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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o 
biologickej diverzite, ktorý bol prijatý 29. októbra 2010, je vytvoriť predvídateľnejšie 
podmienky pre prístup ku genetickým zdrojom, zabezpečiť, aby bol prínosom pre 
používateľov, ako aj poskytovateľov genetických zdrojov, a v konečnom dôsledku zaistiť, aby 
sa využívali iba zákonne získané genetické zdroje. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že 
rozvojové krajiny dominujú v poskytovaní genetických zdrojov a tradičných poznatkov 
súvisiacich s týmito zdrojmi, Protokol z Nagoje je dôležitým nástrojom v boji proti 
biopirátstvu a na obnovu spravodlivosti a rovnosti pri výmene genetických zdrojov, a to 
najmä v situácii, keď sa používatelia nachádzajú prevažne vo vyspelých krajinách. Pri 
spracovaní svojho navrhovaného systému na vykonávanie Protokolu z Nagoje však Komisia 
očividne viac prihliadala na záujmy a obavy používateľov než poskytovateľov. Minimalizácia 
záťaže a nákladov používateľov a uľahčovanie prístupu sa zdá byť najvyššou prioritou, zatiaľ 
čo to isté sa rozhodne nedá povedať o presadzovaní efektívneho spoločného využívania 
prínosov. 

V súlade s cieľom súdržnosti politík v záujme rozvoja stanoveným v článku 208 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) toto nariadenie obnovuje spravodlivú rovnováhu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi genetických zdrojov a tradičných poznatkov spojených s 
týmito zdrojmi a zároveň prispeje k zachovaniu biodiverzity a trvalo udržateľnému 
využívaniu jej zložiek, a to v súlade s cieľmi Dohovoru o biologickej diverzite. Najmä 
ustanovenia týkajúce sa vykonávania a monitorovania povinností náležitej starostlivosti 
používateľov je potrebné posilniť tak, aby umožňovali účinné presadzovanie predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení a vzájomne dohodnutých podmienok v reťazci 
využívania genetických zdrojov alebo súvisiacich tradičných poznatkov. Vzhľadom na to, že 
tradičné poznatky, ktoré majú pôvodné a miestne spoločenstvá, môžu poskytnúť dôležité 
informácie pre vedecký objav potenciálne hodnotných genetických alebo biochemických 
vlastností genetických zdrojov, by nariadenie EÚ malo rešpektovať a uľahčovať uplatňovanie 
práv týchto spoločenstiev, ako je stanovené v dohovore č. 169 Medzinárodnej organizácie 
práce o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve a tiež v Deklarácii OSN o právach pôvodných 
obyvateľov, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 2007. Okrem toho by mala EÚ 
konať proaktívne, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov Protokolu z Nagoje týkajúcich sa 
globálnych multilaterálnych mechanizmov spoločného využívania prínosov. V praxi by sa 
dovtedy, kým sa zriadi multilaterálny mechanizmus, mal zriadiť fond Únie pre spoločné 
využívanie prínosov, ktorý by sa zameriaval na zhromažďovanie príspevkov zo spoločného 
využívania prínosov a ktorý by ich poskytoval na zachovanie biologickej biodiverzity na 
celom svete.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Dohovor o biologickej 
diverzite a jeho Protokol z Nagoje 
o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom 
spoločnom využívaní prínosov 
vyplývajúcich z ich používania,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 
vrátane potravinárstva, lesníctva, vývoja 
liekov alebo rozvoja biologických zdrojov 
obnoviteľnej energie.

(2) Genetické zdroje predstavujú genofond 
v prírodných aj kultivovaných alebo 
domestikovaných populáciách a zohrávajú 
významnú a stále dôležitejšiu úlohu 
v mnohých odvetviach hospodárstva 
vrátane potravinárstva, lesníctva, 
biotechnológie, vývoja a výroby liekov, 
kozmetických prípravkov alebo rozvoja 

biologických zdrojov obnoviteľnej energie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tradičné poznatky, ktoré majú 
domorodé a miestne spoločenstvá, môžu 
poskytnúť dôležité základné informácie pre 
vedecké objavy zaujímavých genetických 
alebo biochemických vlastností 
genetických zdrojov.

(3) Tradičné poznatky, ktoré majú pôvodné
a miestne spoločenstvá, môžu poskytnúť 
dôležité základné informácie pre vedecké 
objavy potenciálne hodnotných
genetických a biochemických vlastností 
genetických zdrojov vrátane poznatkov, 
inovácií a postupov pôvodných 
a miestnych spoločenstiev žijúcich 
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tradičným spôsobom života, ktoré sú 
dôležité pre ochranu a udržateľné 
využívanie biologickej diverzity. Je 
potrebné dodržiavať práva takýchto 
spoločenstiev uvedené v Dohovore 
Medzinárodnej organizácie práce č. 169 
o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve, 
ako aj v Deklarácii OSN o právach 
pôvodných obyvateľov, ktorú prijalo 
Valné zhromaždenie OSN v roku 2007, 
a vykonávacie opatrenia EÚ by to mali 
uľahčovať.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Je dôležité pripomenúť, že v súlade s 
Európskym patentovým dohovorom nie sú 
rastlinné a živočíšne druhy (článok 53 
písm. a)), ani biologické procesy na 
produkciu rastlín a živočíchov (článok 53 
písm. b)) patentovateľné. Ak sú vynálezy 
založené na genetických zdrojoch alebo 
na zložkách genetických zdrojov, v 
žiadostiach o udelenie patentu, ktoré sa 
týkajú okrem iného genetických zdrojov, 
výrobkov vrátane derivátov a procesov 
odvodených z využitia biotechnológií 
alebo tradičných poznatkov spojených s 
genetickými zdrojmi, by sa mali tieto 
zdroje uviesť a ich pôvod by sa mal 
oznámiť relevantným orgánom a postúpiť 
príslušnému orgánu. Rovnaká povinnosť 
by sa mala uplatňovať na práva týkajúce 
sa nových rastlinných odrôd.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Genetické zdroje by sa mali zachovať 
in situ a používať trvalo udržateľným 
spôsobom a prínosy vyplývajúce z ich 
využívania by mali byť spravodlivo 
a rovnomerne rozdelené. Ako zmluvné 
strany Dohovoru o biologickej diverzite sa 
EÚ a jej členské štáty zaviazali dodržiavať 
tieto zásady. EÚ a jej členské štáty tiež 
podpísali Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania. 
Je potrebné vybudovať kapacitu na 
účinné vykonávanie tohto protokolu. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. K spoločnému využívaniu prínosov by 
sa malo pristupovať v kontexte, v ktorom 
na biodiverzitu bohaté rozvojové krajiny 
dominujú v poskytovaní genetických 
zdrojov, zatiaľ čo používatelia sa 
vyskytujú prevažne vo vyspelých 
krajinách. Okrem možnosti prispieť k 
zachovaniu a trvalo udržateľnému 
využívaniu biodiverzity, prístup a spoločné 
využívanie prínosov môže prispieť k 
odstráneniu chudoby a k udržateľnosti 
životného prostredia, a tým i k pokroku v 
plnení miléniových rozvojových cieľov, 
ako je uvedené v preambule Protokolu z 
Nagoje. Cieľom vykonávania Protokolu 
z Nagoje by malo byť tiež využívanie 
týchto možností.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Právo na výživu uvedené v článku 25 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 
článku 11 Medzinárodného paktu o 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, ako aj právo na dosiahnutie 
najvyššej možnej úrovne zdravia uznané v 
článku 12 Medzinárodného paktu o 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach sú mimoriadne dôležité a musia 
byť vždy chránené.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4d. Podobne ako genetické zdroje sú 
tradičné poznatky súvisiace s týmito 
zdrojmi prevažne sústredené v 
rozvojových krajinách, najmä v 
pôvodných a miestnych spoločenstvách. 
Je potrebné dodržiavať práva takýchto 
spoločenstiev uvedené v Dohovore 
Medzinárodnej organizácie práce č. 169 
o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve, 
ako aj v Deklarácii OSN o právach 
pôvodných obyvateľov, ktorú prijalo 
Valné zhromaždenie OSN v roku 2007, 
a vykonávacie opatrenia EÚ by to mali 
uľahčovať.  
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Dohovor uznáva zvrchované právo 
štátov na prírodné zdroje nachádzajúce sa 
v ich jurisdikcii, ako aj právo týchto štátov 
na podmienenie prístupu k týmto 
genetickým zdrojom Dohovor zaväzuje 
všetky strany, aby zjednodušili prístup ku 
genetickým zdrojom, na ktoré majú 
zvrchované práva. Okrem toho ukladá 
všetkým stranám povinnosť, aby prijali 
opatrenia na zaistenie spravodlivého 
a rovnocenného spoločného využívania 
výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 
prínosov vyplývajúcich z komerčného 
a iného využitia genetických zdrojov 
stranou, ktorá dané zdroje poskytuje. 
Zdroje sa musia spoločne využívať na 
základe vzájomne dohodnutých 
podmienok. Dohovor takisto upravuje 
prístup a spoločné využívanie prínosov 
v súvislosti s poznatkami, inováciami 
a postupmi domorodých a miestnych 
spoločenstiev, ktoré sú dôležité pre 
ochranu a udržateľné využívanie 
biologickej diverzity.

(5) Dohovor uznáva zvrchované právo 
štátov na prírodné zdroje nachádzajúce sa 
v ich jurisdikcii, ako aj právo týchto štátov 
na podmienenie prístupu k týmto 
genetickým zdrojom Dohovor zaväzuje 
všetky strany, aby zjednodušili prístup ku 
genetickým zdrojom, na ktoré majú 
zvrchované práva, a aby ich ostatné strany 
mohli využívať spôsobom šetrným 
k životnému prostrediu. Okrem toho 
ukladá všetkým stranám povinnosť, aby 
prijali opatrenia na zaistenie spravodlivého 
a rovnocenného spoločného využívania 
výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 
prínosov vyplývajúcich z komerčného 
a iného využitia genetických zdrojov 
stranou, ktorá dané zdroje poskytuje. 
Zdroje sa musia spoločne využívať na 
základe požiadavky o predbežný súhlas po 
predchádzajúcom ohlásení krajiny pôvodu 
tohto zdroja a prínosy sú založené na 
vzájomne dohodnutých podmienkach. 
Dohovor takisto upravuje prístup 
a spoločné využívanie prínosov v súvislosti 
s poznatkami, inováciami a postupmi 
pôvodných a miestnych spoločenstiev, 
ktoré sú dôležité pre ochranu a udržateľné 
využívanie biologickej diverzity. 
Zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné 
rozdelenie príležitostí, rozvoja a výhod 
vyplývajúcich z používania genetických 
zdrojov medzi všetky legitímne zapojené 
miestne spoločenstvá je možné totiž len pri 
ich vyváženom a trvalo udržateľnom 
využívaní.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami Dohovoru. Protokol 
z Nagoje zásadne rozširuje všeobecné 
predpisy Dohovoru o prístupe a spoločnom 
využívaní prínosov týkajúce sa 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi.

(6) Protokol z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite 
(Protokol z Nagoje) je medzinárodná 
zmluva prijatá dňa 29. októbra 2010 
zmluvnými stranami Dohovoru. Protokol 
z Nagoje zásadne rozširuje všeobecné 
predpisy Dohovoru o prístupe a spoločnom 
využívaní prínosov týkajúce sa využívania 
a následného uvedenia na trh genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Je dôležité, aby sa stanovil jasný 
a pevný rámec vykonávania Protokolu 
z Nagoje, na základe ktorého by sa mali 
rozšíriť príležitosti dostupné pre prírodný 
výskum a vývoj v Európskej únii. Zároveň 
je nevyhnutné zabrániť využívaniu
nezákonne získaných genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi v Európskej únii 
a podporiť efektívne vykonávanie záväzku 
spoločného využívania prínosov 
stanovených v podmienkach vzájomne 
dohodnutých poskytovateľmi 
a používateľmi.

(8) Je dôležité, aby sa stanovil jasný a 
pevný rámec vykonávania Protokolu z 
Nagoje, ktorý by mal podporovať jeho 
hlavný cieľ, najmä zachovanie biologickej 
diverzity a udržateľné využívanie jej 
zložiek a spravodlivé a rovnocenné 
využívanie prínosov získaných používaním 
genetických zdrojov. Zahŕňa prevenciu 
pred využívaním nezákonne získaných 
genetických zdrojov alebo tradičných 
poznatkov súvisiacich s takýmito zdrojmi v 
Európskej únii. Je tiež dôležité rozšíriť 
príležitosti dostupné pre prírodný výskum 
a rozvojové činnosti v Únii, a to najmä 
zlepšením podmienok právnej istoty 
v spojení s používaním genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Biopirátstvo pozostávajúce z 
nepovolenej extrakcie genetických zdrojov 
alebo nepovoleného používania alebo 
následného uvádzania na trh produktov 
založených na takýchto zdrojoch alebo 
súvisiacich tradičných poznatkoch, by 
malo byť zakázané a podliehať trestným 
sankciám v súlade so smernicou 
2008/99/ES.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. Rámec vytvorený týmto nariadením je 
tiež potrebný na zachovanie a zvýšenie 
dôvery medzi zmluvnými stranami, 
pôvodnými a miestnymi spoločenstvami, 
ako aj skupinami zúčastnených strán, 
ktoré sú zahrnuté do prístupu ku 
genetickým zdrojom a spoločného 
využívania prínosov z genetických zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia právnej 
istoty je dôležité, aby sa pravidlá 
vykonávania protokolu z Nagoje 
uplatňovali len na genetické zdroje
a tradičné poznatky súvisiace
s genetickými zdrojmi, ktoré budú 

(9) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
je dôležité, aby sa pravidlá vykonávania 
Protokolu z Nagoje uplatňovali len na nové 
získavanie a nové používanie genetických 
zdrojov a tradičných poznatkov
súvisiacich s genetickými zdrojmi, ktoré 
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sprístupnené po nadobudnutí platnosti 
protokolu z Nagoje v Európskej únii. 

začalo po nadobudnutí platnosti Protokolu 
z Nagoje v Európskej únii. 

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je dôležité, aby sa (v súlade 
s protokolom z Nagoje) vymedzilo, že 
používanie genetických zdrojov sa týka 
výskumu a vývoja v oblasti genetického 
alebo biochemického zloženia vzoriek 
genetického materiálu, ktorý zahŕňa 
výskum a vývoj izolovaných zložiek 
extrahovaných z genetického materiálu, 
ktorý bol sprístupnený v jurisdikcii 
zmluvnej strany protokolu z Nagoje.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14). Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito zdrojmi, by mali uplatňovať 
náležitú starostlivosť, aby zabezpečili 
sprístupnenie použitých genetických 
zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov 
v súlade s platnými právnymi 
požiadavkami, a podľa potreby zaistiť 
spoločné využívanie prínosov. Vzhľadom 
na rozmanitosť používateľov v Európskej 
únii však nie je vhodné predpisovať 
všetkým používateľom, aby prijali rovnaké 
opatrenia na vykonávanie náležitej 
starostlivosti. Preto by sa mali stanoviť 
len minimálne vlastnosti opatrení 
týkajúcich sa náležitej starostlivosti. 

(14). Pokiaľ ide o zaistenie efektívneho 
vykonávania Protokolu z Nagoje, všetci 
používatelia genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito zdrojmi, by mali uplatňovať 
náležitú starostlivosť, aby zabezpečili 
sprístupnenie použitých genetických 
zdrojov a súvisiacich tradičných poznatkov 
v súlade s platnými právnymi 
požiadavkami, a zaistiť spravodlivé a 
rovnocenné využívanie prínosov vo 
všetkých situáciách, ktoré si to vyžadujú. 
Vzhľadom na rozmanitosť používateľov 
v Európskej únii však nie je vhodné 
predpisovať všetkým používateľom, aby 
prijali rovnaké opatrenia na vykonávanie 
náležitej starostlivosti. Nástroje
a opatrenia uplatňované na uľahčenie
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Osobitný výber nástrojov a opatrení, ktoré 
používatelia uplatnia v rámci náležitej 
starostlivosti, by sa mal podporiť uznaním 
osvedčených postupov, ako aj 
doplnkovými opatreniami na podporu 
odvetvových kódexov správania, 
modelových zmluvných doložiek
a usmernení s cieľom zvýšiť právnu istotu 
a znížiť náklady. Povinnosť používateľov 
uchovávať informácie týkajúce sa prístupu 
a spoločného využívania prínosov treba 
obmedziť v čase, v súlade s časovým 
rozpätím konečnej inovácie.

vykonávania náležitej starostlivosti, ktoré 
sa ukázali ako spoľahlivé a účinné, by sa 
mali podporiť uznaním osvedčených 
postupov. Odvetvové kódexy správania, 
modelové zmluvné doložky a usmernenia
by sa mali podporiť s cieľom zvýšiť 
právnu istotu a znížiť náklady. Povinnosť 
používateľov uchovávať informácie 
týkajúce sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov treba obmedziť v čase, 
v súlade s časovým rozpätím konečnej 
inovácie. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri určovaní opatrení náležitej 
starostlivosti, ktoré sú osobitne vhodné na 
dosiahnutie súladu so systémom 
vykonávania protokolu z Nagoje s vysokou 
mierou právnej istoty a nízkymi nákladmi, 
by mali zohrávať dôležitú úlohu 
osvedčené postupy vytvorené 
používateľmi. Používatelia by mali mať 
možnosť vychádzať z existujúcich kódexov 
správania týkajúcich sa prístupu 
a využívania prínosov, ktoré vznikli 
pre akademickú obec a rôzne odvetvia 
priemyslu. Združenia používateľov by mali 
mať možnosť požiadať Komisiu, aby 
určila, či je možné uznať za osvedčený 
postup osobitnú kombináciu postupov, 
nástrojov alebo mechanizmov, nad ktorými 
má určité združenie dohľad. Príslušné 
orgány členských štátov by mali zohľadniť 
skutočnosť, že uplatňovaním uznaných 
osvedčených postupov používateľom sa 
znižuje riziko nedodržania predpisov z jeho 
strany a oprávňuje obmedzenie kontrol 
takéhoto dodržiavania. To isté by malo 
platiť pre osvedčené postupy, ktoré prijme 

(16) Osvedčené postupy vytvorené 
používateľmi alebo organizáciami, ktoré 
sa zaujímajú o využívania genetických 
zdrojov a majú odborné znalosti v tejto 
oblasti, a prístup a spoločné využívanie 
prínosov by sa mali vyhodnocovať. Keď 
sa ukážu ako užitočné a v súlade 
s Protokolom z Nagoje a týmto 
nariadením, mali by sa využívať pri 
určovaní opatrení náležitej starostlivosti, 
ktoré sú osobitne vhodné na dosiahnutie 
súladu so systémom vykonávania 
Protokolu z Nagoje s vysokou mierou 
právnej istoty a nízkymi nákladmi.
Používatelia by mali mať možnosť 
vychádzať z existujúcich kódexov 
správania týkajúcich sa prístupu a 
využívania prínosov, ktoré vznikli pre 
akademickú obec a rôzne odvetvia 
priemyslu pod podmienkou, že uľahčujú 
používateľom plnenie ich povinností, do 
ktorých sa začlení spravodlivé a 
rovnocenné spoločné využívanie prínosov. 
Združenia používateľov by mali mať 
možnosť požiadať Komisiu, aby určila, či 
je možné uznať za osvedčený postup 
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kolektív strán protokolu z Nagoje. uľahčujúci používateľom plnenie ich 
povinností osobitnú kombináciu postupov, 
nástrojov alebo mechanizmov, nad ktorými 
má určité združenie dohľad. Príslušné 
orgány členských štátov by mali zohľadniť 
skutočnosť, že uplatňovaním uznaných 
osvedčených postupov používateľom sa 
znižuje riziko nedodržania predpisov z jeho 
strany a oprávňuje obmedzenie kontrol 
takéhoto dodržiavania. To isté by malo 
platiť pre osvedčené postupy, ktoré prijme 
kolektív strán Protokolu z Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Používatelia by mali v určitých 
štádiách reťazca činností, ktoré tvorí 
používanie, predložiť vyhlásenie o tom, že 
uplatňujú náležitú starostlivosť. Vhodným 
momentom na predloženie takéhoto 
vyhlásenia je prijatie verejných finančných 
prostriedkov na výskum, ak sa požaduje 
schválenie uvedenia na trh produktu 
vyvinutého na základe genetických 
zdrojov, alebo okamih komercializácie, ak 
schválenie uvedenia produktu na trh nie je 
potrebné. Vyhlásenie predložené pri
príležitosti podania žiadosti o schválenie 
uvedenia produktu na trh by nebolo 
súčasťou schvaľovacieho postupu ako 
takého a bolo by určené príslušným 
orgánom stanoveným podľa tohto 
nariadenia.

(17) Používatelia by mali v určitých 
štádiách reťazca činností predložiť 
vyhlásenie o tom, že uplatňujú náležitú 
starostlivosť a poskytnúť dôkaz na tento 
účel. Vhodným momentom na predloženie 
takéhoto vyhlásenia je stanovenie 
predbežného súhlasu po predchádzajúcom 
ohlásení a vzájomne dohodnutých 
podmienok, prijatie finančných 
prostriedkov na výskum, ak sa podáva 
žiadosť o práva duševného vlastníctva 
v relevantných vnútroštátnych, 
regionálnych alebo medzinárodných 
inštitúciách, ak sa požaduje schválenie 
uvedenia na trh produktu vyvinutého na 
základe genetických zdrojov, alebo okamih 
komercializácie, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné. Vyhlásenie 
predložené pri príležitosti podania žiadosti 
o práva duševného vlastníctva alebo
o schválenie uvedenia produktu na trh by 
nebolo súčasťou schvaľovacieho postupu 
ako takého a bolo by určené príslušným 
orgánom stanoveným podľa tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Zber genetických zdrojov vo voľnej 
prírode je väčšinou určený na nekomerčné 
účely a vykonávajú ho univerzitní 
výskumníci alebo zberatelia. Vo veľkej 
väčšine prípadov a takmer vo všetkých 
odvetviach sa prístup k novým 
zozbieraným genetickým zdrojom získava 
cez sprostredkovateľov, zbierky alebo 
zástupcov, ktorí získavajú genetické zdroje 
v tretích krajinách.

(18) Zber genetických zdrojov vo voľnej 
prírode je väčšinou určený na nekomerčné 
účely a vykonávajú ho univerzitní 
výskumníci alebo zberatelia. Vo veľkej 
väčšine prípadov a takmer vo všetkých 
odvetviach sa prístup k novým 
zozbieraným genetickým zdrojom získava 
cez sprostredkovateľov, zbierky alebo 
zástupcov, ktorí získavajú genetické zdroje 
v tretích krajinách. Toto nariadenie by 
malo zabezpečiť, aby ustanovenia o 
vzájomne dohodnutých podmienkach pre 
počiatočný prístup v prípade transferu 
tretej strane dodržiavali všetky zúčastnené 
strany. V mnohých prípadoch si následné 
využitie alebo uvádzanie na trh môže 
vyžadovať nový predbežný súhlas po 
predchádzajúcom ohlásení a vzájomne 
dohodnuté podmienky.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Najväčšími dodávateľmi
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi v Európskej únii sú zbierky. Treba 
zriadiť systém dôveryhodných zbierok 
Európskej únie. Ten by zabezpečil, že 
zbierky zahrnuté do dôveryhodných 
zbierok Európskej únie budú účinne 
uplatňovať opatrenia na výlučné dodávky 
vzoriek genetických zdrojov tretím osobám 
s dokumentáciou dokazujúcou zákonné 
nadobudnutie a podľa potreby existenciu 
vzájomne dohodnutých podmienkami. 

(19) Väčšina zbierok patrí k
najdostupnejším dodávateľom
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi využívanými v Európskej únii. 
Ako dodávatelia môžu zbierky zohrávať 
dôležitú úlohu pri pomoci ostatným 
používateľom v reťazci zachovania 
dodržiavať ich povinnosti. Na tento účel
treba zriadiť systém dôveryhodných 
zbierok Európskej únie. Ten by zabezpečil, 
že zbierky zahrnuté do dôveryhodných 
zbierok Európskej únie budú účinne 
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Systém dôveryhodných zbierok by mal 
podstatne znížiť riziko používania 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
v Európskej únii. Príslušné orgány 
Európskej únie by overili, či zbierka spĺňa 
požiadavky na uznanie zbierky za 
dôveryhodnú zbierku Európskej únie. 
Používatelia, ktorí získajú genetický zdroj 
zo zbierky zahrnutej do registra Európskej 
únie, by sa mali považovať za 
používateľov, ktorí uplatňujú náležitú 
starostlivosť v súvislosti s vyhľadávaním 
všetkých potrebných informácií. To by 
malo byť mimoriadne prínosné pre 
akademických výskumníkov, ako aj pre 
malé a stredné podniky.

uplatňovať opatrenia na výlučné dodávky 
vzoriek genetických zdrojov tretím osobám 
s dokumentáciou dokazujúcou zákonné 
nadobudnutie a podľa potreby existenciu 
vzájomne dohodnutých podmienkami. 
Systém dôveryhodných zbierok Únie by 
mal podstatne znížiť riziko používania 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
v Európskej únii. Príslušné orgány 
členských štátov by overili, či zbierka spĺňa 
požiadavky na uznanie zbierky za 
dôveryhodnú zbierku Európskej únie. 
Používatelia, ktorí získajú genetický zdroj 
zo zbierky zahrnutej do registra Európskej 
únie, by sa mali považovať za 
používateľov, ktorí uplatňujú náležitú 
starostlivosť v súvislosti s vyhľadávaním 
všetkých potrebných informácií. To by 
malo byť mimoriadne prínosné pre 
akademických výskumníkov, ako aj pre 
malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19a. Dôveryhodné zbierky v Únii by mali 
dodržiavať ciele Protokolu z Nagoje. Mali 
by prispievať k zvyšovaniu informovanosti 
a budovaniu kapacít v súlade s článkami 
21 a 22 tohto protokolu do tej miery, ako 
to prostriedky, ktoré majú k dispozícii, 
umožňujú. Príslušné orgány môžu zvážiť 
poskytnutie financovania zbierok pre 
takéto činnosti. Každá dôveryhodná 
zbierka v Únii by sa mala snažiť prispieť 
k úsiliu o zdokumentovanie tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, podľa potreby v spolupráci s 
pôvodnými a miestnymi spoločenstvami, 
orgánmi, antropológmi a ďalšími 
subjektmi. K takýmto poznatkom treba 
pristupovať v rámci plného dodržiavania 
relevantných práv. Informácie o týchto 
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poznatkoch by sa mali zverejniť, ak slúžia 
na ochranu príslušných práv a žiadnym 
spôsobom neporušujú ochranu týchto 
práv alebo jej neprekážajú.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. V článku 18 Protokolu z Nagoje sa 
stanovuje, že každá strana zabezpečí, aby 
v rámci jej právneho systému existovala 
možnosť odvolania v prípade sporu 
súvisiaceho so vzájomne dohodnutými 
podmienkami, a to v súlade 
s uplatniteľnými jurisdikčnými 
požiadavkami. Dohody o podmienkach 
budú súkromnoprávnymi dohodami. Ako 
zmluvné strany Protokolu z Nagoje musia 
členské štáty EÚ zaviesť mechanizmy 
odvolania. Tieto mechanizmy by sa mali 
čo najviac podobať.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22a. Európska únia by mala konať 
proaktívne, aby sa zabezpečilo dosiahnutie 
cieľov Protokolu z Nagoje týkajúcich sa 
globálnych multilaterálnych 
mechanizmov spoločného využívania 
prínosov v záujme zvýšenia zdrojov na 
podporu zachovania biologickej diverzity 
a udržateľného využívania jej zložiek na 
celom svete.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22b. Zásada spoločného využívania 
prínosov stanovená v článku 10 Protokolu 
z Nagoje by mala byť vykonávaná na 
úrovni Únie, kým sa nevytvorí všeobecný 
multilaterálny mechanizmus, ako sa 
plánovalo v protokole. Kým sa vytvorí 
multilaterálny mechanizmus, mal by sa 
zriadiť fond Únie pre spoločné využívanie 
prínosov, ktorý by sa zameriaval na 
zhromažďovanie príspevkov spoločného 
využívanie prínosov a poskytoval by ich 
na zachovanie biologickej biodiverzity ako 
celku. Na tento účel by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o podrobné 
kritériá a pravidlá spoločného využívania 
prínosov v situáciách, keď genetické 
zdroje pochádzajú z oblastí mimo 
jurisdikcie členských štátov alebo krajinu 
pôvodu týchto zdrojov nemožno určiť, 
alebo nie je možné poskytnúť alebo získať 
predbežný súhlas po predchádzajúcom 
ohlásení. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Platforma Európskej únie v oblasti 
prístupu by mala umožniť diskusie 
a prispieť k racionalizácii podmienok 
prístupu v členských štátoch, tvorby a 
vykonávania režimov prístupu, 
zjednodušeného prístupu pre nekomerčný 
výskum, postupov zbierok v oblasti 
prístupu v Európskej únii, prístupu 
zúčastnených strán z Európskej únie 
v tretích krajinách a spoločného využívania 
osvedčených postupov. 

(23) Platforma Európskej únie v oblasti 
prístupu a spravodlivého a rovnocenného 
spoločného využívania prínosov by mala 
umožniť diskusie a prispieť k racionalizácii 
podmienok prístupu v členských štátoch, 
tvorby a vykonávania režimov prístupu a 
spoločného využívania prínosov, 
zjednodušeného prístupu a spoločného 
využívania prínosov pre nekomerčný 
výskum, postupov zbierok v oblasti 
prístupu a spoločného využívania prínosov
v Európskej únii, prístupu a spoločného 
využívania prínosov zúčastnených strán 
z Európskej únie v tretích krajinách
a spoločného využívania najlepších
postupov. 

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom tohto nariadenia je spravodlivé a 
rovnocenné spoločné využívanie prínosov 
vyplývajúcich z používania genetických 
zdrojov, a tým prispievať k zachovaniu 
biodiverzity a udržateľnému využívaniu 
jej zložiek, a to v súlade s cieľmi 
Dohovoru o biologickej diverzite. 
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
upravujúce prístup ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi, ako aj spoločné 
využívanie ich prínosov v súlade 
s ustanoveniami Protokolu z Nagoje 
o prístupe ku genetickým zdrojom 
a spravodlivom a rovnocennom spoločnom 
využívaní prínosov vyplývajúcich z ich 
používania k Dohovoru o biologickej 
diverzite (ďalej len „protokol z Nagoje“). 

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá 
upravujúce prístup ku genetickým zdrojom 
a tradičným poznatkom súvisiacim 
s genetickými zdrojmi, ako aj spravodlivé 
a rovnocenné spoločné využívanie ich 
prínosov v súlade s ustanoveniami 
Protokolu z Nagoje o prístupe ku 
genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej 
len „Protokol z Nagoje“) a na ich 
podporu. 

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje povinnosti 
používateľom genetických zdrojov a 
tradičných poznatkov súvisiacich s 
genetickými zdrojmi. Systém na 
vykonávanie Protokolu z Nagoje zavedený 
týmto nariadením zahŕňa aj opatrenia na 
uľahčenie dodržiavanie povinností 
používateľov a rámec pre opatrenia na 
monitorovanie a kontrolu, ktoré budú 
vypracované a zavedené v členských 
štátoch Európskej únie. Toto nariadenie 
tiež obsahuje ustanovenia, ktoré 
podporujú činnosti príslušných subjektov 
s cieľom zvýšiť informovanosť o význame 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov spojených s genetickými 
zdrojmi, súvisiaceho prístupu a otázok 
spoločného využívania prínosov, ako aj 
činností, ktoré prispievajú k budovaniu 
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kapacít v rozvojových krajinách, a to v 
súlade s ustanoveniami Protokolu z 
Nagoje.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, nad ktorými štáty uplatňujú 
zvrchované práva, ako aj tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ktoré budú sprístupnené po 
nadobudnutí platnosti protokolu z Nagoje 
v Európskej únii. Týka sa aj prínosov, 
ktoré vyplynú z používania takýchto 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi. 

Toto nariadenie sa týka genetických 
zdrojov, ako aj tradičných poznatkov 
súvisiacich s genetickými zdrojmi, ktoré 
budú sprístupnené alebo používané po 
nadobudnutí platnosti Protokolu z Nagoje 
v Európskej únii. Týka sa aj prínosov, 
ktoré vyplynú z používania takýchto 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi, ako aj následných aplikácií 
a uvádzania na trh. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „genetické zdroje“ znamenajú 
genetický materiál súčasnej alebo 
potenciálnej hodnoty;

(3) „genetické zdroje“ znamenajú 
genetický materiál súčasnej alebo 
potenciálnej hodnoty alebo jeho deriváty;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a.„derivát“ znamená prirodzene sa
vyskytujúcu biochemickú zložku, ktorá je 
výsledkom genetického prejavu alebo 
metabolizmu biologických alebo 
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genetických zdrojov, a to aj vtedy, ak 
neobsahuje funkčné jednotky dedičnosti;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „používateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá používa genetické 
zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace 
s genetickými zdrojmi;

(5) „používateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, ktorá používa genetické 
zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s 
genetickými zdrojmi alebo následne 
uvádza na trh genetické zdroje alebo 
produkty založené na genetických 
zdrojoch alebo tradičných poznatkoch 
súvisiacich s genetickými zdrojmi;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „používanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické a biochemické zloženie 
genetických zdrojov;

(6) „používanie genetických zdrojov“ 
znamená výskum a vývoj zameraný na 
genetické alebo biochemické zloženie 
genetických zdrojov vrátane využívania 
biotechnológie;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a.„nezákonne získané genetické zdroje“ 
znamenajú genetické zdroje a tradičné 
poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi, 
ktoré boli získané porušením 
uplatňovaných medzinárodných 
a vnútroštátnych právnych predpisov 
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alebo regulačných požiadaviek na prístup 
a spoločné využívanie prínosov v krajine 
pôvodu;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – pododsek 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. „biopirátstvo“ znamená využívanie 
alebo následné uvádzanie na trh 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
alebo produktov odvodených z týchto 
zdrojov alebo súvisiacich s tradičnými 
znalosťami;

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia

Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Vymedzenie katalógu

Genetické katalógy sa tvoria 
z jednotlivých organizmov patriacich k 
určitým druhom. Ďalšou dôležitou 
položkou sú miestne populácie (krajové 
odrody, ekotypy, endemity, odrody alebo 
dokonca poddruhy). Na účely 
vysledovateľnosti sa v genetických 
katalógoch vyžaduje nezaujatý spôsob 
zaznamenávania čiarových kódov, ktoré 
bude založené na technológiách 
sekvencovania DNA.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Používanie alebo uvádzanie na trh 
nezákonne získaných genetických zdrojov 
je v EÚ zakázané.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek -1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Používatelia uplatňujú náležitú 
starostlivosť s cieľom zaistiť taký prístup 
ku genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 
zdrojmi, ktorý bude v súlade 
s uplatniteľnými právnymi nariadeniami 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov alebo s regulačnými 
požiadavkami, ako aj (podľa potreby)
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov na základe vzájomne 
dohodnutých podmienok. Používatelia 
hľadajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom informácie, ktoré 
sú relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov. 

1. Používatelia uplatňujú náležitú 
starostlivosť s cieľom zaistiť taký prístup 
ku genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickými 
zdrojmi, ktorý bude v súlade 
s uplatniteľnými právnymi nariadeniami 
týkajúcimi sa prístupu a spoločného 
využívania prínosov alebo s regulačnými 
požiadavkami, a to po získaní 
predbežného súhlasu po predchádzajúcom 
ohlásení, ak sa to požaduje, a pri plnom 
dodržiavaní existujúcich povinností, 
pokiaľ ide o spravodlivé a rovnocenné 
spoločné využívanie prínosov na základe 
vzájomne dohodnutých podmienok. 
Používatelia hľadajú, uchovávajú 
a sprostredkúvajú následným 
používateľom informácie, ktoré sú 
relevantné pre prístup a spoločné 
využívanie prínosov a súlad 
s ustanoveniami tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Genetické zdroje a súvisiace tradičné 
poznatky sa môžu poskytnúť iným 
používateľom iba v súlade s predbežným 
súhlasom po predchádzajúcom ohlásení 
a vzájomne dohodnutými podmienkami. 
Následní používatelia môžu používať 
získaný materiál iba v súlade s pôvodnými 
podmienkami. Pokiaľ neexistuje 
predbežný súhlas po predchádzajúcom 
ohlásení a vzájomne dohodnuté 
podmienky alebo následní používatelia 
zamýšľajú využiť genetické zdroje alebo 
tradičné poznatky v podmienkach, ktoré 
nie sú zahrnuté v pôvodných 
podmienkach, sú povinní pred začatím 
nového používania požiadať krajiny 
pôvodu o predbežný súhlas po 
predchádzajúcom ohlásení a vzájomne 
dohodnuté podmienky.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V prípade, že genetické zdroje 
pochádzajú z oblastí mimo jurisdikcie 
členských štátov, alebo v prípade, že nie je 
možné určiť krajinu pôvodu, alebo v 
prípade, že nemožno udeliť ani získať 
predbežný súhlas po predchádzajúcom 
ohlásení, musia noví používatelia 
poskytnúť príspevok získaný na základe 
spoločného využívania prínosov do fondu 
Únie pre spoločné využívanie prínosov 
určeného na ochranu biologickej diverzity 
na celom svete, kým nebude vytvorený 
globálny multilaterálny mechanizmus 
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spoločného využívania prínosov uvedený v 
článku 10 Protokolu z Nagoje. 

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) hľadajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom tieto informácie:

(a) hľadajú, uchovávajú a sprostredkúvajú 
následným používateľom medzinárodne 
uznávané osvedčenie o dodržiavaní 
predpisov v prípade genetických zdrojov 
sprístupnených zmluvným stranám 
Protokolu z Nagoje, ktoré uplatnili svoje 
zvrchované práva v súlade s článkom 6 
Protokolu z Nagoje; alebo ak takéto 
osvedčenie nie je dostupné:

(1) dátum a miesto prístupu ku 
genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s týmito zdrojmi;
(2) opis použitých genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito použitými zdrojmi vrátane 
dostupných jedinečných identifikátorov;
(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky, ako aj následní 
používatelia genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich s týmito 
zdrojmi;
(4) prítomnosť alebo neprítomnosť práv 
a povinností súvisiacich s prístupom 
a spoločným využívaním prínosov;
(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia 
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky;

Odôvodnenie

Body 1 až 5 článku 4 ods. 2 písm. a) sa presúvajú do nasledujúceho pozmeňujúceho návrhu.
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Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) hľadajú, uchovávajú 
a sprostredkúvajú následným 
používateľom tieto informácie:
(1) dátum a miesto prístupu ku 
genetickým zdrojom a tradičným 
poznatkom súvisiacim s týmito zdrojmi;
(2) opis použitých genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov súvisiacich 
s týmito použitými zdrojmi vrátane 
dostupných jedinečných identifikátorov;
(3) zdroj, z ktorého sa priamo získali 
zdroje alebo poznatky, ako aj následní 
používatelia genetických zdrojov alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich s týmito 
zdrojmi;
(4) prítomnosť alebo neprítomnosť práv 
a povinností súvisiacich s prístupom 
a spoločným využívaním prínosov;
(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia 
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky;

Odôvodnenie

Body 1 až 5 článku 4 ods. 2 písm. a) zmenili svoju pozíciu a prešli do písmena aa (nového).

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek a – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia 
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky;

(5) v náležitých prípadoch rozhodnutia 
o prístupe a vzájomne dohodnuté 
podmienky vrátane opatrení na spoločné 
využívanie prínosov;
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Používatelia, ktorí získajú genetický 
zdroj zo zbierky zahrnutej do registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
uvedeného v článku 5 ods. 1, sa považujú 
za používateľov, ktorí uplatnili náležitú 
starostlivosť, pokiaľ ide o vyhľadanie 
informácií relevantných pre prístup 
a spoločné využívanie genetických zdrojov 
a tradičných poznatkov súvisiacich 
s genetickými zdrojmi.

4. Používatelia, ktorí majú prístup ku 
genetickému zdroju alebo tradičným 
poznatkom súvisiacim s genetickým 
zdrojom zo zbierky zahrnutej do registra 
dôveryhodných zbierok Európskej únie 
uvedeného v článku 5 ods. 1 a poskytnú 
dokumentáciu, ktorú od tejto zbierky 
dostali spolu s genetickými zdrojmi alebo 
tradičnými poznatkami, sa považujú za 
používateľov, ktorí uplatnili náležitú 
starostlivosť, pokiaľ ide o vyhľadanie 
informácií relevantných pre prístup a 
spoločné využívanie genetických zdrojov a 
tradičných poznatkov súvisiacich s
genetickými zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s odsekom 1c prijímať delegované akty s 
cieľom stanoviť pravidlá pre spoločné 
využívanie prínosov do [šiestich mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Tieto pravidlá si vyžadujú, 
aby k spoločnému využívaniu prínosov 
dochádzalo aspoň na úrovni najlepších 
postupov v príslušnom odvetví, a 
stanovujú podmienky pre spoločné 
využívanie nepeňažných prínosov. 
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) uplatňuje štandardizované postupy 
výmeny vzoriek genetických zdrojov 
a súvisiacich informácií s inými zbierkami 
a dodávania vzoriek genetických zdrojov 
a súvisiacich informácií na použitie tretím 
osobám;

(a) uplatňuje štandardizované postupy 
výmeny vzoriek genetických zdrojov a 
informácií o tradičných poznatkoch 
súvisiacich s genetickými zdrojmi s inými 
zbierkami a dodávania vzoriek genetických 
zdrojov a informácií o týchto poznatkoch
na použitie tretím osobám;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dodal vzorky genetických zdrojov 
a súvisiace informácie na výlučné použitie 
tretím osobám spolu s dokumentáciou, 
ktorá dokazuje sprístupnenie zdrojov 
a informácií v súlade s uplatniteľnými 
právnymi požiadavkami a podľa potreby
vzájomne dohodnutými podmienkami pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov;

(b) dodal vzorky genetických zdrojov 
a súvisiace informácie na výlučné použitie 
tretím osobám spolu s dokumentáciou, 
ktorá dokazuje sprístupnenie zdrojov 
a informácií v súlade s uplatniteľnými 
právnymi predpismi v oblasti prístupu a 
spoločného využívania prínosov alebo 
regulačnými požiadavkami a vzájomne 
dohodnutými podmienkami pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek ea (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) v spolupráci s pôvodnými a miestnymi 
spoločenstvami a podľa potreby inými 
zbierkami, orgánmi, organizáciami alebo 
inštitúciami sa usiluje o zdokumentovanie 
tradičných poznatkov súvisiacich s 
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genetickými zdrojmi alebo sprístupňuje 
informácie o týchto poznatkoch s cieľom 
napomáhať ochranu príslušných práv a 
zjednodušiť využívanie týchto poznatkov 
pri súčasnom riadnom rešpektovaní 
príslušných práv;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek eb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) prispieva k zvyšovaniu informovanosti 
o význame genetických zdrojov a 
tradičných poznatkov súvisiacich s 
genetickými zdrojmi a o súvisiacich 
otázkach prístupu a spoločného 
využívania prínosov v súlade s článkom 
21 Protokolu z Nagoje;   

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – pododsek ec (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) sa podieľa na budovaní kapacít 
v rozvojových krajinách v súlade 
s článkom 22 Protokolu z Nagoje;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe 
článku 6 ods. 1 vyhlásenie o tom, že 
uplatnili náležitú starostlivosť v súlade 
s článkom 4, pri podaní žiadosti 

2. Používatelia predložia príslušným 
orgánom zriadeným na základe článku 6 
ods. 1 vyhlásenie o tom, že dodržali 
ustanovenia článku 4 a predložia 
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o schválenie uvedenia na trh produktu 
založeného na genetických zdrojoch alebo 
tradičných poznatkoch súvisiacich 
s takýmito zdrojmi, alebo v okamihu 
komercializácie, ak schválenie uvedenia 
produktu na trh nie je potrebné.

súvisiace informácie pri príležitosti:

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) stanovenie predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom ohlásení a vzájomne 
dohodnutých podmienok;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) získanie finančných prostriedkov na 
výskum zahrňujúci používanie 
genetických zdrojov a tradičných 
poznatkov súvisiacich s genetickými 
zdrojmi; 

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) podanie žiadosti o udelenie patentu 
alebo práv na nové odrody rastlín v 
príslušných vnútroštátnych, regionálnych 
alebo medzinárodných inštitúciách, ktoré 
sa okrem iného týkajú genetických 
zdrojov, produktov vrátane derivátov a 
postupov odvodených na základe 
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využívania biotechnológií alebo 
tradičných poznatkov súvisiacich s 
genetickým zdrojmi, ku ktorým bol 
poskytnutý prístup; 

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) podania žiadosti o schválenie uvedenia 
na trh produktu založeného na 
genetických zdrojoch alebo tradičných 
poznatkoch súvisiacich s takýmito 
zdrojmi, alebo 

Znenie je z konca článku 7 ods. 2)

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány predložia 
Európskej komisii každé dva roky
informácie, ktoré získali na základe 
článkov 1 a 2. Komisia doručené 
informácie zhrnie a sprístupní ich
referenčnému stredisku pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov.

3. Príslušné orgány overia informácie 
poskytnuté podľa písmen b) až e) a
predložia Európskej komisii v lehote troch 
mesiacov informácie, ktoré získali na 
základe tohto článku. Komisia najneskôr 
do troch mesiacov doručené informácie 
zhrnie a sprístupní informácie požadované 
pre medzinárodne uznané osvedčenie
referenčnému stredisku pre prístup 
a spoločné využívanie prínosov a 
verejnosti ľahko prístupnou a otvorenou 
formou.
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Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akékoľvek združenie používateľov 
môže podať žiadosť Komisii, aby uznala 
kombináciu postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 
osvedčený postup. Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami. 

1. Akékoľvek združenie používateľov 
alebo organizácia so záujmom a 
skúsenosťami v oblasti využívania 
genetických zdrojov a prístupu a 
spoločného využívania prínosov môže 
podať žiadosť Komisii, aby uznala 
kombináciu postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, ktoré určité združenie 
vypracovalo a na ktoré dohliada, ako 
najlepší postup. Žiadosť je podložená 
dôkazmi a informáciami. 

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia na základe informácií 
a dôkazov predložených združením 
používateľov určí, že osobitná kombinácia 
postupov, nástrojov alebo mechanizmov 
efektívne realizovaných používateľom 
umožňuje používateľovi dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z článkov 4 a 7, 
udelí uznanie osvedčeného postupu.

2. Komisia vyhodnotí každú žiadosť, 
pričom náležite vezme do úvahy 
informácie a dôkazy, ktoré poskytol 
žiadateľ, príslušní poskytovatelia, 
používatelia, orgány, inštitúcie, 
medzivládne organizácie, ako aj 
zástupcovia pôvodných a miestnych 
spoločenstiev, nevládne organizácie a iné 
subjekty. Komisia na základe týchto
informácií a dôkazov určí, či osobitná 
kombinácia postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov efektívne realizovaných 
používateľom umožňuje používateľovi 
dodržiavať povinnosti vyplývajúce 
z článkov 4 a 7, v prípade potreby vrátane 
tých, ktoré sa týkajú získania predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, 
ako aj spravodlivého a rovnocenného 
spoločného využívania prínosov podľa 
vzájomne dohodnutých podmienok. 
Komisia udelí uznanie najlepšieho postupu 
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kombinácii postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov, na ktoré bola podaná 
žiadosť, ak táto kombinácia používateľom 
umožní dodržiavať ich povinnosti 
spoľahlivejším a účinnejším spôsobom v 
porovnaní s inými existujúcimi či 
novovzniknutými kombináciami.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak využívanie genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov spojených s 
genetickými zdrojmi môže potenciálne 
viesť k vývoju medicínskych výrobkov, o 
ktoré má poskytovateľ záujem a ktoré sú 
významné z hľadiska ľudského práva na 
dosiahnutie čo najvyššej úrovne zdravia, 
cenovo dostupný prístup k týmto 
výrobkom môže predstavovať dôležitý 
aspekt spravodlivého a rovnocenného 
spoločného využívania prínosov, pričom 
najlepšie postupy v príslušných oblastiach 
by ich mali náležite zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Ak využívanie genetických zdrojov 
alebo tradičných poznatkov spojených s 
genetickými zdrojmi môže ovplyvniť 
potravinovú bezpečnosť, napríklad tým, že 
poľnohospodárom spôsobí obmedzenia 
možnosti opätovnej výsadby alebo výmeny 
semien, môže zabránenie takýmto 
negatívnym vplyvom predstavovať dôležitý 
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aspekt spravodlivého a rovnocenného 
spoločného využívania prínosov, pričom 
najlepšie postupy v príslušných oblastiach 
by ich mali náležite zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kontroly sa môžu vykonávať, ak má 
príslušný orgán závažné informácie, 
vrátane oprávnených obáv tretích strán, 
týkajúce sa nedodržiavania tohto 
nariadenia zo strany používateľa.

3. Kontroly sa vykonávajú, ak má 
príslušný orgán závažné informácie, 
vrátane oprávnených obáv tretích strán, 
týkajúce sa nedodržiavania tohto 
nariadenia zo strany používateľa.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) pokuty; (a) pokuty primerané hodnote využívania 
príslušných genetických zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) okamžité pozastavenie osobitných 
činností v rámci používania;

(b) okamžité pozastavenie osobitných 
činností v rámci používania vrátane 
uvádzania na trh výrobkov založených na 
genetických zdrojoch a súvisiacich 
tradičných poznatkoch;
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány spolupracujú 
navzájom, so správnymi orgánmi tretích 
krajín a s Komisiou, aby zabezpečili 
dodržiavanie tohto nariadenia.

1. Príslušné orgány spolupracujú 
navzájom, so správnymi orgánmi tretích 
krajín a s Komisiou, aby posilnili účinnú 
koordináciu a zabezpečili dodržiavanie 
tohto nariadenia. Ak je to dôležité v záujme 
správneho vykonávania Protokolu z 
Nagoje a tohto nariadenia, spolupráca by 
sa mala taktiež rozvíjať s ostatnými 
príslušnými subjektmi vrátane zbierok, 
mimovládnych organizácií a zástupcov 
pôvodných a miestnych spoločenstiev.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány si s príslušnými 
orgánmi iných členských štátov 
a s Komisiou vymieňajú informácie 
o závažných nedostatkoch, ktoré sa zistili 
pri kontrolách uvedených v článku 9 ods. 
1, ako aj o druhoch sankcií uložených 
podľa článku 11.

2. Príslušné orgány získajú informácie od 
príslušných subjektov a medzi sebou 
navzájom a s príslušnými orgánmi iných 
členských štátov a s Komisiou si 
vymieňajú informácie o závažných 
nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách 
uvedených v článku 9 ods. 1, ako aj 
o druhoch sankcií uložených podľa článku 
11.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia vyvinie úsilie o dosiahnutie 
dohody s Európskym patentovým úradom 
a so Svetovou organizáciou duševného 
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vlastníctva, aby zabezpečila zahrnutie 
odkazov na genetické zdroje a ich pôvod 
do registrácie patentov.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Platforma Európskej únie v oblasti prístupu Platforma Európskej únie v oblasti prístupu 
a spoločného využívania prínosov

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi. 

1. Týmto sa zriaďuje platforma Európskej 
únie v oblasti prístupu ku genetickým 
zdrojom a tradičným poznatkom 
súvisiacim s genetickými zdrojmi a v 
oblasti spravodlivého a rovnocenného 
spoločného využívania prínosov.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Platforma Európskej únie prispeje k 
zosúladeniu podmienok prístupu na úrovni 
EÚ, a to diskusiami o súvisiacich otázkach 
vrátane tvorby a výkonu režimov prístupu 
zriadených v jednotlivých členských 
štátoch, zjednodušeného prístupu pre 
nekomerčný výskum, postupov zbierok 
v oblasti prístupu v Európskej únii, 

2. Platforma Európskej únie prispeje k 
zosúladeniu podmienok prístupu na úrovni 
EÚ, a to diskusiami o súvisiacich otázkach 
vrátane tvorby a výkonu režimov prístupu 
zriadených v jednotlivých členských 
štátoch, podpory výskumu prispievajúceho 
k zachovaniu a udržateľnému využívaniu 
biologickej diverzity, najmä v rozvojových 
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prístupu zúčastnených strán z Európskej 
únie v tretích krajinách a spoločného 
využívania osvedčených postupov.

krajinách, vrátane zjednodušeného 
prístupu pre nekomerčný výskum, 
postupov zbierok v oblasti prístupu 
v Európskej únii, prístupu zúčastnených 
strán z Európskej únie v tretích krajinách 
na základe vzájomne dohodnutých 
podmienok po získaní predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, 
postupov spoločného využívania prínosov, 
uplatňovania a ďalšieho rozvoja
najlepších postupov a fungovania 
mechanizmov urovnávania sporov.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát a Komisia môžu 
vymenovať jedného riadneho člena 
platformy Európskej únie. Podľa potreby je 
možné prizvať zúčastnené strany a ďalších 
odborníkov na oblasti upravené týmto 
nariadením.

4. Každý členský štát a Komisia môžu 
vymenovať jedného riadneho člena 
platformy Európskej únie. Podľa potreby
sú prizvané zúčastnené strany, zástupcovia 
relevantných medzivládnych a 
mimovládnych organizácií a ďalší
odborníci na oblasti upravené týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vytvárajú katalóg disponibilných 
genetických zdrojov pochádzajúcich z 
jednotlivých členských štátov pri 
uplatňovaní článku 7 Dohovoru 
o biologickej diverzite v záujme spoznania 
svojej biodiverzity. Zároveň podporujú 
tretie krajiny pri vypracovaní katalógu ich 
genetických zdrojov s cieľom zlepšiť 
transparentnosť prístupu zo strany 
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používateľov.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) zabezpečia, aby v situáciách, keď sú 
genetické zdroje a súvisiace tradičné 
poznatky využívané nezákonne alebo nie 
sú využívané v súlade s predbežným 
súhlasom po predchádzajúcom ohlásení 
alebo so vzájomne dohodnutými 
podmienkami, subjekty, ktoré sú 
kompetentné udeliť prístup ku genetickým 
zdrojom a podpísať vzájomne dohodnuté 
podmienky, boli oprávnené začať 
konanie, aby sa zabránilo takémuto 
využívaniu alebo sa zastavilo, a to aj 
prostredníctvom súdnych príkazov, a 
požadovať náhradu škôd, ktoré z neho 
vyplynú, ako aj podľa okolností zabavenie 
dotknutých genetických zdrojov. 

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) nabádajú používateľov 
a poskytovateľov, aby priame prínosy 
vyplývajúce z používania genetických 
zdrojov smerovali k zachovaniu 
biologickej diverzity a udržateľnému 
používaniu jej zložiek.
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno dd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dd) podporovať regionálnu spoluprácu v 
oblasti spoločného využívania prínosov, 
pokiaľ ide o cezhraničné genetické zdroje 
a súvisiace tradičné poznatky.

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno de (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

de) trvajú na tom, aby sa po začatí 
fungovania fondu vytvoreného podľa 
Dohovoru o biologickej diverzite alebo 
akéhokoľvek iného fondu, ktorý sa vytvorí 
v tejto súvislosti, spomínané fondy použili 
na financovanie výskumu a vytvorenie 
katalógov genetických zdrojov. 

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový) – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fond Únie pre spoločné využívanie 
prínosov

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový) – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje fond Únie pre 
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spoločné využívanie prínosov.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový) – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Fond získa príjmy z vykonávania 
článku 4 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový) – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom stanoviť 
postupy pre zavedenie a fungovanie fondu 
Únie pre spoločné využívanie prínosov v 
záujme financovania zachovania 
biodiverzity v celosvetovom meradle. 

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový) – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Konzultačné fórum

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečí, aby pri vykonávaní 
tohto nariadenia bola zabezpečená 
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vyvážená účasť zástupcov členských 
štátov a príslušných organizácií 
poskytovateľov, združení používateľov, 
medzivládnych a mimovládnych 
organizácií, rovnako ako zástupcov 
pôvodných a miestnych spoločenstiev. 
Tieto strany sa podieľajú predovšetkým 
na vymedzení a preskúmaní delegovaných 
aktov v súlade s článkom 4 ods. 5, 
článkom 9 ods. 8 a článkom 14a ods. 3 a 
na vykonávaní článkov 5, 7 a 8 a 
prípadných usmernení na stanovenie 
vzájomne dohodnutých podmienok. Tieto 
strany sa stretnú v konzultačnom fóre. 
Rokovací poriadok fóra ustanoví Komisia. 

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 16a (nový)
Smernica 2008/99/ES
Článok 3 – odsek ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. Do článku 3 smernice 2008/99/ES sa 
doplní tento bod s účinnosťou od …*:
„ia) biopirátstvo.“
*Ú. v.: jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 16b (nový)
Smernica 2008/99/ES
Príloha A – zarážka (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16b. Do prílohy A k smernici 2008/99/ES 
sa doplní tento bod s účinnosťou od …*:
„ – nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. …/2013 o prístupe ku 
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genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 
v Európskej únii.“
*Ú. v.: jeden rok od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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