkta īstenošanas.

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai ir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai noteiktu procedūras 
Savienības Labumu sadales fonda 
īstenošanai un darbības nodrošināšanai 
nolūkā finansēt bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu globālā līmenī. 
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
15.a pants – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriežu forums

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
15.a pants – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina samērīgu dalībvalstu 
un attiecīgo piegādātāju organizāciju 
pārstāvju, lietotāju apvienību, 
starpvaldību, nevalstisko organizāciju un 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu 
līdzdalību regulas īstenošanā. Minētās 
puses jo īpaši iesaistās deleģēto aktu 
noteikšanā un pārskatīšanā saskaņā ar 
4. panta 5. punktu, 9. panta 8. punktu un 
14.a panta 3. punktu, kā arī 5., 7. un 
8. panta un iespējamo vadlīniju 
savstarpēji saskaņoto noteikumu 
izveidošanai īstenošanā. Puses tiekas 
Apspriežu forumā. Foruma reglamentu 
nosaka Komisija. 

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)
Direktīva 2008/99/EK
3. pants – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a Direktīvas 2008/99/EK 3. pantā 
iekļauj šādu punktu, kas stājas spēkā …*:
„ia) biopirātisms.”
*OV: vienu gadu pēc šīs regulas spēkā 
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stāšanās datuma.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
16.b pants (jauns)
Direktīva 2008/99/EK
A pielikums – ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.b Direktīvas 2008/99/EK A pielikumā 
iekļauj šādu ievilkumu, kas stājas spēkā 
…*:
„– Eiropas Parlamenta un Padomes 
[datums] Regula (ES) Nr. …/2013 par
ģenētisko resursu pieejamību un to 
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un 
vienlīdzīgu sadali Savienībā.”
*OV: vienu gadu pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās datuma.



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

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga 
un vienlīdzīga sadale Savienībā

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

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
19.11.2012

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE
19.11.2012

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Catherine Grèze
3.1.2013

Izskatīšana komitejā 22.4.2013

Pieņemšanas datums 27.5.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

13
10
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Charles Goerens, 
Mikael Gustafsson, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, 
Maurice Ponga, Jean Roatta, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, 
Anna Záborská, Iva Zanicchi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Eric Andrieu, Philippe Boulland, Emer Costello, Cristian Dan Preda, 
Judith Sargentini


